
Ára 80 fillér. 

DfrMAGYARORSZAG 
Szerkesztős** és kiadóhivatal: 

IZEOED, BOLDOGASSZONY-SUGÁRUT 4. SZÁM 

4 asarkaaztfsóf 4a kiadóhivatal talafonja t M6 

ELŐF IZETÉS I Á R A : 
egész évre ISO.— K oegyedevre 45.— K 
félévre . 90 — K egy hónapra 15.— K 

Erves «rám ára 80 fillér. 

Nyomda: 

SZEGED, PETŐD SÁNDOR SUGÁRUT 1. SZÁM 

A nyomda telefonja : tS-34. 

Szeged, 1920 IX. évfolyam 64. szám. Csütörtök, március 18. 

Szeged ünnepére. 
„Hajdan, midőn a hazát veszély fenyegette, hős apáink véres kardot hor-

doztak körül az országban s ennek láttára mint sasok repültek harcmezőre a 

vitéz magyarok. Én látván a haza jelen veszedelmét, zásziót ragadtam kezembe, 

megesküdve, hogy addig nem nyugszom, szegény fejemet nyugalomra nem haj-

tom, mig az elárult haza fiait szabadságának megmentésére annak árulói ellen 

zászlóm alá nem gyűjtöm. De most, miután Szeged népének lelkesedését látom, 

én bizom a magyarok Istenében, bizom Szeged népének lelkesedésében, hogy 

kevés idő múlva mentve lesz e hon. Szegediek! Testvériség köt össze bennünket. 

Nincs nemes és nemtelen többé, egy hazának fiai, polgárai, testvérei vagyunk 

mindnyájan. Egész életem küzdés és szenvedés vala, de e pillanatban jutalmazva 

érzem magamat, — ám pihenni nem fogok, árva fejemet nyugalomra nem haj-

tom, mig el nem mondhatom az írás ama szavait: Most bocsásd el Uram, szol-

gádat, mert láták szemeim hazám szabadságát, boldogságát megmentve". 

Ezeket a történeti nevezetességű szavakat Magyarország egykori kormány-

zója, a honvédő magyar hadsereg akkori megteremtője, Kossuth Lajos intézte volt 

Szeged népéhez, 1848 október 4-én. Horthy Miklósnak, a nemzeti hadsereg meg-

teremtőjének, Magyarország kormányzójának szegedi bevonulása alkalmából hadd 
;rjuk lapunk élére a multak ködéből kiragyogó és világító magyar igéket. Szebb 

ée méltóbb mottóval nem üdvözölheti senki a fővezért-és kormányzót, aki válsá-

gos napokban, a tavalyi nyáron, éppen e nagy alföldi város falai között, amelyek 

Kossuth Lajos zengő igéit visszhangozták, úgyszólván a semmiből létrehozta az 

nj nemzeti hadsereget, uj lelket és szellemet öntött belé és dicsőséges útjára 

vezette. 

Nem lehet illőbb és méltóbb szavakkal üdvözölni Horthy Miklós kormányzót, 

mint lánglelkü és lángeszű elődje e szavaival, amelyeknek végén mir ggy látnoki 

prófécia csendül meg, amit Kossuth Lajos, a magyar szabadság pusztában kiáltó 

és bujdosó Mózese már nem érhetett meg, csak megjósolhatott, azt most Magyar-

ország mai kormányzója, az uj magyar józsue saját szemeive' láthatja, büszke 

elégtétellel szemlélheti: a szabad, a független Magyarországot! 

Igaz, hogy fájdalmasan, csonka és vérző ma még ez a szabad es függetien 

Magyarország, de megvan, de él, de föltámadott és tovább akarja élni, egészen, 

osztatlanul, elválaszthatatlanul, virulóan és boldogan az uj ezerévet. Megbűnhődve 

multat és jövendőt, a magyar nép a népek hazájának önérzettel mondhatja: Itt 

vagyok, magyar vagyok, jogom van az életre, véremmel és minden javammal 

megváltottam ezt a szentséges jogot! 

