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GyótrvsperióTban Uapßafö-

búzaárakról s az egyik liberális ember az uc-
eán adott kifejezést afelett való megelégedé-
sének, hogy a miniszterelnöki beszéd a fele-
kezeti kérdést a közéletből kikapcsolandónak 
mondta. 

— Ugy beszélt, mint egy baloldali — mond-
ták délután ennél a témánál a kávéházban. 

Az, hogy a titkos választójog lekerült a sür-
gős megoldásra váró politikai aktualitások 
programjáról , mindenhol meglepetést keltett. 

Egy volt nemzeti munkapár t i igy nyilatko-
zott: 

— Általános vélemény, hogy a miniszterei-
nők nem kortesbeszédet mondott, programot 
adott és hogy a programbeszéd egy órán át tartó 
fejtegetése volt az egységes, minden részletkér-
désben talán még mindig nem teljesen kiforr t 
és végleges, de az ország megmentésére és 
megerősítésére szánt fanatizmusból született 
és fanatizmussal táplált elgondolásnak. En -
nek a programnak további változásokon kell 
még átmenni. Fog is. Ettől függetlenül meg-
állapítható, hogy Gömbös Gyula vasárnap ro-

konszenvet keltett Szegeden. Nem is kétséges, 
hogy őt meg fogják választani. 

Fogadás az állomáson 
A miniszterelnök a délelőtti gyorsvonattal ér. 

kezett Szegedre, az országos pártvezetőség né-
hány tagjának, Sipőcz Jenő budapesti főpolgár-
mester, Éliássy vidéki főkapitány, Senn Ottó, a 
Máv. elnöke, valamint Bárányi Tibor főispánnak 
és Tichy Antal Máv, üzletigazgatónak társaságá-
ban, akik sinautóval reggel a miniszterelnök elé 
utaztak. A kormányelnököt a szeged] pályaudva-
ron hivatalos fogadtatás várta. A város hatósága 
nevében dr. Pálfy József polgármester és dr. Tólh 
Béla polgármesterhelyettes jelent meg a fogadta-
táson, a helyőrség tisztikara képviseletében Nagy-
szombathy Miksa altábornagy-vegyesdandárpa-
rancsnok, Schiller Antal ezredes, vezérkari főnök 
és Miksa János százados társaságában, o+t volt 
dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes, Budai] Andor 
csendőrezredes, dr. vitéz Shvoy Kálmán ny. altá-
bornagy, Körmendy Mátyás volt országgyűlési kép_ 
viselő és felvonultak a Turul Szövetségbe tömörült 
egyetemi diákszervezetek is-

A miniszterelnök először Nagyszombathy altá. 
bornagy jelentését fogadta, majd jelentkezett a 
csendőrkerületi parancsnok, a ¡főkapitányhelyet-
tes, dr. Pálfy József polgármester pedig néhány 
szóval üdvözölte a város hatósága nevében. A mi-
niszterelnök ezután ellépett a diákszervezetek előtt 
és lenn az állomás előtt autóba szállt 

A gyűlés 
A Belvárosi Moziban a gyűlést Bárányi Tibor 

főispán, mint a szegedi pártszervezet elnöke nyi-
totta meg. Néhány szóval üdvözölte Gömbös Gyu-
lát a párt nevében köszönetet mondott amiért 
elvállalta a szegedi jelöltséget, majd felkérte a 
miniszterelnököt programbeszédének elmondására. 

A miniszterelnök lépett ezután a mikrofon elé és 
beszélni kezdett. Hangja kissé fátyolos volt, meg-
érzett rajta a lappangó influenza. Beszéde közben 
maga a miniszterelnök is hivatkozott arra, hogy 
egészségi állapota nem a legkifogástalanabb. A 
megafónok megerősítették a hangot amely a mo-
zin kivül erősen, ércesen csengett 

A miniszterelnök beszéde 
— Egy miniszterelnök nincs abban a^hely-

zetben — kezdte beszédét a miniszterelnök —, 
hogy kortesbeszédet mondjon. A magyar nem-
zetnek a realitások útjára kell térni és mi vala-
mennyien jól tudjuk, hogy a kortesbeszed 
minden, csak nem reálitás. 

