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99* .Mindenkinek tudnia kell, 
hogy történelmi korszak küszöbén állunk" 

Gömbös beszéde a Nep ünnepén 

Budapest, október 8. A Nep csütörtökön dél-
ben diszes ünnepséget rendezett Gömbös mi-
niszterelnöki kinevezésének harmadik évfor-
dulója alkalmából. Tizenkét óra után lépett be 
a márványterembe a miniszterelnök, őt követ-
ték a kormánynak, valamint a képviselőház el-
nökségének tagjai. A Nep-képviselők nevében 
B á r c z a y Ferenc üdvözölte a miniszterelnö-
köt. 

G ö m b ö s miniszterelnök az üdvözlésre igy 
válaszolt: 

— 1918 és 1919 nem következhetik be ismét, 
ameddig ez a párt és ez a kormány uralmon 
van. Annak az eszmekörnek, amelyet vala-
mennyien képviselünk, sokkal nagyobb átütő-
ereje van a tömegek felé is, semhogy ezzel az 
eszmekörrel szemben a régi stílust gyakorló 
ellenzéki képviselők vagy más ellenzéki ténye-
zők harcolni tudnának. Ti mindnyájan látjá-
tok, hogy a felém dobott keztyüt nem vettem 
fel. 

— Nem vettem fel azért, mert igazságtalan 
eszközökkel dolgoznak ellenem és nem vettem 
lel azért, mert nem érek rá olyan apró-cseprő 
kérdésekkel foglalkozni, amelyekről a magyar 
közvélemény most már megállapíthatja, hogy 
nem egyebek üres szóbeszédnél. A magyar kor-
mány es miniszterelnöke az életnek tartozik 
sokkal és nem a fecsegőknek, nem az intriku-
seknak és nem azoknak, akik önmagukat de-
legálják az ország vezetésére. Az a három év, 
amely a kormány mögött áll, talán nem is mél-
tó még arra, hogy ünnepeljétek. Mert 

ez a három év az előkészítő munka 
három éve volt, 

sziszifuszi munka a hinárba jutott magyarság 
kiszabadítására ahhoz, hogy ez a hinárba ju-
tott magyarság szabadon rendelkezzék a benne 
rejlő erőkkel egy uj Magyarország felépítésére. 

A miniszterelnök ezután igy folytatta: 
— Azok a feladatok, amelyeket a kormány 

maga elé tűzött, nem egy, nem három és nem 
öt év alatt intézhetők el. Ezek a feladatok hosz-
szabb lejáratra szólnak. Ha mi át akariuk for-
málni a nemzetet, akkor alaposan átgondolt 
tervekre és azoknak az evolúció jegyében való 
végrehajtására van szükség. A magvarságban 
rejlő erők rendszerbe foglalását kezdtem meg 
én, veletek, barátaimmal együtt s ugv érzem, 
hogy ez talán sikerülni is fog. Mi tehát 

nem törődünk azokkal, akik olvan 
világban élnek, amely viláeot mi 
már voltaképen el is felejtettünk. 

— A keresztény nemzeti alapon álló pártok-
nak ma kötelességük volna velünk jönni. Bár 
• testvérpártok nem érzik az együttműködés 
szükségét, én érzek annyi erőt magamban, 
hogy a magunk erejéből is diadalra vigyük a 
zászlót. 

— Ne higyje valaki, hogy bennünket meg le-
het félemlíteni. 

Ne hi 
meg 

gyje senki, hogy bennünket 
lehet átyitani megkezdett 

utunkon. 

akadályokat, amelyek utunkba esnek. Minden-
kinek tudnia kell ebben az országban, hogy 
történelmi korszak küszöbén állunk, amelynek 
nagy veszélyei és nagy esélyei vannak. 

Minisztertanács 
Délelőtt 11 órakor a miniszterelnökségen 

minisztertanácsot tartottak. Ezúttal először 
vett részt a minisztertanácson W i n e h k 1 e r 
István kereskedelmi miniszter. A napirend 
előtt K á n y a Kálmán külügyminiszter kö-
szöntötte a miniszterelnököt minisztertársai 
nevében. Méltatta a miniszterelnök munkássá-
gát és a jövő munkájára Isten áldását kérte 

A miniszterelnök meghatva mondott köszö 

Uri étkezőhely 
Olcsó árak, előzékeny kiszolgálás, Ízletes 
konyha. — Borravaló, kenyér az árakban 
bennfoglaltatik. Szeszes ital nincsen. 

