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A kormányzó Szegeden. 
Kedden l m az egyelem alapkőletételt ünnepsége. 

Héttőn lokogódfszbe öltOiőtt a város. A nemzet 
szinei szinte lángoltak az októberi napfényznhatag-
ban. A trikolór felrepült a fogadalmi templom kit 
oronygombja kőzé is i s láthatatlan fonalakon 
onnan integetett le a városra, amely ünnepi dísz-
ben és hangulatban az államfőt várta. 

Napok óta folyik a lázas készülődés a város 
lalsl közölt. A készülődés munkájában résztvett 
a i egész város. A város hatósága, az egyetem, a 
katonaság, a kulturális intézmények, az iskolák. A 
rendőrség állandó permanenciában volt és gondos-
kodott arról, hogy az egyetem nagyjelentőségű 
ünnepélyét ne zavarja meg semmi. Azokban az 
nccákban, amelyeken a kormányzónak a i előre 
megállapított program szerint keresztül kellett 
vonulnia, máról-holnapra vakitófényü ivlámpákat 
szereltek fel, amelyek valóságos fényárba borítot-
ták a belváros eddig nagyon szegényes világitásu 
részeit is. 

Ami pálma, dísznövény és virág akadt a város-
ban, azt mind azokra a helyekre hordták, amelyek 
a kormányzói látogatás programjának állomásai 
pálmákkal, virágokkal díszítették fel az állomás 
perronját és feljáróját, az egyetem központi épüle-
tének bejáratát, az épülő gyermekklinika telkén 
emelt sátor környékét, a telepi iskolákat. 

A szegedi rendőrfökapitányság kerületébe tartozó 
kapitányságok teljes tisztikarát és rendőrségét a 
városba koncentrálták. A rendőrszázadok katonás 
gyakorlatokat tartottak a déli órákban. A helyőr-
ség diszbe öltözött, a barna rohamsisakokra fel-
kerültek a tollak, a tisztek ezüst sisakja ragyogott 
a naplényben. 

A gondos rendezésé az érdem, hogy a kor-
mányzólátogatás első napja teljesen program-
szerűen, a legkisebb zavar nélkül iolyt le. 

Zászlódisz. 
Az egy siess a lapkőiéleli ünnepsége tulajdon-

képin hétfőn délután keidOdöl meg, amikor is 
Horthy Mikiét kormányzó „Túrán" különvonat-
Iával berobogott Szeged nagy állomására. As 
Ünnepélyes fogadtatásra napok ől i kénül! a 
város, U|y, bogy a kormányzói látogatás vad-
sággal megváltoztatta a város megszokott ké-
pét. Az utvonalak minién, ahol a kormányzó 
a piogrim tzetinl kíséretével elvonult, a háza-
kat leilobogózlák. A Boldogasszony- fugái uton 
végig, a korzón át az Aigner* éa Soaogyi-
talepi iskolákig vezető utakon srős rendőri éc 
katonai koidon. Hé főn délután a kocailorga-
lom (ellcscn megszűnt a váróiban. Ai alemi 
és köiépiikólák növendékei tanáraik vezetésével 
sorfalat álltak az utak msntén. Zászlóik alait 
kivonullak az összes társadalmi egyesületek, a 
tflzoliósác és a különböző fegyvernemek sereg-
telijei. 

Az flnnepélyes bevonulási randaző bizottság-
nak a legnagyobb gondot a külön fogatok éa 
a i autók beszerzése okozta. A délutáni bevo-
nulás idejére lefoglalták az öuscs siegsdl 
autókat. 

A fogadtatás, bevonulás és a kormányzói 
látogatás elió napja pontoaan as előre megál-
lapított tarvezetak izsrinl zajlott le. Délután 
lélbárom órakor már hatalmas, megszámozott 
autóiábor leple el as állomás előtti lériége'. 
Az állomás bejárats előtt d iues emel vényt 
rögtönöztek. A program szerint Szsged várói 
polgármestere Ut üdvözölte a kormányzói. Az 
állomás emeliti folyosóján flnnsplflbe öliözölt 
vaiulasok álltak. A ptrronon már egy órával 

előbb gyülekeztek a kormányzó fogadtatására 
kivonuló testülelek és notabilitások éi a prog-
ram szerinti sorrendben helyezkedtek el. A 
balszárnyon a katonai díszszázad nyitotta meg 
a sort. Utána a «i ézek festői cioporlja követke-
zeit. A cierkéazciapal élén gróf Ttlekl Pál éa 
dr. Győrtfy István e|yetcmi tanár állott. U á-
nuk a város és a különböző társhatóságok 
diszmagyaros ifiidillsige következeit, álén A/p 