Ezután lemondásának okait ismertette Göm-
bös Gyula. Azért mondott le, mert tiszta hely-
zetet akart teremteni, mert ezt ipr tartotta al-
kotmányosnak, mert a megegyezések lemondá-
sának pillanatában hatályukat vesztették. Le-
mondásával szabad kezet akart a maga számá-
ra biztosítani, hogy megvalósíthassa program-
iát. Annak a világnak vége van, amikor klik-
kek kormányozták az országot. 

A választásokról szólva kijelentette: 

szabad magyaroknak szabad meg-
nyilatkozása kell, hogy legyen ez 

a választás, 

mert nagykorúnak tartja a nemzetet sorsának 
intézésében. Egyedül az a körülmény, hogy a 
keresztény kultúrának állandó bástyája volt ez 
a nemzet, mutatja, hogy olyannak kell ma is 
tekinteni, amely az ftsszes eurónai népek ja-
vát szolgált» és szolgálja most is. Mi c*ak'fi-
gyelmeztet [ük Európát arra. hogv békés esz-
közökkel kívánjuk elérni a revíziót. 

A teformprogram 
— A haladó konzervativizmus jegyében in-

dulok el — mondotta a nemzeti munkatervről 
szólva és fölvetette a kérdést, hol van egy má-
sik program, amely megmérkőzhetne ezzel a 
programmal. Van-e az ellenzéknek, vagy más 
pártnak programja, tudja-e valaki azt. hogy ők 
mit akarnak? Mondjanak jobbat, mint a re-
formprogram aktuálisabbat annál, akkor a 
magyar közvélemény majd megmondja, hogy 
melyik a jobb, melyik a reálisabb. 

— Egyetemes egy«éget akarok a reformpro-
gram megvalósítása alapján. Ne egyes osztály-
uralmi párlokat támogassunk és ne tartsunk 
helyesnek felekezeti alánon álló pártot sem. A 

vallás a templomba való és az embeT lelkébe. 
A vallás politikai fegyver nem le-
het, mert veszélyezteti a nemzet 

egységét, 

szétdarabolja azt és olyan kultúrharcnak lehet 
az okozója, amely elernyeszti a nemzetet. 

A külpolitikát nagy általánosságban érintet-
te a miniszterelnök. Meggyőződése, hogy a kül-
politikában is győzni fog az igazság, mert az 
etikai erők a történelemben is jelentkeznek és 
azok az államférfiak, akik a békén munkálkod-
nak, figyelembe fogják venni a magyar érde-
keket is. 

— Sokan megijedtek — folytatta beszédét —, 
amikor nyíltan programjába iktatta a reform-
törekvéseket, pedig azt elismeri mindenki, 
hogy az állami és a szociális berendezkedések 
terén nagy hiányosságok mutatkoznak, hogy a 
gazdasági élet berendezettsége nem felel meg 
a kor követelményeinek. A reformokra tehát 
szükség van, de nem forradalmi reformokra, 
hanem építő reformpolitikára. 

A bu%m 
A gazdaproblémákkal foglalkozva kijelen-

tette, hogy a buza ára aZ egyesztendős római 

Aranv, eacitst, régipénz, zálogjegy 
beváltás. Eladás részletre előleg 
nélkül A B C utalványra. T ó t h órás Köl-
esei ucca. Összes ékszer javitáeok 
o l c s ó n , g y o r s a n , p o n t o s a n . 
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FŰDEN**" sülve kap-

mm cuhrészdébbsi Apponyi ucca 15. Telefon 33—52. 

egyezmény következtében emelkedett a múlt 
évi 5—6 pengőről 15 pengőre. 

— Volt ha rminc pengő is! — kiáltotta közt 
be hátulról valaki. 

— Tisztelt közbeszóló barátom — válaszolta 
a miniszterelnök —, h a az egész világon olyan, 
helyzet f°g teremtődni, hogy a buza 30 pen-
gős lesz, akkor nálunk 35 pengő lesz a buza áraf 
De ha ezt a kérdést én nem tudom megoldani, 
akkor vagy az igen tisztelt közbeszóló barátom--
nak kell megoldania, vagy annak, a k j ezt at 
közbeszólási szugerálta. 

