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tagjai következtek. 
Az első ut az Aigner-telipl iskolához vezetet'. 

Az ut mentén mindenhol az iskolák éljenző 
ifjúsága. A Kosiutb Lajos-lugáru! közép Hg tar-
tott a sárfal, utána már csak rajvonilizerflen 

állottak a rendörök. A rókuti állomáson ful 
már azok is ritkábban. A hossza autósor vége 
még a Rókus-állomás elölt tartott, amidőn a 
kormányzó au!őja már beért az Aigner-telepi 
iskolához. 

Az Aigner-telepen. 
Az ízlésesen kivirágozott i s kilobogózoft 

iskola kapájában a kormánysót Gambkötő 
Antal tanfelügyelő fogadta él rövid benéddel 
fldvözölle. Az iskolaelőlti tériégen virággal 
kezükben as iskola növendékei vonullak fel. 
De felvonult Aigner-leltp lakossága is. As üd-
vözlés után a kormányzó és kisé ele beronull 
az u] iskola falai közé. Megszemlélte a tan-
termeket, a fanifói lakást, as iskola berendezé-
séi. Kijövet megszólított kél kis iskolás leányt, 
megkérdezve tölflk, hogy hazulról mennyi idö 
alatt érnek b i az u | iskolába. A kérdezalt kis-
leány véletlenül dorozsmai volt és amikor 
máa/él órái mondott, a kormányzó meglepetve 
nézett as igyik tanítónőre, aki aztán meg-
magyarázta a dolgot. Mintegy negyedóráig tar-
tott az Aigner- lelepi látogatás. 

Ezután a menet visszafordult és a Kosiulh 
Lajos-sugáruton, a Nagy-koraion, Felsőlisza-
pirion át a 

Somogyi-telep felá 

haladt. A hosszú útvonalon ismét erős rendőri 
kordon. A rendőröket teherautókon szálliloliák 
ki a mindenkori kormányzói utvonalak rend-
jének biztosítására. 

A Felsötiszapirlon, a tápéi vámház előtt 
diadalkapun lobogott a nemzetiszínű zászló. A 
Somogyi'telep apró hásii mind kilobogózva és 
felvirágozva. Az autó nagyokat döccen a kíno-
san rasiz utakon. 

A telepi iskola mélyen benn fekszik a telep 
szivében. Nigyságával meisze kiválik az aprá 
házikók közöl. 11 dr. Gtdl Endre kuliur-
tanácsnok üdvözölte z kormányzói, aki kísére-
tével végigjárta a tantermeket, kifejezve a kö-
rülölte altóknak, hogy ilyan modern ipilésü 
iskolába élvezet járni tanulónak, tanítónak egy-
aránt. 

Oi óra elölt néhány perccel az auiásor meg-
indult a város feli. 

I A program következő illomása 

a kultúrpalota 
volt. A feldíszített főbejáróbin Móra Ferenc 
igazgató fogadia a kormányzót és engedélyt 
kért arra, hogy a legutóbbi ásalások eredmé-
nyét bemutathassa. A szakszerűen elhelyezett 
régi leleteket a földszinti káplár nagytermében 
állították fel. A kalauzolás tisztjét Móra Ferenc 
töltötte be, aki kedves és lebilincselő modorá-
val teljesen lekötötte a kormányxó figyelmét, 
aki a legkisebb ékszerdarab felöl is kérdést in-
tézett Mórához. Különösen a koponya-leletek 
érdekelték. 

Móra Ferenc a legnagyobb részletességgel 
magyarázta végig a szegedi muzeum mgy 
értéket képviselő leleteit. A nagyszéksósi arany-
rudnál a kormányzó látható élvesettel hallgatta 

as aranyrud különös történetét. Móri Ferenc 
elmondotta, hogy a magyar paraszt hogyan vi-
selkedik a régiségekkel szemben. A bronzot 
aranynak nézi, a nagyszéksóii aranyrúdból 
azonban ostornyelet kalapált ki egy kanász-
gyerek é i híjfotla is vele a disznói éveken át. 

A kormányzó kíséretében meg is (egyezték, 
bogy vidéki bOrutak alkalmával a kormányzó 
Vgfdmit ia teljes érdeklődéséi mdr régtn nam 
kiiitlék la annyira, mini a Mira Ferenc bámu-
latot és egyszeri ktlazalása. 

A kul ur palotából az ut a Sieged-állomásra 
vezetett. A kormányzó különvonatában itt át-
öltözködött, hojy részt vegyen a színházi dísz-
előadáson. 

