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Holt h ő s e i n k é r t I
SZEüEL), március 21.

Még fülünkbe cseng az ének,
melyei tegnap délután ájtatos hivők
ezrei zengtek, amint a Gizella térről
elindult körmenetben zarándokoltak
a rókusi templom előtt felállított ravatalhoz, mondván:
Sírnak és zokognak árváknak szivei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Vedd el országodról ezt'a. sok ínséget,
Mikben torkig úszunk, ó nyerj békességet.
Magyarországról, tépett hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról.

S vslóban fitt nemcsak az árvák
s özvegyek könnyhullató
szeme,
hanem viharedzett, n^héz tusákban
megkérgesedett szivü katonák, az
él£t igájában elfásult lelkű férfiak
szive is, mikor a ravatal előtti szószéken elénk idézte az ékesszavu
pap, Kiámer hittanár azokat a mártiriumokat, melyeken elesett hőseink
keresztülmentek s elénk varázsolta
azt a sok-sok jeletlen sírhantot,
melyben a magyar becsületért, a
hazáért, az értünk eleseitek nyugszanak. Nem irarsdt szem könny
nélkül. mi|«or fölcsendült az ének :
Adj Uram örök nyugodalmat nékik I

Az a ravatal-, mely százezrek sírját je'.képeste, azonban nem elégszik
meg csupán azzal, hogy e gyászszertartással azután leróitnak tekintsük hőseink iránti tartozásainkat.
Éppen nem I Az a sok árva, özvegy
mind a mi gondunk, kiknek nem
szabad, hogy é'e ük nyomorult tengődés legyen, oem szabad, hogy
ki gy elemkenyér legyen osztályrészük.
Nekik a mi sorsunkkal egyenlő
osztályrészt kell juttatnunk. S ez a
haza, akiért ők mindent áldozlak,
elvária tölün1*, szerencsés megmaradóit Jttól, bogy egy-egy elesett hős
munkáját magunkra vállaljuk s azt
a munkát, amit ők .elkezdenek, mit
azonbm hűtlenség s gaz árulás
akadályozott meg, hegy tető alá
nem kerüli, mi bálványozott munkánkkal fejezzük be, a független,
ezeréves területével egységes, a nyugati kultura dicsőségében tündöklő
s az eg-ísz világon becsült s csodált Magyarországot!
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BÉRLET-TÖRVÉNYT. Jól informált helyről értesülünk, hogy a kisbérietekről és
házhelyekről ftóló tőrtény végiehajtásához
a töldmivelésügyi miniszter szigorú direktívákkal szolgai az összes érdekelt hatóságoknak. A föJdmivclésügyi miniszter el
van határozva arra, hogy a kérdést keményen fogja. A kisgazdapárt erélyesen kivételi és el is várja ezt a kormánytól.
SZÉCHENYI VIKTOR
ELŐTÉRBEN A B E L Ü G Y I T Á R C Á R A
A

kisgazdapart már nem követeli Gaál
Gaí-zicn bJügyiriniszttrségél. Teleki
mi liszlerelnök
jeiölije a belügymini-izteii állásra ezidősZtrmt gróf
Széchenyi Viktor.

>

Megjelenik naponkint délután.

S l . RKF.SZTÓSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

Hegedűs nem lép fel Tápén.

munizmus kikiáltása előtt a katonaság között ag tált a proletárdiktatúra
érdekében. A Oerny-különifménybe
jóhiszemiileg
lépett be. ahol először
mint kapuőr teljesített szolgálatot,
később pecfig a Szovjet-házba küldték őrnek. Vidéken is járt, igy többek között Kisvelencén is volt, ahol
egy sereg ellenforradalmárt tartóztattak le közöltük egy Mesziényi
nevü földbirtokost is.
A makói uton szintén résztvett.
Azt mondták neki, hogy a románok
bevonulása előtt ki kell üríteni Makót, Vásárhelyt és Szentest. Arról
senki nem beszélt, hogy ellenforradalmat mennek leverni.
A tárgyalást délután folytatják.

BUDAPEST, márc. 21. Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter
nyilt levélben köszönve meg a bizalmat, értesiti a tápéi választókerületet, hogy nem ott, hanem a felszabadítandó Pécsett fog
fellépni.

Álhir

a kolozsvári egyetem
S zA eminisztertanács
g e d r e h emeg
l y enem
z é döntött.
séről.
SZEOED, március 21.

Vasárnapi számunkban megirtuk,
hogy a kolozsvári egyetem ügyében
péntekre tervezett minisztertanácsot
keddre halasztották és ekkor döntik
e', hogy hová kerül a hányt-vetett
tudományegyetem ?
Ezzel szemben a
„Magyarország*
c. budapesti laptáisunk vasátn pi
számában az a mtg'tpő hir jeent
nteg. hogy 3 minisztertanács már
Szegednek itélie az egyetemet s a
város már tárgyalásokat is kezdett
a kultuszkormánnyal az egyetem elhelyezése felől.

'

Dr. Somogyi
Szilveszter polgármesternél érdeklődlünk, hogy vin e
tudomása a tárgyalásokról? A polgármester kijelentette, hogy ő is
olvasta a téves h rt a Magyarországban és már a kora reggeli órákban
fölhívta a miniszterelnökséget. Itt
közölték, hogy a minisztertanács
szombaton egyáltalán nem ülésezett,
tehát egyelőre még nem is^ határozhattak az egyelem ügyében* A döntés — korábbi híradásunknak megfelelően — a keddi minisztertanácsban történik meg.
,

Evakuáló-bizottság Szabadkán.
BUDAPEST, márc. 21. (Saj. tud.) A Virradat irja: A
Magyarországnak odaítélt ujszegedi háromszögben *a szerbek
megszigorították íi statáriumot. Este 6-tól reggel 6-ig zárórát
rendeltek el. Akik 1914 junius 30. óta költöztek erre a területre, jelentkezni kötelesek. Ennek oka az, hogy Szabadkára
megérkezett az ántánt bizottsága, mely a kiürítés végrehajtását
fogja elrendelni.