Domokos műszaki lőlanáciost, dr.gSzo/ay Jó-
zsef kerületi főkapitányt, dr. Szakáit Jóisel 
nsmzeigyűlísi képviialőt, Pdlfy Dánielt, dr. 
Pálfy Józsefet, dr. Thik Béla ü|yvédet, dr. 
Gyurtiza Sárdort, id. VÚJS Jánost, továbbá 
Stút Lvjos vávárhelyi polgármestert, Csongrád-
melye képviseletében Madarassy Qábcr főis-
pánt él a szoeszédos törvényhitóiágok disz-
magyaros képviielőit. A diizmigyaroi küldött-
ség első sorába állolt be Glatlfelder Gyula 
megyéapűipök, Várhelyi József prelátus és 
Brelsach Béla kanonok ia. As e helyezkedéli 
sorrend jobbizárnyán, közvetlenül a pálma-

ntr Károly főispánnal. A diszmagyaros kfll- J j g . 1 ^ n A ^ U H^i^u 
dötlségbsn ott láttuk Aigner Károly főispánon I ^ányosdíszbeöltözöit •gjeíetni tanács foglslt 
kivül Gaái Endre ku l tur i in icsnokoíWzi ic iay j , z , g y l " 

A kormányzó érkezése. 
Félnégy előli néhfny perccel Hamoln Rezső 

állomásfőnök jelentstte Aigntr Károly főiipán-
nalr, hogy a kormáayző kilin vonala már el-
hagyta Szeged-rendeső pályaudvari ia plllana-
t»k múlva mdr btdll. A bejelentésre lázas iz-
galom fufoft végig a fogadó küldöttségeken. A 
ainak mellett kiigazított sorok még egyszer 
megmozdultak. Már mindenki elfoglalta kijilOSt 
helyét, amikor a balszárny falSl kürtszó hanoit 
fel. Kemény vezényszavak hangzottak el és a 
katonazenekar rázendíteti a Hlmnunra, amikor 
as állomás Jobboldalán veizteglö vonatok kö-

sül lassú, méltóságleljis dübörgéssel 
beállt a kormányzó vonata. 

A hatalmai mozdony ulán ciafolt Pullmann-
kcciik. hol a nemzelgyű'és kűIdSItsége élén 
Kereffiáih Jenő államtitkárral, a nemzetgyűlés 
háznagyával szállott ki. Sürgés-forgás a kociik 
előtt. 

A vonat legutolaó kocsijából dsliás testőrök 
ugranak ki, majd feltűnik Magatháty László 
szárnyssgéd jellegzetes alakja, aki után közvet-
lenül 

Horthy Miklós kormányzó jelent meg a szalonkocsi 
ajtajában. 

As arca mosolygó*, ruganyos léptekkel ugrik 
le a kocsiból. A Himnusz akkordjai még mis* 
dig hangzanak, amikor a kormányzó hosizu 
katonái léptekkel halad al a vigyázra merevült 
diizsvástd előtt. As egyik katonát meg is 
isólilja, de a kővetkező pillanatban már a 
vitézek küldilísigiatk tlstleleg. Kliérstébsn 
kösvellenűl mellette bulcsi Jaaky Kocsárd, a 
honvédség főparancmoka halad. 

A kitűntstéiev. sgyemuhás katonatisztek 
cioportjában azinte elvéis Klebelsbtrg Kunó 
kultuszminiszter, aki egyszerű, uccii ruhában, 
zöld gummiköpenyben szállott le a külön-
vonatból. 