Központi Teicsarnok R.-T. 
tejivója, 

volt Dreher-sörcsarnok helyiségeihez a 
Központi Egyetemmel szemben. 

netet az üdvözlésért és visszapillantást vetett az 
elmúlt három év eseményeire Ennek a mun-
kásságnak kétségtelen eredményei voltik, en-
nek elsősorban az volt az előidézője, hogy olyan 
munkatársak álltak oldalán, mint a kormány 
tagjai, akik a vele való teljes összhangban, 
szakértelemben és egyszersmind az ország és 
a nép javára végzendő tevékenységük ttíjes 
átérzésével teljesítették munkájukat. 

Ezután megkezdődött a minisztertanács, 
amelyen a miniszterelnök németországi útjáról 
adott tájékoztatást a minisztertanács tagjainak. 

ü í r e k 

Elég erősek vagvunk ahhoz, hogy a magunk 
ereiéből is elérjük a célunkat. Október 14-én 
megkezdjük az alkotó törvényhozási munkát 
• ekkor elválik majd, hogv ki akar komolyan 
reformokat s ki használja fel a reformgondola-
tot agitációra? 

Ezután a miniszterelnök ezeket mondotta: 
— Amikor a minap a felhők felett repültem 

s elhagytam a hazai rögöt, különös látomásom 
volt. Nem láttam mást, csak házakat, földe-
ket és szántóvető magyart. S végtelenül tisztán 
láttam a magyar világot. Ekkor elhatároztam, 
hogy 

elszánt kitartással, szent fanatiz-
mussal megyek a magam utián, 

meg nem látva a kicsirives intr-ikusokat. a baj-
keverőket, akiknek egész életfelfogásuk a ne-
gációban és a. furás-faragásban bontakozik ki. 
Az az érzésem, hogv munkatársaim vannak 
olyan erősek, hogy konzekvens módon végre-
hajtják akaratukat, vannak olyan bátrak, hogv 
vállalják ezért a felelősséget és elhárítják az 1 bet 

József Ferenc főherceg és Anna főherceg-
asszony Szegeden. Megírta a Délmagyarország, 
hogy a Honi Ipar és Mezőgazdasf Pártoló Fo-
gadalmi Mozgalom október 13-án. vasárnap dél-
előtt 11 órakor nagygyűlést tart Szegede; a 
városháza közgyűlési term iben vitéz dr- 1ózsfcf 
Fere:c főherceg elnökletével- A n-agve js 
védőasszonyi megnyitóját Anna főhercegasz-
szony mondja- A szegedi nőegyesületek vezetői 
csütörtökön délelőtt megbeszélést tartottr dr-
Pdlfy József polgármester elnökletével a \á-
rosházán, amelyen a nagygyűlés előkésztésével 
foglalkoztak- A főhercegi nár 11-én érkezik 
Szegedre. kívánságára semmiféle hivatalos fo-
gadtatás nem lesz- A vendégek kirándulást tesz-
nek a szegedi tanyák közé- Elhatározta az elő-
készítő bizottság, hogy küK5« meghívókat nem 
bocsájt ki a nasr"<rvü1ésre-

— Ujabb tífuszeseteb. A főorvosi hivatalnak 
csütörtökön hat ujabb tifuszmegbetegedést je-
lentettek be. kettőt vidékTŐl. kettőt a tanyák-
ról, egyet a feketeföldekről és egyet Újszeged-
ről- Szerdán uj tifuszesetrő! nem kapott a fő-
orvosi hivatal jelentést-

— Kedden alakul meg a Szegedi Állatbarátok 
Köre. A Szegedi Állatbarátok Köre alakuló 
nagygyűlését kedden este fél 7 órakor a áros-
háza tanácstermében tartja meg- A kör célja: 
radikális, modern ember etikájához méltó ál-
latvédelem minden téren, felvilágosító munka 
mindien eszközzé] és minden téren; felügyelő 
munka az uccán. piactereken stb: pcvl. ó-
gikus munka« állandó foglalkozás az állatok 
helyzetével és ebben az értelemben gyakori 
kérelmezés az állami és városi hatóságoknál a 
tömeges állatkiflzáisók elhárítása végett (pél-
dául kutyáknak hálóval való befogása, lovak 
megterhelési maximuma. általános patkol ás i 
kényszer, vágóállatoknak önműködő gép által 
való fájdalommentes kábítása ügyében), állat-
menhely felállítása stb stb-

x Márkus fűszer, csemege, Kigvó-ueea. 

