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A kormányzó. 
Diadalkapu várja Szegeden Horthy 

Miklós fővezért,Magyarország kormányzó-
ját. Ez a diadalkapu méltán megilleti 
őt. aki Szegedről indult el maroknyi 
magyarjaival egy uj honfoglalásra. Szeged 
volt a bölcsője a nemzeti hadseregnek, 
Szeged volt a refugiuma annak a törek-
vésnek és annak a csoportnak, amely a 
vörös-uralom nyomában a jogrend, a 
demokratikus szabadság helyreállításának 
jelszavát tűzte volt zászlajára. 

Horthy Miklós katona, valódi katona, 
testestől, lelkestől, de a magyar nemzet 
katonája, aki Szegeden esküdött föl a 
háromszínű lobogóra, hogy megvédi ezt 
a szétmarcangolt, szétdarabolt hazát és 
aj hont foglal a maradék, a szegény, 
árva, bujdosó és szenvedő magyarság-
nak. Szilárd és rendületlen önbizalom, 
hit és bátorság, sőt a fanatikus lelkese-
dés meggyőződése kellett ehhez akkor, 
az a hit, amely sziklákat mozdit, sziklá-
kat, amelyekkel az idegen- elnyomás 
Magyarország korán megásott sirját tor-
laszolta el. hs Horthy Miklós, a had-
vezér, a hős, a Hunyadiak és Zrinyiek 
faiszeretetével és kitartásával indult el a 
rdgös utón, a borús magyar ég alatt, 
egy világ ellenkezésével dacolva és győ-
zött. Az ő rendületlen hitének lett igaza: 
a nemzeti hadsereg föltámadt a porból, 
a magyar lélek, mint a hüvelyéből ki-
szálló kard, feltündökölt egy jobb kor 
hajnali fénysugaránál és a magyar nem-
zeti újjászületés a Novara hősének kezébe 
adta a kard mellé a jogart, az ország 
kormányzó pálcáját, az ő napi politiká-
kon fölül álló, személyek és pártok vi-
szályán tu! emelkedett okosságában és 
szilárdságában bízva, amelyben eddig 
nem; csatlakozott. 

Nagy és nehéz munka vár még a 
magyarra, aki földúlt tűzhelyét most ké-
szül fölépít, ni, de megvan a reménység, 
hogv ez a nemzeti munka sikerülni fog. 
A konszolidáció folyamata lassú, de biz-
tosnak Ígérkezik, ha minden társadalmi 
osztály és minden felekezet őszinte, be-
csületes magyar érzéssel összefognak, 
hogy az ezer sebből vérző, szegény és 
beteg ország ismét talpra áiljon és 
meg nt megmutassa az egész világnak, 
hogy neki a multak és jövendő révén 
jo^a van nemcsak a föltámadásra és 
életre, de a régi virulásra és az uj fej-
t é s r e és gyarapodásra is! 

Minden dolgozó boldogulása, minden 
becsületes magyar törekvés fölkarolása, 
több kultura és semmi viszály: ez menti 

•meg és emeli föl ez: a hazát. Ezekkel 
az érzésekkel várja Szeged népe, amelyet 
Kossuth a nemzet büszkeségének neve-

zett, az uj kormányzót, Kossuth Lajos 
mai utódját, Horthy Miklós fővezért és 
gubernátort. Egy régi sirjából szebben 
föltámadt nagy magyar város őszinte, 
mély, erős magyar érzése várja őt ! 

A kormányzó szegedi látogatása. 
A fogadtatás előkészületei. 

(Saját tudósítónktól.) A Tisza Lajoss-zobor 
előtt szegezik a kápolnasátorí. A Boldogasszony-
sugáruti diadalkapuk már csak a díszítésre 
Várnak. A városházán a főispán, a polgármester, 
de különösen dr. Gaál Endre kulturtanácsnok 
szobájában föltűnő nagy a forgalom, a lázas 
készülődés, de a legnagyobb rendben megy > 
minden. A belépőjegyek szétosztása, a meg- 1 

hívók szétküldése, a rendőrtiszti szolgálatok 
kiosztása, az énekkar, a fehérruhás lányok, a 
lovasbandérium,-az egyetemi hallgatók, a diák-
sereg stb. stb. szerepeinek gondos beosztása 
mind dr. Gaál Endre kezében összpontosul, 
aki e munkájává! a legteljesebb mértékben rá-
szolgál az elismerésre. A'féstületek, egyesületek 
is kijelölték már megbízottaikat, akik a kor-
mányzó előtt tisztelegni fognak. A Vöröskereszt 
Egyesület e Kárász-utca egyik kirakatában ki-
állította a gyönyörű ezüst eserxoszorut s az 
ezüsi kürtölj amelyet a kormányzónak ajánlanak 
fel. A polgári hatósággal egyetemben a katonai 
hatóság is szorgosan működik az előkészítési 
munkálatokban. A kormányzó-fővezér maga is 
izig-vérig katona. A nemzeti hadsereg meg-
szervezője A katonaságnak természetszerűen 
jelentősen kidomborodó «zerepe jul az ünnepi 
fogadtatásnak. 