Díszelőadás a színházban. 
Este 7 órakor ünnepi disrelőadás volt a 

színházban. Még el sem konditotta a toronyóra 
a báromnegyedet, máris népes sorokbin ipar-
kodott a közönség a színházba. Autók tülkö-
lése recsegve basiiotta a levegőt, egész nagy-
városi fjrgalom középpontja lett a szinház. Az 
épületnél és a Stefánia oldalán szorongó sürü 
tömeg előtt rendőri kordon ügyelt a rendre, a 
szinbáz fojerjában rendörök, tisztek, frakkos 
urak és nagyszámú közönség izgatottan várta 
a kormányzót, akit Gaái Endre tanácsnoknak 
kellett fogadni a szinbás kapujában. Nemsokára 
7 óra után megjelent a kormányzó kíséretével 
együ t. Lelkes éljen hangzott el, mindenki mé 
1/en meghajolt, a lisztek haptákban álltak, De 
alig tartott mindez néhány másodpercig, a kor-
mányzó már eltűnt és gyors lépéseivel már a 
lépcsőkön járt. A nézőtér ragyogott, mint a 
Megelevenedett szivárvány. A pihoiyok hölgy 
közönsége vetekedett elegánciában és fényűiéi-
ben, a brllliánsok szórták csillogó tüzüket és a sely-
mek, bátsonyok sok árnyalata között a frakkok 
adták az ünnep feszes nyngilmát. A kormínyzó 
páholyái perzsaizönyeg díszítette, ujratapétázták 
és manyezellámpávai felékesítették, amely egés: 
előadás alatt égett. A t in i belépett a kormányzó 
és előrelőtt p ibolyában, as "«ész közönség fel-
állt a páholy felé fordulva. £ jen a kormányzó 1 
kiáltották. A kormányzó mosolygott, meghatotta 
magát, azután leült. Páho yában voltak Klebels-
betg Kunó kultuszminiszter, akivel a kormányzó 
egész esle igen élénk beszélgetést folytatott, 

azonkívül Janky Kocsárd, dr. Aigner Károly, 
Somogyi Szilveszter, Készó István, Tóth Imre 
az egye'em rektora, és Szalay József. 

A síinházi est műsorát Ftthtner Sándor sa-
ját szerzeményű Msgyar suite-je nyitotta meg. 
Erkel Fereic müvei töltötték meg egyébként az 
estét és a nagy magyar szinig-vérig nemzeti 
zeneköltő méltó reprezentánsokat talált a pesti 
Opera kiváló művészgárdájában, akik köz01 
Székelyhídi Ferenc, Sinder Erzsi, Szende Fe-
renc valóban művészettel szólaltatták meg az 
egyes áriákat. A Haayadl László cimü operá-
ból énekelt Székelyhídi Ferenc. Nemes kulfura, 
as intellektus és a tökéletes tudás aranyverete 
övezte énekét. Szende Ferenc a bordalt éne-
kelte a Bánk ftds-ból óriási tetszés mellett. 
Haayadl László második felvonásán »k kettősé-
ben Sándor Erzsi és Székelyhídi Ferenc ra-
gyogtatták művészetüket. Sándor Erzsi kristá-
lyos hangja csil ogott, mint a drágakő, szinte 
felvillinyozott jóleső üdeségével ős tiszta fényévil. 
Ezután aszám után huszperceisiünet következett. 
Szünet mán a Bánk bán harmadik felvonásától 
a liszapani jelenetben Sándor Erzsi énekelte 
Melindát, Tiborcot Szende Ferenc. Ez a jelenet, 
amelyben a koloratura áriák egyik legszebbike 
van, Sándor Ersii nagyszerű interpreiááiában 
emlékezetes marad, úgyszintén Szandi Tíborca 
is. A zenekari kíséretet a filharmonikusok látták 
el Flchtner viselése melle.f, persze inkább 
zenekari, mint opirastilusu színezéssel. A dísz-
előadás a tissaparti jelenettel félkilenckor véget ért. 

A bankett. 
A színházból, ahol valamivel félkilenc után 

vége volt az előadásnak, a kormányzó a 
Kassba ment. Pontossn 9 órakor kezdődött itt 
az a vacsora, amelyei a város adott a kor-
mányzó tiszteletére. A 170 teiitékes banketten 
réiztvellek a kormányzón és l i l émén kivül a 
kultuszminiszter, a fi i ipán, a szomszédos tör-
vényhatóaágok meghívott ftjeí, az állami i s 
városi hivatalok és intézmények, valamint az 
összkormányzati testületek vezeiői, a helyőrség 
i s kerületi parancsnokság képviselői, a na-

gyobb egyesületek és egyházak elnökei, az 
egyházak vezetői és a sajtó képviselői. A kor-
mányzó az asztalfőn a kultuszminiszter és a 
főispán köiött ült. Vele szemben a po'gármes-
ter foglalt halyet. A menü a követkeiőkbői álli: 

Erőleves csészében 
Harcsaszeletek melegen Kasa-módra 
Tűzdelt őzgerinc madeira mártással 
Oliviai kappansült 
Befőttgyümölcs, saláták 
Tejszínhabos torták 
Sajtok 

