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A magyar nép bízik a kérdés 
békés megoldásában, 

de szembenéz mindem lehető-
séggel 

A Budai>e$fi Brtcsitő irja: Az egész magyar köz-
vélemény egyetért abban, hogy Darányi Kálmán 
müncheni és Csáky István gróf római utszisa cél-
ravezető ós helyes diplomáciai folytatása volt an-
nak a sokoldalú, körültekintő és erélyes munká-
nak, amelyet a magyar kormány rz utóbbi időben 
a csehszlovákiai magyar nemzetiség kérdésének 
megoldása irányában végez. A müncheni és római 
megbcízélésck ismét bizonyságát szolgáltatták an-
nak, hogy a két nagy áljára feje teljes megértés-
sel támogatja a magyar követeléseket és amikor 
Mussolini és Hitjer, valamint külügyminisztereik 
behatóan foglalkoztak a magyar üggyel, ezen ér-
deklődéssel ujabb tanúbizonyságát adták annak 
a sz'lárd és megbízható barátságnak, amellyel Ma-
gyarország minden ügyét kezelik. 1 két nagyhata-
lom részéről is erőteljes diplomáciai tevékenység 
indult meg, hogy a magyar-: zjovák probléma a tcg. 
rövidebb időn belül megoldáshcz jusson. Ennek a 
tevékenyységnek egyik elindítója volt az a terje-
delmes jegyzék, amelyet a magyar kormány meg-
küldött a (müncheni cgyyrzncnyt ajáiró nagyhatal-
maknak. Ebben a jcgjzíkben a magyar kormány 
ismertette a komáromi tárgyalások lefolyását, a 
tárgyalások megszakadásának okait és rámutatott 
az elintézés egyedül célravezető módjára cs annak 
rendkívüli sürgősségére. 

Á megoldást sürgőssé teszi első-
sorban a Felvidéken élő magyarok 

helyzete 

•és az a végzetes kirobbanás előtt álló izgalom, 
amely a cseh polgári és főként katonai hatósá-
gok e öszakoskodásai miatt az egész felvidéki ma-
gyar lakosságot eltölti. .1 magyar nép bízik a kér-
dés békcs megoldásában, de szembe néz minden 
lehetőséggel cs ha a békés tárgyalások nem segí-
tenek, akkor el vagyunk készülve minden eshető-
ségre. 

A magyar kormány el van tökélve 
arra, hogy ezt a kérdést lezárja és 
minden eszköz igénybevételével 

igazságos megoldáshoz jusson. 

Ugyanez az elszántság nyilatkozik meg alz egész 
magyar nemzet minden rétegében. ; > 

A magyar nemzet lelkesedéssel fogadta a behi-
vási rendeletet és örömmel tett eleget ennek a 
behivási rendelkezésnek. A világ közvéleménye is 
kedvezően fogadja az ujabb magyar katonai intéz-
kedéseket, mert minden tárgyilagos szemlélőnek 
el kéjt ismerni, hogy a csehek ismert kihívásai után 
a magyarság nem cselekedhetett másként. 

Betiltott hetilap 
Budapest, október 15. A belügyminiszter Fa-

l u s Ferenc szerkesztésében és kiadásában Buda-
pesten megjelenő „Heti Újság" cimü időszaki lap 
további megjelenését és terjesztését betiltotta, 
inert a lap íolvó évi 37-ik számában az első ol-
dalon „Ember, a háborút akarod?" feliratú közle-
ményével az ország erdekeit veszélyeztette. 

BELVAR08I MOZI Mátó l hétfőit 

A nemzetközi filmgyártás diadala ! 

Hazatéré* 
Sudermann világhírű regénye, főszereplők : 
ZAB AH LEANDER, IIÖRBIGER FAL. HEIN-
RTCII GEORG 3. 5. 7. 9 

K o r z ó M o z i 
Mától keddig! Metró-film! 

Uj bálványok 
Férfia kharca az elemekkel". Győztesé az asz-
szony. — CLARK GABLE, MARNA LOY, 
SFENCER TRACY. Fel 3, 5, M8, V.10 

OSZI DIVATCIPOK 
iskola-, sport-, vadasz- os nazicipoh 
A. B. C. és Kalász tag. Legnagyobb választékban 

Ha-Há-nál, Szeged, Kelemen ucca 12 sz. 

M a g y a r s z i v e k 

A Felvidék üldözött magyarsága husz évig szenvedte rab-életét. Ez a husz 

éves szenvedés egyik leghatalmasabb jogcíme lett u magyar nemzet követelésének. 

Ez a szenvedés a magyar nemzet követelésének legnemesebb valutája. 

