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Gergely-napi darvadozás. 
Ma van negyvennyolc éve, hogy a világ 

legjámborabb folyója zúgva, bőgve törte át a 
gátot: el akarta nyelni Szegedet. A Gergely 
napjára virradó éjszaka olyan katasztrofális 
volt e város történetében, amilyennek nem 
találjuk párját Szeged történetében. Már na-
pok óta folyt a nép nagy önvédelmi harca 
az ár ellen. Mindenki a gátra állott, aki csak 
tehette, de a szőke folyó, amelyet hol magyar 
Rajnának, hol magyar Volgának nevez a sze-
gedi költő, egyre nőtt és egyre viharosabban 
ostromolta a partokat. A nevezetes éjfél táján 
azután a percsorai gátat átszakította és ha-
lálos sietséggel tört be a városba. A reggel 
megjelenő egyetlen újság nekrológot hozott 
az Alföld legszebb Leányáról és az egész 
müveit világ elsiratta a Tisza nagy halottját 
De a világ nem maradt a sirásnál, a részvét 
meleg és termékeny árama hömpölygött a 
katasztrófa után felénk, Bécs, Berlin, Brüsz-
szel, Páris, Róma nagyszerű adományai jöt-
tek, Francois Coppée, a költő, Felicien Rops, 
a rajzoló, Leo Delibes, a muzsikus, Ferdinánd 
Lesseps, a mérnök, (az akkori francia kul-
tura kimagasló alakjai) sorra-rendre meg-
látogatták Szegedet és a király is lenézett kö-
zénk, mint ahogy azt Vágó Pál hangulatos 
árvizképe megörökítette. 

Csakhamar hatalmas méretekben megin-
dult a rekonstrukció, egy uj város épült a 
régi helyéji, Szeged, mint ahogy a Ferenc 
József számára annektált Mikszáth-mondás jó-
solta, szebb lett, mint volt. A városi fejlődés 
és haladás valóságos hőskora volt ez: a mo-
dern Szeged születése. A főnikszmadár klasz-
szikus legendája valóság lett, olyan kulturális 
és gazdasági föllendülés kezdődött, amely 
csakugyan az ország nemzeti fővárosává, a 
magyar Moszkvává, szép és boldog metro-
polissá avatta Szegedet. 

Kelj, de ne ölts gőgös 
Nagyvilági arcot: 
Por, hamu az ember, 
Por, hamu, mit alkot — 

énekelte Neki kedves dalosa, Pósa Lajos, 
aki akkor a szegedi városi színház érdemes 
titkára volt. (Olyan világ járta azidőtájt, hogy 
még a szenátorok között is akadt egy költő, 
a derék Szabados János, akinek ünnepi versét 
Ferenc József jelenlétében mondotta el Nagy 
ibolya és Hunyadi Margit az uj szinház ava-
tásán.) 

A föltámadt Szeged egy idő múlva alapo-
san megérezte a szelid és jámbor poéta in-
telmének igazságát, jött a nagy viznél is na-
gyobb özön, a halál rengeteg árja, a könny 
és vér folyama, amelyet világháborúnak ne-
veznek az ördögök odalenn. A palotás város 
fejlődése egyszerre megakadt, a lobogós és 
virágos vonatok elvitték a legények elejét és 
Trianon tragikusan közel hozta hozzánk a 
mondvacsinált határokat és a sorompókat, 
amelyek a régi békés és boldog Magyar Déli 
elzárták előlünk. De azután megint csak len-
dületbe jött a Város, amely most már a vé-
geken emelkedik két uj tornyával olyan ma-
gasságba, amely a fellegekkel egy testvér. 
Valósággal lázba jött, olyan épitő kedv fogta el. 

A hires Árvizkép borús hátterében ott van 
egy darab régi Szeged, ez a városrész már 
nincsen többé a föld szinén, ó nem a nagy 
viz mosta el és nem a háború végzett vele: 
az uj konstrukciós munka csákányai alatt 
dőltek le az öreg falak, az alacsony tetők, 
amelyek negyvennyolc esztendő előtt egy zi-
mankós és baljós gergelynapi éjszaka látták a 
sötétlő és örvénylő áradatot, amint hömpöly-
gött végig az uccákon, amelyek élet és va-
gyon temetője lettek. Most rom és pusztaság 
komor kietlensége meredezik a helyfikfo, tkü 

jönnek az állványok, amelyek az uj falakat 
és tetőket küldik majd a magyar ég felé. 
A negyvennyolc év előtti éjszaka borzalmai 
ma már csak az abból az időből megmaradt 
öregek idegeiben élnek, az uj nemzedék, a 
mely már nem hallotta a hideg márciusi 
szélben megkonduló halálharangot, uj hittel 
és bizalommal ront és teremt. 

Csak azután már egészen és örökre elné-
mulna városunkban az a fagyos és halálos 

szél is, amely a gyűlölet és széthúzás árját 
hozta ide, ki tudja, milyen idegenből, ebbe 
a gyönyörű és békességes városba, amelyben 
századok óta egyetértés és iparkodás ural-
kodott: közös munka, közös öröm, dolgos hét-
köznapok és dalos vasárnapok. Áldott legyen 
mindenki, aki itt a megértés és szeretet ha-
rangszavát zendíti meg, amely minden tető 
és minden torony fölött hirdeti, hogy a föltá-
madt Szeged él és virul, halad és boldogul. 