Gyümölcs 
Feketekávé. 
Dr. Somogyi Stilveszfer mondta a vacsorán 

az egyeden pohárköszöntőt. A sült ulán emel-
kedett tzólásra és a többi közt ezeket mondta: 

— OS, annak az orvosnak, aki ezt a a g y -
beteg nemzetet gyógyitja, állandó éjjsl-nappalí 
inspekciót kell tartania. Lásmérővel a keiében 
a néhol felszökő, máshol mélyen alászállott 
nemzeti lázit állandóan mérnie kell és szinte 
ellentétes hatású gyógyszereket alkalmaznia, 
hogy a be'eg szervizet hömérsikletét a nor-
aaílsho* és igy az éleihez közelebb vigye. 
Nem szabad sem megrettennie, sem szána-
koznia hozzátartozók haragjttól vagy jij»eszé-
kelésétől. Átló! függ élnünk, hogy nemzetünk 
többsége belátja-e, bogy mgybeeg szerveze-
tünket ciak fi jdilommil lebet meggyógyítani. 

— Az ország kormányzásához nincsenek a 
mi történelműnkben előző példák, — es a kor-
mányzás nem sablonszerű. 

— Szerencséje nemzetünknek, hogy a halá-
los veszedelem idején vilóban iegnagyobb|iink 
gyűltek össze Szegeden. És a legnagyobbak 
elseje, lelkes vesére ma az ország kormányzója. 
Nigy ünnepünk van és mi szegediek és dél-
vidéiiek szívből ünnepelünk. Közöttünk időzik 
sz államfő és igy itt dobog köztünk Magyar-
ország szive. Sorsunk hozzá van kötve, mi 
vee élünk és vele halunk. 

— Egy szívvel, egy lélekkel kiáltjuk: Isten 
éltesse a kormányzót! 

A bankett 11 óráig tartott. Valamivel 11 óra 
után a kormányzó felállt és elhagyta a termet, 
maid kiautózott az állomásra, ahol a Turán-
venaton töltötte az éjszikát. 

A keddi program. 
Kedden reggel az rgretem tanácaa tiszteleg 

a kormányzónál, féliiikor lesz az alapkő-
letétel. Az üanepiégtn a kormányzó beszídet mond, 
jd 11 irakor az egyetemre vonul kiiiretévil, 
ahol díszdoktorrá avatják Klebeliberg kultusz-
minisztert. Ezulán tgv irgyedegy órakor a Szé-
chenyi-térre megy a kormányzó és átoyuji|a a 
kitüntetéseket azoknak a tiszteknek, akik a 
békési árvíz alkalmával kitüntették magukat. 

Egy órakor az egretem ad bankeltet a Ti-
szában, majd kettőkor a KEAC ujszegedi 
stadionjának felavatására megy a kormányzó. 
Négy óra negyven perckor a kormányzó külön-
vonatán elhagyja Szegedet. 

Páneurópa. 
Bécs, október! 4. A páneuripii kong-

resszus'elnöke, Lukács Qyörgy beszéde miatt, 
amelyben a trianoni békeszerződős revíziójáról 
szőtt, megjegyez e, hogy aki a páneurópai moz-
galom ól reméli az egyes orizágokat irt sérel-
mek orvoslását, az nem tudja, hogy ml a pán-
európai mozgalom. A kongisssiuson felszólalt 
Kertnstky, volt croiz miniszterelnök is. 

Lukics Qjörgy kijelentette, hogy az elnök 
barátilag azt mondotta neki, hogy vannak dol-
gok, am«]y ékről ma még beazélnl korai, tdó 
elölt!. Éppen ugy elkövetkezik sz idő erre, mint 
ahogy eljöit Locirno és Thoiry. 

Ujabb nyomok a sárosdi 
gyilkosság ügyében. 

Széketfehérvárról jelentik: A sárosdi gyilkos-
ság üiyében a hétfőn várt szenzációs fordulat, 
hogy a vizsgálóbíró a Szikszay Ferenc meg-
gyilkolásával gyanúsított PJltegler Ferencet, a 
grófi uradalom fővadászmeslerét szabadlábra 
helyezi, atm kivetkezett be. A vizsgáióbiri ma 
is egész rap kihallgatásokat eszközölt és ki-
hallgatta Pfliegterl is, aki ma is határozottan 
tagadja a gyilkosságot és alibit próbált iga-
zolni. 

Az ügyészség ujabb nyomokat kapott ős re-
mél?, hogy PMegter Ugtdásával szemben sike-
rül olysn momentumokat találni, amelyek által 
tisztázhatók lesznek Pílíegler szavai. Pfliegter 
sz*b dlábra helyezéséről még nem döntöttek. 

Varga Mihály gyárosnál Szeged I 
fliadl » 6 8 4. Telefon 46S. 
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák. ponyva, 

szőlőkötöző fonalak és háló 6S 
« y a v l a r o n k a p h a t ó , 