A választójog 
Gömbös ezután arról beszélt, hogy miért neraí 

tárgyaltatta le a választójogi javaslatot a kép-< 
viselőház feloszlatása előtt. Azért nem, mert * 
választójogi reform csak egyike lett volna a 
fontos a lkotmányjogi reformoknak — mon^ 
rlotta —, egymagában nem lehetett volna meg-
oldani, a többivel együtt pedig azért nem, merts 
nem futotta volna a régi képviselőház idegéből. 
De bármennyire is fontos a választójogi javas* 
lat, a gazdasági javaslatok, a telepítés, a hilbi-j 
zományi reform, az egyke-kérdés és a szociális 
kérdések sokkal fontosabbak és sürgősebbek-
Nem ellensége a nagybirtoknak, de a m a m m u U 
birtokokat meg fogja szüntetni. 

— Megmondom azt is, hogy a szocializmus-» 
nak, mint pártnak, vége van. Még nem likvidál-» 
tuk, de fogjuk likvidálni. Nem az erőszak esz-
közével, hanem a megfontoltság, az igazság, aa 
élet fegyverével. Sok a tennivaló kulturális té-
ren is, meg kell tanítani a magyar gazdát a 
a helyes, az okos gazdálkodásra. Meg kell ta-
nítani a magyar társadalmat a r ra az igaz-
ságra, hogy aki kapzsi életet él, az megméte-
lyezi a társadalmat. Sem a nagybácsiknak, sem 
a prolektoroknak nem szabad többé érvénye, 
sülniük ebben az országban. Beszédét azzal fe-
jezte be, hogy Szegeden keresztül az ország bi-i 
zalmát kéri. 

Shvoy altábornagy 
beszéde 

A" miniszterelnök beszéde után vitéz dr. 
S h v o y Kálmán a l tábornagy mondott beszé* 
det. Bevezetőül azt fejtegette, hogy mi lyen 
fontos városi érdek fűződik ahhoz, hogy Sze-
gednek miniszterképviselője legyen, hogy a 
miniszterelnök legyen a képviselője. Maid hi-i 
vatkozva Ras sav Károly vasárnapi nyilatkoza-i 
tára, ezeket mondotta: 

— A szabadelvű pár t igen tisztelt jelöltje azt 
a nyilatkozatot tette, hogy Szegeden a válasz-
tás az elvek küzdelme. Én ezt magamévá te-
szem és itt mindjárt meg is felelek arra a kér-< 
flésére, amelyet hozzám intézett. É n Rassay 
Károly személyét illetően a nekem impntál t k i -
jelentést nem tettem, de nem is tehettem, mer t 
éti eddig őt személyében nem is aposztrofáltam, 
c fak egyszer annyiban, hogy ismerem és nagy-
rabecsülöm. 

Shvoy Kálmán Gömbös támogatására kérte 
fel ezután a szegedi választókat és beszédét a z -
zal fejezte be, hogy a választás ne 'egyen el-
lenségek harca, h a n e m ellenfelek nemes küz-
delme. 

Ezulán dr. H u n y a d i V a s Gergely tartott 
beszédet, mint a kormánypár t i lista harmadik 
jelöltje. Ismertette eddigi működését, amelyet 
a gazdisági egyesületben, mint az egyesület el-
nöke kifejtett . 

Végül K ö r m e n d y Mátyás beszélt Fontos-
nak tar t ja , hogy Szeged mini szterkép vi sei őh öc 
jusson — mondotta — és ezért mond le köny-
nvü szívvel két és félévig viselt képviseld» 
mandátumáról . 

A gyűlést B á r á n y i Tibor főispán záróbe. 
széde fejezte be. 

Ebéd 
X miniszterelnök a gyűlés u tán a Tisza nagy-

termében fogadta a küldöttségeket, a kisterem-
ben a főispán felesége frissítőkkel látta ven-
dégül a miniszterelnök kíséretét. Kettőkor 
Gömbös Gyula részt vett azon az ebéden, a m e -
lyet a Nemzeti Egység Pá r t j a szegedi vezető-
sége adott tiszteletére a Hungár ia na ^'termé-
ben, ahol Glattfelder Gyula megyéspüspök is 
megjelent- Ebéd után a miniszterelnök Bárányi 
főispán Oroszlán-uccai lakásán, ma jd a me-
gyéspüspök rezidenciájában tett látogatást és 
este hat órakor kíséretével visszautazott Buda-
pestre-