— Aranylakodalom. Csütörtökön ülte meg arany-
lakodalmát Tftrös Sándor miniszteri tanácsos, 
nyugalmazott szegedi pénzügyigazgató. A jubi-
láns házaspárt előbb a felsővárosi minorita tem-
plomban L á s z l ó János felsőközponti plébános 
áldotta meg, utána a református templomban B a-
k ó László tiszteletes mondott imát és beszédet az 
50 év jelentőségéről. A templomból a Kálvinista 
Körbe vonultak, ahol Ba r c s ay Károly alelnök 
ünnepelte a Kör elnökét. Délben ebéd volt a Hun-
gáriában, ahol az első felköszöntőt dr. P á l f y 
József polgármester mondotta. Dr. S zé l i Gyula, 
O rosz Béla és dr. I l l y é s Aladár mondott még 
pohárköszöntőt 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 1 kötélgyártó és 3 
asztalos vidéken, 1 kárpitos, 1 borbély, 3 cipész, 2 
szabó, 2 hölgyfodrásznö, 1 kovács, 2 ügynök 

— Városi zálogházban október 9-én a jul. és 
aug. hóban lejárt zálogtárgyak kerülnek árverésre. 

— A Házinyultanyósztők Egye*iü«t« 5-én este 8 
órakor a Böröcz-vwidéglöben (Brüsszeli-körat 32-) 

j társasvaosorát rendez. Jelentkezni 5-én délig le-

— Emésztési nehézségek, gyomorfájás, gyo-
morégés, csalánkiütés, rosszullét, fejfájás, 
idegizgalmak, álmatlanság esetén a természe-
tes „Ferenc József" keserűvíz megszünteti az 
emésztési zavarokat, fertőtleníti a gyomrot és 
a beleket, a vérkeringést helyes útra tereli és 
felfrissíti a szellemet. 

CsaK STAUFFER Chester saltot egven! 
C s e m e g e ü z l e t e k b e n k a p h a t ó . 

— Gyermekgyilkos anya. A Kaszaper-pusztai 
rendőrség tegnap este jelentette a szegedi 
ügyészségen, hogy az egyik tanya közelében 
több hónaposnak látszó csecsemő holttestét ás-
ták ki a földből. A kis holttest egész rövid idő 
óta lehetett a földben, rajta jóformán semmi 
elváltozást nem találtak- A csendőrségnek az a 
feltevése, hogy a gyereket anyja tette eí láb 
alól, még pedig ugy. hogy a csecsemőt meg-
fojtotta- A holttest nyakán hurokra kötött zseb-
kendőt találtak, ezzel a zsebkendővel fojtották 
meg a gyereket- A nyomozás eredménnyel járt. 
elfogták az anyát, aki a gyilkosságot elkövette. 
Az anya tagadja tettét, azt állitja, hogy a gyer-
meke eltűnt és ő azóta nem halott róla- Csü-
törtök délelőtt a vizsgálóbíró és a törvényszé-
ki orvosszakórtő Kaszaperpusztára utazott a 
vizsgálat, illetve a botncoíás megejtése végett-

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-

után fél hat órakor. Egyetemnyitó Istentisztelet 

szombatom délelőtt fél tizkor. írásmagyarázat 

szombatom délelőtt 10 órakor. A bosszunapi Isten, 

tiszteletek rendje: vasárnap délután fél hatkor, 

hétfőn reggel a régi zsinagógában fél 8, az újban 

nyolc órakor. Az istentisztelet vége délután 6 

órakor. 

— Felrobbant az eldobott patron. Csütörtök 
délelőtt súlyosan sérült állapotban szállítottak 
be a mentők Tápéról egy 15 esztendős fiút. 
Jánost, aki a Török-telep 61- szám alatti ház-
ban lakik. Ács csütörtökön reggel a lakáíukhc^ 
közelfekvő íjtcn játszadozott, ahol egy eldo-
bott patrúní talált- A gyerek nem ismerte fel 
a patront, játszadozni kezdett vele, ütögette 
amely végül is felróbb nt és szerte rö**«enö 
szilánkjai a gyereket súlyosan megsebezték-
Véresen, eszméletlenül terült el a réten, ott ta-
láltak rá rattmsokkal később A kórházban a rve-
reket megvizsgáltak és megállapították, hogy 
a patrón szilánlkjai a fején, a karján és a iá-
bán ejtettek súlyos sérüléseket- Ápolás alávették, 
remélik, hogy slker'l az életnek megmenten'-
A robbanás ügyében a tápén c léőméz - só-
zást indított annak a •'•«sír*, hogy ter 
hel-e valakit felelősség- Acs Jámte saarenésétleri-
ségéért-

— Agyvért ódulis, uivszopongás, nehéz légzés 
félelemérzet, idegesség, fejfájás a természetes 
„Ferenc József' keserűvíz .használata által igen 
sokszor gyorsan megszüntethetek. 


