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A miniszterelnök 
vasárnapi szegedi beszédében 

állást foglalt a diktatúra 
gondolata és a kótyagosok 
szélsőséges izgatása ellen 

„Sincs szükségünk diktatúrára és különféle vezé-
rekre" — „Az ellenzék munkájára szükség van" — 
— „Semmiféle rendzavarást nem fogunk tűrni" — 
„Hem vagyok Qajlandó még egy nyilt szavazást csí-

nálni" 

(A Déhnagyarország munkatársától) Az írlö-
jarás nem nagyon kedvezett annak az országos 
érdeklődéssel várt politikai eseménynek, amely 
vasárnap délelőtt folyt le a szegedi színházban. 
Egész éjjel zuhogott az eső és a kora délelőtti 
órákban csak azért enyhült kissé, hogy később 
annál kiadósabban zuhogjon. Hiába szerelték fel 
a hangszórókat a Stefánia szélén, hiába övezték a 
rendőrkordon koszorújába a szinház épületét, az 
érdeklődő tömegek az álhatatos eső miatt nem 
merészkedtek ki az uccára. Egy kis csoport min-
denre kíváncsi ember húzódott meg a közeli épü-
letek ereszei és árkádjai alatt, hogy onnan hall-
gassa meg a miniszterelnök beszédét, 

A szinház 

belseje feldíszítve várlS a vendégeket. A/ elő-
csarnokot pálmákkal és más növényekkel diszi-
tették fel, a nézőtéren a csillárok sziporkázva 
szórták fényüket, a páholyokról zászlók lengtek 
a Nep jelvényével. A színigazgató a legszebb szo-
badiszletét bocsájlotta a rendezőség rendelkezé-
sére, zöld tapétás színfalak között állították fel 
a bosszú elnöki asztalt és mögötte a széksorokat. 
A liáttért függöny takarta el, a függöny előtt pe-
dig n Nep óriási vezéri zászlója csüngött alá. A 
rivaldák lámpáit cserepes virágok sora leplezte. 

A bejáratok előtt díszruhás rendőrök és detek-
tívek őrködtek. A színház épületébe csak az iut-
hatott be, akinek 

belépőjegye 
> 

volt. A jegyek iránt óriási volt a kereslet, zsúfo-
lásig megtelt már jóval tizenegy őra előtt az egész 
nézőtér. 

A páholysorok", a földszint, de a karzatok is a 
legforróbb színházi premierek emlékét idéztek fel. 
A tanács páholyában a város vezető tisztviselői 
szorongtak, a szinügvi bizottságéban a táblabírók. 
Szemben, a polgármester páholyában a főispán 
felesége, dr. Láng-Mitiezky Ernő" táblaelnök és a 
felesége, a főispán megszokott páholyában az egye-
temi tanács. 

Számos biró és egyetemi tanár volt a nézőtéren 
is. A bírák Lázár Andor iöazságügyminiszter, a 
tanárok pedig Ilóntnn Bálint kultuszminiszter 
tiszteletére vonullak ki. A színészek másodemeleti 
páholya is zsúfolt volt, a premierközönség izgal-
mával várták a szokatlan produkciót, a politikai 
előadást. 

A színpadi padsorokat 

o politikusok, a képviselők, a? államtitkárok. » 
főispánok, a minisztériumi tisztviselők, a társtör-
vényhatóságok kiküldöttei töltötték meg. Dr. Pálfy 
József polgármester alakja kivált a baloldali me-
zőből. ahol a főisnánok és az alispánok helyét je-
lölte ki a rendezőség. 

Az orkesztert dobogőkkal töltötték ki és hosszú 
asztalt állítottak a sajtó igen nacv számban meg-
jelent munkatársai számára. A fotóriporterek a 
nézőtérén és a páholysorok különböző pontjain 
helyezkedtek el. hogy a gyűlés momentumait mag-

néziumszerszámaik segítségével minden oldalról 
lefotografálhassák. 

Az előkészületek 

még fokozták az izgalmat. Közben, a gyűlés 
előtt, a megafonok vidám hanglemezek muzsiká-
ját közvetítették az uccára, de a kordontálló rend-
őrökön kivül nagyob közönsége nem volt az eső-
ben ennek a figyelemnek. A rendőrök derekasan 
állták a zuhogó esőt, talán még jól is esett, hogy 

Az igazi 
fogpép! 
}egakadályoxza% 

a foglct<déket | 

az 

közben a muzsika kísérletezik szórakoztatásuk-
kal. 

Néhány perccel negyed 12 óra titán jelent meg 
a szilien Darányi Kálmán miniszterelnök négy 
miniszterének, Fabinyi Tihamérnak, Lázár Andor-
nak, Hómon Bálintnak es Bornemisza Gézának, 
valamint Ivády Béla országos pártelnöknek, dr. 
vitéz lmecs György főispánnak és dr vitéz Shvcy 
Kálmánnak a társaságában. 

A miniszterek 
a hátsó padsorokban foglaltak helyet, az elnöki 
asztal közepén Ivády Béla foglalt helyet, jobbkeze 
felől Darányi Kálmán miniszterelnök, dr. vitéz 
Shvoy Kálmán, dr. F.liássy Sándor vidéki főkapi-
tány és dr. Buócz Béla főkapitányhelvettes. bal-
felől dr. vitéz lmecs György főispán, dr. Vinkler 
Elemér, a Nep szeegdi alelnöke. 