Az egyelőre magyar végvárrá váh Szeged, ahol Kossuth Lajos, a régi 

Itormányzó uj erőt merített a szabadság harcára, tisztelettel, szeretettel és bizalommal, 

magyar vendégszeretettel és magyar reménységgel üdvözli az ország uj kor-

mányzóját! 

A kormányzó 
szegedi látogatása. 
— Az Ünnepség programja. — 

(Saját tudósítónktól.) Felöltözött a város. 
Szerdán egész nap dolgoztak diszitési munká-
kon katonai és polgári munkások egyaránt. A 
Boldogasszony-sugáruton két diadalkaput állí-
tottak fel. Az egyiket mindjárt az elején, a 
Bors-szállóval szemben, a másikai a Gizella-
tér sarkán. Mindkét diadalkapu három ivből 
áll. A két szélső iv a villamos cinek fölött 
emelkedik, a középső iv a középső úttesten. A 
kapuk fehérre vannak meszelve, zászlókkal és 
zöld fenyőágakkal diszitve. A Széchenyi-téren, 
a Tisza Lajos-szobor előtt szintén készen áll a 
kápolnasátor. Hasonló módon készült, mint a 
diadal kapuk, A városházán a közgyűlési terem 
tisztára mosva s feldiszitve. A bevonulási út-
vonalon felhúzták a kordont. Minden előkészü-
let a legnagyobb rendben s pontossággal meg-
történt. Már csak a tiz órát várja a város, 
amikor berobog a vonat. 

Már szerdán láthattunk az utcákon nemzeti 
zászlókat lobogtató diákokat. Az ezüst kürtöt 
és cserkoszorut tömegesen szemlélték a Kárász-
utcán. A kirakatokba] nemzetiszínű diszitéseket 
raktak a kereskedők s még a félreeső utcákon 
is meglátszik a város ünnepi jellege. Mindenki 
a kormányzóról beszél s minderi arcon meg-
látszik a lelkes várakozás, amellyel Horthy 
Miklós érkezése elé tekint. 

A fogadtatári ünnepség részletes programját 
tájékozásul még egyszer közöljük: 

Érkezés előtti napon, tehát szerdán este zenés 
takarodó. 

Érkezés napján zenés ébresztő. A körletpa-
rancsnok a vezérkari főnökkel, a ker. kormány-
biztos, a ker. rendőrfőkapitány Kecskeméten a 
kormányzó vonatára felszáll, ott jelentkeznek és 
onnan vele utaznak. 

Érkezés a Szeged pályaudvaron. Ünnepélyes 
fogadtatás a pályaudvaron diszszázaddal és ze-
nével. A katonai fogadtatás befejeztével Szeged 
város kormánybiztosának üdvözlő beszéde. A 
Kormányzó ur a vasúti állomásépület főbe-
járatán át a pályaudvar előtti térre megy, hol 
Szeged város első tisztviselője üdvözli. Üdvözlés 
után a Kormányzó ur kocsira száll, ünnepélyes 
bevonulás a Boldogasszony-sugárut, Gizella-tér, 
Jókai-utca, Kárász-utcán át a Klauzál-térig! 
hol a Kormányzó ur a kocsiból kiszáll. Kato^ 
nai díszszemle a Széchenyi-téren. A csapatok 
megtekintése után a Kormányzó ur a kápolna 
sátorhoz megy, hol Kelemen Béla kerületi 
kormánybiztos üdvözli. Tedeum, amelyet Vár-
helyi József apát-plébános ur mond Ezután 
Zadravetz István tábori püspök megáldja a 
szegedi Vöröskereszt-egylet . ital a szegcdi 
háziezred részére felajánlott e'üst kürtöt és 
ezíst koszorút, amelyet a Kormányzó urátvesz 
és a szegedi gyalogezrednek átad, illetve a 
zászlóra felerősít. Egyházi beszéd: mondja 
Zadravetz István tábori püspök és Antalffy 
László ref. tábori lelkész. Diszmenethez ala-

Férfi öltönyök, női ruhák, tása gyorsan s olcsó árak mellett készül o 
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