MQénben gépfegyver-sortüze 
söpört végig a ssztrúfkoló tömeg Icöxött. 

Agyonlövéssel fenyegetik a sztrájkoló munkásokat. 

ütközésekre vezettek a tüntetők és a rendőrök 
között A tüntetőknek egy csoportja gépfegy-
veres rendőrosztaggal került szembe, amely-
nek parancsnoka a tömeget oszlásra szó-
lította fel. A tüntetők revolverlövésekkel vá-
laszoltak, mire a rendőrség parancsnoka tüzet 
vezényelt. A gépfegyver végigsöpört a tünte-
tők között, akik közül négyen meghaltak, so-
kan megsebesültek. A rendőrség a tüntetők 
közül tizenhat embert letartóztatott 

Athén, március 11. A kormány mozgósította 
az összes sztrájkoló munkásokat és mindazo-
kat, akik a munkához záros határidőn belül 
vissza nem férnek, agyonlöuéssel fenyegetik. 
Szalonikiben zavargásokra került a sor, ame-
lyeknek elfojtására a katonaságot kellett 
igénybevennL ö t sztrájkoló! azonnal agyon-
lőttek. 

Athénből jelentik: A kereskedők sztrájkjá-
val kapcsolatos tüntetések ma véres össze-

M a s s a r y k G e n f b e n . 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Genfből jelentik: Massaryk elnök ma Benes 

külügyminiszter kíséretében látogatást tett a 
Népszövetség főtitkári hivatalában, ahol Sir 
Eric Drumond főtitkár a hivatalnoki kar élén 

fogadta és köszönetet mondott az elnöknek, 
amiért a Népszövetség tanácsának délelőtti 
ülésén megjelent. Massaryk elnök meleg el-
ismeréssel nyilatkozott a Népszövetség nagy-
szerű mechanizmusáról. 

A szovjet kormány 
három futára életéért a pekingi kormányt tette felelőssé 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Londonbóf jelentik: Sanghaii jelentés sze-

rint a pekingi szovjet követ erélyes hangú 
jegyzéket nyújtott át a pekingi kormánynak, 

amelyben a legélesebb rendszabályokat he-
lyezi kilátásba, ha az elfogott három szovjet-
futárnak a legcsekélyebb baja is történne és 
életükért a pekingi kormányt teszi felelőssé. 
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Tízezer házat pusztított el a Japán földrengés. 
Tokió, március 11. A belügyminisztérium-

hoz érkezett legutóbbi jelentés szerint a vesz-
teségjegyzék a következőképen alakult: Meg-
halt 2687 ember, megsebesült 6443 ember, 
elpusztult körülbelül 10.000 ház és egyéb 
épület. 

Osaka, március 11. A mult éjszaka óta he-
ves vihar dühöng Nyugatjapánban, különö-
sen a Tangó tartományban. A vihar elpusztí-
totta azokat a barakképületeket, amelyeket 
a földrengés következtében hajléktalanná vált 
emberek számára emeltek. 

Szociálpolitikai tanszék lesz a szegedi egyetemen. 
Éles vila a lehetséges és a kiváltságos gyermekek ösztöndíjáról. 

Budapest, március 11. A képviselőház mai 
ülésén folytatták az ösztöndíj javaslat tárgya-
lását. Kovács Károly felszólalása után Kte-
belsberg bejelentette, hogy a szegedi egyete-
men szociálpolitikai tanszéket akar felállí-
tani. 

Fábián Béla hangsúlyozza, hogy nem sza-
bad megfeledkezni a kisiparososztályról és 
a magyar parasztról sem. 

Huszár Károly nyilatkozatot kiván a kul-
tuszminisztertől, hogy akik most nem juthat-
nak ösztöndíjhoz, a következő évben szintén 
hozzájussanak. 

80 százalékban a legtehetségesebb és 
legkiválóbb gyermekek éppen azok-* 
bál a kategóriákból kerülnek ki, ame-
lyekről nincs intézkedés ebben a tör-

vényjavaslatban. 

A 17-ik paragrafusnál Fábián Béla azt 
mondja, hogy a magyar reakció tudományos 
gárdistáit akarja nevelni külföldön a kultusz-
miniszter. Indítványozza, csatoljon a Ház a 
törvényjavaslathoz határozati javaslatot és ab-
ban utasítsa a kultuszminisztert, hogy záros 
határidőn belül törvényjavaslatot terjesszen 
a Ház elé az összes társadalmi osztályok tehet-
séges gyermekeinek ösztöndíjáról. 

A többi szakaszokat apróbb változtatásokkal 
elfogadja a Ház, amelyek között helyet foglal 
az is, hogy tilos az iskolai gyűjtés. 

A mentelmi ügyek letárgyalása után Her-
mann miniszter bejelenti, hogy statisztikai 
adatok gyűjtését rendelte el az öregség és 
rokkantság esetére való biztosítás ügyében. 

Az ülés délután két órakor ért véget. 