Amikor a kormányzó a diizmagyaros kfll-
döltség elé ért, 

dr. Aigner Károly főlapán 
állott elő és a következő szavakkal üdvözölte 
a kormányzót: 

Föméltóságu Kormányzó Url Szeged szabad királyi 
város kapujában mélységes hódolattal és bensőséges 
ragaszkodással köszöntöm Fűméltóságodat. A mi váro-
sunk mindenkor sziklaszilárd vára volt a nemzeti ér-
zésnek, amelyre Főméltóságod országépitő nehéz mun-
kájában minden körülmények között bizton számithat 
a jövőben is. Soha el nem muló bálánkat tolmácsolom 
Főméltóságodnak azért a szeretetért, amellyel városun-
kat minden alkalommal kitüntetni kegyeskedik s amely-
nek legújabb megnyilvánulása, bogy a száz év óta 
sóvárgott szegedi egyetem felépítését lehetővé tenni 
kegyeskedett. Isten hozta, Föméltóságu Nagyurunk, 
érezze magát otthon régi, hűséges városában. 

Az üdvözlő szavak után a kormányzó kéz-
fogással kö8zönlölte a főispánt éa amikor szét-
nézett a küldöttség sorai között, mosolygós 
arccal fogott kezet Kelemen Bélával éa dr. 
G/urltza Sándorral, aki rokonaágban van a 
kormányzóval. 

— Sak régi, szegedi ismtrótim, üdtis-
iim iaikei is hlgtjék el, hagy aogy irim-
mtl fittem al Szegedre, — mondotta a 
kormányzó. 

A következő pillanatban már 
dr. Tóth Károly egyetemi rektor 

állott elő és sz siyetem tanárai és hiUga'ói 
nevében fldvOsOlte a kormányzói, 

Az ünnepélyei állomási fogid'atás u!án a 
kormányzó és kísérete, az állomái épületén át, 
az állomás előtti térre vonult le. A dísz-
emelvény előli 

Somogyi Szilveszter polgármester 
állott elő és a következő beszédei ín'ézíe a 
kormányzóhoz: 

— Feledhetlen marad e város népe előtt Kormányzó 
ur 1919-ben történt első látogatása — mondotta —, 
mikor a négyféle ellenség által megszállott város fel-
szabadult és Főméltóságod elhozta közénk a vigasz-
talás fáklyafényét. Megjelenése ugy hatott ránk, mint 
tartós borulat ulán a derűs napfény, mely uj éleire biv 
és uj munkára serkent. Mi akkor ugy éreztük, ma és 
mindenkor érezni is fogjuk, hogy nekünk szegedieknek, 
— az elismerésnek, a hálának s a dicsőségnek abba 
a ragyogóan pompás színű virágcsokrába, melyet az 
ország hálája Főméltóságod lába elé rak, nekünk sze-
gedieknek különös jogunk van még egy szép virág-
szálat betűzni, — a kezdetből fakadó bensőséges sze-
retetnek soha el nem muló finom rózsaszálát. És mikor 
ma Koimányzó ur ismét szerencséltet magas látogatá-
sával, hogy kla8stikus tanúja legyen folyamatos mun-
kánk eredményeként a szegedi tudományegyetem 
alapkőletételének és az azt megalapító nagy kultusz-
miniszterünknek az egyetem díszes Pantheonjába való 
felvételének, — sokszoros hálát és fokozott szeretetet 
érzünk Főméltóságod iránt. Nemcsupán külső dísszel, 
hanem százezernyi népnek egybedobbanó belső örö-
mével és lelkesedésével fogadjuk s kiáltjuk: Isten 
hozta az ország kormányzóját. 

A polgármester üdvözlő szavai ulán az álío-
más előtti téren felvonultatott tinulóifjuság eget-
verő éljenzésbe tört ki. 

Aztán előállott a város legújabb autója, 
amelybe a kormányzó a kultussminiizterrel 
együtt szállott be és megindult a hosszú menet 
a Boidogasszony-sugáruloa végig. A kormányzó 
autója elő 1 dr. Szalay József kerületi főkapi-
tány és dr. Ballka Sándor rendőtfőtanácsos 
autója haladt. Ulána kőzve lenül a kormányzó 
kocsija elölt Girgey Ojörgy ezredes éa vitéz 
Magashizy Ltszlő autóii. Algaer Károly lő-
i tpin viléz jaaky Kociátd lovassági tábornok-
kal ült egtült. Somagyi Sziívess'.er polgármes-
ter vitéz Kublayi Pál tábornokkal, majd utánnk 
a pflipök autója, as egyelem tanári kara, disz-
magyaros küldöttségek és végűi a nemzetgyűlés 