Talán napok kérdése mar az, bogy a magyarok földje n magyaroké legyen, 

talán napok kellenek csak hozzá, hogy újra összeölelkezhessenek azok, okik egy-

mástól soha el nem váltak. A magyar .katonával együtt a "magyar kenyér, o ma-

gyar jóság, a magyar testvérség érzése is tegye bc lábát a felszabaduló áldott, 

magyar földre. A nélkülözésnek, szenvedésnek ideje múljon el abban a legelső pil-

lanatban, amikor otthonuk újra a magyar haza teste lesz. Ehhez azonban a ma-

gyarság nagy és gyors áldozatkészségé kell. A kormányzó hitvesének szavát meg 

kell hallania mindenkinek, aki itthon élhetett s aki helyett mások szenvedhettek 

az idegen hatalom gyötrő súlya alatt. Hu minden magyar csak egyetlen napnak 

szenvedését váltaná meg, akkor kenyérvonatokat, jóság-expresszeket tudnánk kül-

deni a bevonuló magyar nemzeti hadsereg nyomában. 

A felszabaduló magyarság érezze a felszabadulás boldog pillanatában a ma-

gyar haza jóságát és törődését. Hozza meg mindenki áldozatát, a gazdag többet, 3 

szegény kevesebbet adjon, de adjon mindenki. Áldozatkészség nélkül nincs szoli-

daritás. A kenyérnek, a puha, meleg, fehér magyar kenyérnek győzelmes propa-

gandáját szervezik most meg a magyar szivek a magyar szivek számára. Nem ma-

gyar az, aki ebből az áldozatos, termékeny magyar munkából részét nem veszi ki. 

Magyar szivek magyar szivekért állnak most a sorompóba, a nemzetnek ebből a 

vigasztalásos, gyönyörű összetalálkozásából ne maradjon, ne maradhasson ki senki. 

Kenyeret és jóságot kérnek a magyar szivek s magyar szivek nem tagadhatják meg 

a magyar szivek kérését. 

Hétfőn reggelre jelentkezni kell 
az 1908-as és 1911-es 
katonaköteleseknek 

A behivási hirdeímények Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) A pénteki 
mini. z e_ tanács — mint ismeretes — biztonsági 
katonai intézkedéseket határozott cl. Ennek folvo-
mán,vaképen a bonvédelmi miniz.er öt korosztály 
behívását rendelte eR A behivási felhívást az egész 
országban szombaton hirdették ki. Szegeden az első 
plakát déjelött került nyilvánosságra. 

Az első plakát 

előtt ezonna] nagy csoportosulás támadt, a tömeg 
mély csöndben, nagy figyelemmel olvasta végig a 
hirdetményt. Teljes megnyugvással fogad'ák a 
szegediek a biztonsági rendelkezésekot és azonnal 
tanulmányoz li kezdték, hogy kiknek kell hétfőn 
jelentkezni. Mint ismeretes, egyelőre két korosz-
tálynak kep jelentkeznie, az 1908-asoknak és 1911-
Cseknek. 

Györs tempóban sorjába ragasztották ki a pla-
kátokat, falakra, kirakatokba és mindenütt ; zonnal 
tömegesen olvasták el a rendelkezéseket. A korzón 
mintegy százfőnyi tömeg gyülekezett az egyik 
plakát efőtt. Azonnal az a vélemény alakult ki, 
hogy a behívások múlhatatlanul szküségesek vol-
tak az ország biztonsága érdekében. 

Kiknek kell bevonulni 
A bevonulási hirdetmény ;z ~rint 17-én, hé!fin 

reggel nyolc óráig bevonulni kötelesek egyelőre 
az lOOS-ban és lói l-ben született, a honvédség ál-

lományába tartozó nem tényleges viszonybeit 
tisztek és legénységi úl'ományn egyének, ahhoz a 
csapattesthez, alakulathoz, intézethez, rnely iga-
zolvány"! lapjuk 1. és 4. oldalán a 14. rovatban be 
van vezetve. 

A bevonulók lakóhelyüktől a bevonulás helyéig 
a legrövidebb uton az ország összes közlekedési 
eszközeit menetjegy nélkül használhatják. Fel kell 
azonban mututniok igazolványi, vagy emléklapju-
kat, leszerelési, vagy szabadságolási igazolványu-
kat. Ha a bevonulónak semijycn katonai igiznl-
ványa nincs, az illetékes hatóság köteles uj igazol-
vánnyal ellátni. Ez is díjmentes utazásra jogosát. 
Az okmányokat c'utazás elött a személypénztárnál 
!e kep bélyegez etni. 

Aki behíváskor ne.111 tartózkodik állandó lakó-

Széchenyi Mozi 

tdk A legjobb 
magyar film! 
Vas árnap 

3. 5, 7, 9 
Hétfő 

5, 7, 9 

Harmónia 
film. 
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