Pottyondy Mikiós rendőrkapitány Felsőtanyán 
a lovasbandériumot szervezi, amely - a tanyai 
lakosság reprezentánsaként disze6 bő ingujjas-
ban fog a kormányzó előtt tisztelegni. A város 
hatósága, a díszruhás lányok és polgárok ré-
szére csütörtök reggel félkilencre sz^z fogatot 
rendeltek a városháza elé, amelyeken a meg-
hívottak ugyanakkor el is indulnak az állo-
másra. Di. Bottka Sándor rendőrfőkapitány, 
akire közrendészeti szempontbői a legnagyobb 
feladat hárul, autót kért a maga rendelkezésére. 

A kormányzó különvonata délelöti 10 órakor 
fut be a Szeged-állomásra. A bevonulási me-
net sok fogatból és autóból fog áilaoi. A be-
vonulás utvonalán a szegedi diákság sorakozik, 
nemzetiszínű zászlócskákkal kezűkben. Az 
egyesületek zászlók a!?tt vonulnak fel. A 
Széchenyi-téren a katonaság sorakozik lei, a 
kormányzó által tartandó szemlére. .A táros-
háza közgyűlési termében fogadja a fővezér a 
város küldötteit. A teremből a padsorokat el-
távolították, mert egyébként a hely igen szük 
lenne. A fogadtatás programjáról a fogadóbi-
zottság a következőket közli: 

1. A pályaudvarra nem léphet be más, mim: I 
diszszázao, körletzenekar, körletparaitcsnok-
helyeltes a haüosztály vezérkari fői • k el, a j 
csongrádvármtgyei parancsnok segéd t ztjévei. 

A polgári hatóságok résréröl: Szeged város 
főispánja, rendőrkapitánya, a vasúti üzletvezető, 
állomásfőnök, a sajtó képviselői egy tiszt veze-
tésével és a magyarruhás leányok. 

2. A pályaudvar előtti sorfallal elzárt téren 
a polgármester üdvözlő beszédénél megjelen-
nek: a városi tanács, Szeged törvényhatósága 
és az állami hivatalok vezetői. Indulás a város-
háza előtti térről kocsin délelőtt fél 10 órakor. 
A kiadott belépőjegyek színe világossárga. 
Bejárat a Vaspálya-utca és az Indóház-téi 
betorkolásá-;ál az ut mindkét oldalán. Öltözet 
díszmagyar vagy szalonruha. 

3. Egyletek és testületek a bevonulási út-
vonal, vagyis Boldogasszony-sugárut, Gizella-
tér, jókai-utca és Kárász-utca jobboldalán (af 

bevonulási irányt lekinle) nyernek felállítást. 
Ugyanezen útvonal baloldalán az iskolák álla-
nak. Az iskolák felállítását és elosztását a tan-
kerületi főigazgatóság a tanfelügyelöséggel 
egyetértve intézi. 

4. Az egyletek felállításával Herditzky Jenő 
századost bízom meg, kinek a kivonulni akaró 
egyletek ezen szándékukat és a kivonuló lét-
számot a Tisztipavillon 125. számú szobájá-
ban tudomásul adják, hol a kiutalt helyről 
Horditzky százados azonnal tájékoztatja őket. 
A kivonuló egyletek és iskolák felkértnek 
lehetőleg zászlóval megjelenni. 

5. A Széchenyi-féren a kápolnasátor elzárt 
területére a belépőjegy színe világoszöld. Be-
járat a korzó Kárász-utcai és Takaréktár-utcai 
végénél, azután a Tisza Lajos-szoborhoz vezető 
útnál. Öltözet díszmagyar vagy fekete szalon-
ruha, hölgyek utcai ruha. 

6. A Széchenyi-téri korzótest többi kerületérc 
a belépőjegyek szine szürke. Belépés a korzó 
Kárász-utca' és Takaréktáí-utcai végénél. Öltö-
zet tetszés szerint. 

7. Küldöttségek tisztelgésére a városházi 
belépőjegy színe világoskék. Öltözet: urak 
részére díszmagyar vagy szalon, hölgyek részére 
utcai ruha. 

8. További öltözetek : Bankethez és a va-
csorához: frakk vagy szalonruha. Színházba: 
mint a bankethez. hölgyek részére estélyi ruha. 

9. Felkéretne.k azok a hölgyek, akik a vasúti 
állomás, városháza lépcsőbeiárat és a kápolna-
sátor körül diszmagyarban megjel\ini óhajta-
nak, hogy az illető helyen virággal vagy kis 
nemzeiiszinü zászlóval idejekorán megjelenni 
szíveskedjenek. Ezen hölgyek fogadására és 
kalauzolására kirendelteltek a pálvaudvarra a 
pályaudvarparancsnokság egy tisztje, kápolna-
sátorhoz Szobtnger őrnagy, városházánál a tiszti 
karhatalmi század egy tisztje. A fogadóbizottság. 

Cigaretta t ö l t ők ! Médi Specialifé 
szivarkahüvely főraktárában, Szeged, Jókai-utca 11. Telefon 15—20. Viszontelárusitóknak is legolcsóbb bevásárlási forrás. 