A miniszterelnök programja 

Belvárosi Mozi Kedd, szerda, csü'örtök 
Sinc »'r Lewls kPz's^ert reeénve 

DOOSWO*TH 
Az élnlvápvo asszony. Társadalmi dráma 

FSíierepIS M I R N A L O Y , 

A gyűlés a Himnusszal kezdődött, majd 

vitéz lmecs György 

főispán nvitotla meg rövid beszéddel a gyű-
lést. üdvözölte a miniszterelnököt és a kísére-
tében megjelent politikusokat, hangsúlyozta 
annak a jelentőségét, liogv a kormánvelnök 
elsőnek Szegedet választotta ki politikai állas-
pontjának ismer lelésérc. 

Ivády Béla, 

a Nep elnöke közel félórás megnvitó beszédet 
tartott ezulán. Akkor hangzóit fel a helyeslés" 
a nézőtérről, amikor kijelentette, hogv a párt 
:» parlamentarizmus elvének hive, de ezl az el-
vet a párton belül is érvényesiteni kell. Nincs 
szükség az ellenzékkel kacérkodó párt tagokra, 
mert azok csak kárt okoznak. 

Ezután 

Darányi miniszterelnök 
elé tették a mikrofont, liogy elmondja ötne-
gyedórás beszédét. Már az első mondatok után 
érezni lehetelt, hogv Daránvi Ká lmán a szenve-
délvlől menles. megfontolt beszédű, higgadt 
nolilikusok faitáiához tartozik, aki előtt je-
lentősége van minden kimondott szónak, nki 
higgadtan mérlegeli a mondatuk, a megálla-
pítások jelentőséget. 

Hasonlattal kezdte beszédét. Elmond-
ta, hogy a Szegedre vezető ut egvik nUMno 
napsütéses, virágos mezőket látott, a másik 
oldalon káros vizek borították el a mezőket. 

— Igv vezet a magvarsác útin is. vigyázniuk 
kell azoknak, akik haladnak rajta. 

Ezulán 

Szegedről 

beszélt, a tárosról, amelvnek jelentőségéi, 
raneiát el kell ismernie mindenkinek". 

Az útról mondott' hasonla'a ismét felbuk-
kant. amikor 1 beszélt, bogv a mastvar 
nolilika esved"' ; lielves ul ia csak a keresztény 
nemzeti i r á i i vn i lehet, a gnn.lnlnlol haladó, 
konzervatív, népies és szociális tartalommal 
kell megtölteni. 

A miniszterelnök szenvedély mentesen, nvu-
•todfan beszélt, n fifvelem csöndie méc mé-
lyebbé vált. amikor hejeleiitcHe Daránvi. hoi'v 
most »>: Allumformíi kérdéséről kiv , '"i besülni . 

— Nálunk is sokat emlegetik a diktatúrát — 
mondot ta—, dc 

tisztában kell Ipnní azzal, bogv z 
diktatúra esvmagában semmit 

sem oldhat meg, nem orvosszer 
semmi baj ellen sem, 

— A diktatúra lehet áldásos, de lehet átkos 
is, — folvtatta. Alkalmazni azonban csak ott 
kell, ahol nincs más kivezető ut. Nekünk sze-
rencsére nincs szükségünk rá. hiszen van ezer-
éves alkotmányunk, amelynek keretei között 
megoldhatók a reformproblémák. 

Nincs szükségünk különféle vezé-
rekre sem. hiszen a nemzetnek van 
vezére és csak egyetlen vezére le-

het. a magyar államfő. 

Ezekre a szavakra taps viharzott fel a néző té-
ren. a közönség felállva ünnepelte Horthy Mik-
lós kormányzót. 1 

A miniszterelnök ezulán néhánv nemesen 
ötvözött mondattal hódolt a kormánvzó előtt, 
kiielentotle. hosv személyéi nem szabod a na-
pi politikába belevonni, mak i azokról beszélt, 
akik diktahiráérf lelkesednek. 

— Legfeljebb kótyagosok ábrándoznak ilyes-
miről — mondotta —, de ezeket nem lehel és 
nem szabad komolyan venni. * 

f ia kólvacosok ábrándozása izga-
tássá faiuhia, könyörtelenül elfoj-

tanám mozgalmukat. 

Ezután a miniszterelnök a kormány 

külpolitikai álláspontját 

ismertette néhány határozott kőmolv mondai -
lal: . v . . 

— Az igazi béke érdekeit k ívániuk szolcálni 
— mondotta — és kitartunk barátaink mellett, 
kitartunk elsősorban Olaszország és Aus/li í i 
mellett, de készek vagvunk egyengetni n IKW>i 
ál lamokkal is a korrekt viszonv ulját. Ma-
gvarországnak a nemzeti biztonsághoz én i^n 
olvan inga van, mint minden más szuverén 
ál lamnak. A "dunai államok oevüilmid ^dés^r" 
vonatkozó minden iavaslalról V<ailandók va-
gvunk t.irsvalni. de csak a lclie< eKveniogu-
ság melleit és csak abban az cselben, ha 

a magyar V jsefil>sértek sorsa kielé-
gítő rendezési nyer. 

Éneikül Mattvarország és a kisantant államok 
ki'--"''lt normális viszony nem alakulhat ki. 

Ezután 
az ellenzékről 

beszelt Daránvi miniszterelnök. Megállapítot-
ta, hogv az ellenzékre, az ellenzék munkáiára. 
biralatára minden alkotmányos államnak elen-