Vallanak a terroristák.
0

*

A Návay-gyilkosok bünpörének ötödik napja.
SZEGED, március 21

Az ötös tanács ma folytatta a
halálvonat terroristáinak kihallgatását.
Először Szalber
József, oroszlengyel származású vádlottat hallgatták ki tolmács utján. Tizennégy
napig volt terrorista, ezalatt az idő
alatt úgyszólván alig ösmerhette meg
a terrorcsapat többi tagjait. Vádlotttársai közül csak Anocskait ösmeri.
A Makó és környékére küldött expedic óban részt vett, mint manipuláns.
Tudja, hogy a terroristák túszokat
fogdostak össze, de a gyilkosságokról csak közvetve értesült. A Vásárhely—Szentes közötti vonalon észrevette, hogy a szomszédos teherkocsiból három embert dobtak ki.
Ebben az időben azonban — Engi
vallomásával ellenkezőleg — nem
beszélt Erigivel.
Az elnök szembesítést rendel el.
Szalber fentartja vallomását, amit
Engi gúnyos n danke"-\al
vesz tudomásul.

Szentesre érve, a terroristák nagyrésze autón bement a városba,
ahonnan nagyon sok rablott holmival tértek vissza. Neki a rabfásokban semmi része sein volt. Öt Szentesről Anocskai egy páncélvonaton
visszaküldte Vásárhelyre, hogy az
otthagyott négy-öt vagon élelmiszert
hozza be Szentesre. Amikor ezt teljesítette és visszaérkezett Szentesre,
a halálvonat már nem volt ott.
Budapesten azután jelentkeztek
Csernynél,
de a vonatból kidobott
hullákról nem tettek jelentést neki.
Hogy a tuszgyilkosság miatt indult-e
a tanácskormány részéről a terroristák ellen vizsgálat, azt nem tudj',
mert kilépett a terrorcsapat kötelékéből.
Ezután az ügyész és védők intéznek hozzá kérdéseket, majd a vádlottak teszik meg
észrevételeiket
Szalber vallomására.
Horváth Győzőt hallgatják ki ezután. Valamennyiben
bűnösnek érti
magát. Bevallja, hogy már a kom-

Kölcsey-utca 6.

•

TcUfon 13-18.

Rendben folyik a sziléziai
népszavazás.
BÉCS. márc. 21. (M. T. I.) A
Morgcnnak
jelentik Párisból: A
felsösziléziai népszavazás területéről
érkezeti h rek fzerint a népszavazás
mirjdtnütt, minden zavaró esemény
nélkül folyt le. A sAvazásra jogosultak rendkívül nagymértékben vét-?
tek részt a szavazásban. Ugy be«
csülik, hogy a jogosultak 98 százaléka él a jogával. Áltahnosságbai]
az a hiedelem, hjgy a népazavazá*
Németország javán fog eldőlni.
BERLIN, márc. 21. (M. T. I ) A
felsősziléziai népszavazást illetőig
az éjjeli 2 óráig a német szavazatok
a kövelkezőképen váltak ismeretessé
Berlinben :
Kreutzburg kerületében 92, Kattowitz
városában 91, Kattowitz kerület 71, Oppeln
94, Tarnowitz 78, Beuthen 78, Königshütte 76. Chorzow 62, Malowiiz 3 <, Kosel
város 93, Kosai kerület 75, Grossterlitz
85. Rosenberg város 90, Glewitz 90, Lublinitz 8.', Hindenburg 60, Zagorce 58 százalék; az eredmény igen jó volt, hasonnevű kerületeiben pedig kielégítő.

BERLIN, márc. 21. A Bud. Tud.
értesülése szerint a németek javára
dölt el a felsősziléziai népszavazás.
Az eddig ösmert eredmények szerint
,a szavazatok óriási többsége a Németországhoz való csatoltatás érdekében
hullott az urnába. A szavazás végleges eredményének megállapításához
néhány napra van szükség.

Miért mondott le Bonar Law ?
BÉCS, márc. 2f. (M. T. I.) A
Morgennak
jelenlik Párisból: Bonar
Law állítólag azért lépett vissza,
mert közte és Lloyd George között
nézeteltérés merüli fel. L'oyd Qeorge
a franciak unszulására hozzájárult
ahhoz az ajánlathoz, hogy ujabb
német területeket saálljanak me,; és
Bonar Law eá ellenezte. Minthogy
Lloyd GiQrget pem lehetett meggyőzni, Bonar Law levonta a következményeket és eltávozott.
BESZÁMOLÓ. Dr. Schandl
Káro'y képviselő szombaton választói
,'előit Djrozsmán beszamoót tartott.

SÁTÁN N A P L Ó J A 6 fejezet a szerelem könyvéből kerül ma bemutatásra a S Z É C H E N Y I M O Z I B A N . A főszerepben a Damaszkusz csillaga
az Isten ostorából ismert M i o y
Csak felnőtteknek.
D o r a i n filmdiva.
-Előadások 4,
\\S és 9 órakor.
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