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Hodzsa megkezdi 
a tárgyalásokat 

a magyar és lengyel ki-
sebbségek képviselőivel 

Prága, junius 18. A jövő hétre kitűzte Hodzsa 

miniszterelnök tárgyalásait a magyar és lengyel 

kisebbségek képviselőivel. A tárgyalások az eddigi 

ütemben folynak tovább, valószínű, hogy a kor-
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mány kisebbségi törvényjavaslatát júliusiban 

törvényhozás elé terjesztheti. 

Szeged bensőséges ünnepe 
a kormányzó 
70-ik születésnapján 

fényes katonai díszszemle a Széchenyi-téren 
(A Délmagyarország munkatársától) Sze-

ged társadalma régen nem ült olyan benső-
ünn ep e t , l to inmbnmb nm bm ,zb zbz z 
séges hangulatban, olyan szívvel-lélekkel ün-
nepel, ni{nt ahogyan vitéz nagybányai Horthy 
Miklóg kormányzó hetvenedik szü'etésnap-

Í'át ünnepelte szmbalon. Ebben az ünnep-
en társadalmi különbség nélkül részt vett az 

egész város és a közönség minden rétege 
mélységesen átérezte az ünnep jc'entőségét. 

Reggel hat órakor végigvonult a város főbb 
Utvonalain a katonazenekar és 

zenés ébresztővel 

.felezte az ünnepi órák kezdetét. A szegedi 
laktanyák körű niege'evcnedett az élet, so-
rakozni kezdtek a katonai alakulatok, bogy 
tisztjeik vezetésével először templomaikba 
vonuljanak, azután pedig régzt vegyenek gz 
ünnepi szemlén. 

A szegedi templomokban 

délelőtt tiz órakor kezdődtek meg az ünnepi 
istentiszteletek. A hivatalos mi se a fogadni-
mi tempbmban volt, ahol megjelentek a 
polgári és katonai hatóságok vezetői, a külön-
böző hivatalok, intézmények, egyesületek és 
testületek képvise]ői. A középületre már kora 
hajnalban kitűzték a nemzeti lobogót és fel-
lobogózták a magánépületeket is. 

Ünnepélyes volt 

a református templomban 

f a r t o t t istentiszelet, amelynek "az adott je-
lentőséget, hogy a kormányzó a református 
egyház hive. Á zsúfolásig megtelt templom-
ban Tiakó László le'kéyz áhítatot keltő imá t 
mondott a komány^óért. 

— Uram, köszönjük Neked Egyszülött Fiadat, 
3z Ur Jézus Krisztust, aki érettünk is megáldozta 
magát s igy lehetővé tette a számunkra, hogy 
ezeréves földi vándorlásunk idején nemcsak akkor 
valljunk Téged szerető Istenünknek, 'amikor fel-
magasztalsz minket, hanem akkor is, most is, 
amikor megversz cs megalázol. 

— Éppen ezen a napon tele van a szivünk há-
laadással a mi Kormányzónkért, a Te igaz és hfi 
gyermekedért, akit a legválságosabb időkben al-

Be lváros i Mozi Vasárnaptól koddig 

Nagy riadó 
Uiszerü, izgalmas, kalandos bűnügyi film. Ren-
dezte: G e o r g Jattobi . Főszereplők: U r su la 

Grab ley é s Watter F rank . 

K o r z ó Mozi Vasárnap, hétfő 

IRENE DUNNE ragyogó filmje: 

Asszony a viharban 
Partnerei: Randol f Scott Dorot ly L a m o u r . 

litottál a nemzet élére s aki azóta a Te kegyel-
medből megtanulta ugy számlálni napjait, hogy 
mind bölcsebb és bölcsebb szívhez jutott. Benne 
megköszönjük Neked azt is, hogy á mi vérünkből 
való vér, a mi lelkünkből való lélek ő, akinek a 
gondolata >a mi gondolatunk, a vágya a mi vá-
gyunk s akitől nem idegen magyar testvéreink 
egyetlen öröme vagy bánata sem. 

— Köszönjük Neked, hogy öt éppen a Te ma-
gyar református keresztyén gyermekeid sorából 
állítottad az élre s ezzel' a kitüntetéssel minket, 
mindannyiónkat arra figyelmeztettél, hogy amint 
négy évszázad folyamán, ugy most is sokat, na-
gyon sokat vársz tőlünk: cgyen-egyen a magunk 
helyén önzetlen és igaz sáfárkodást Éretted és 
drága Hazánkért, hogy amikor majd megállunk 
örök birói széked előtt, ezzel az Ígérettel koro-
náztassunk meg: „Jól vagyon jó és hü szolgám, 
kevesen voltál hü, sokra bizlak ezután; menj be 
a te Uradnak örömébe." 

— Kérünk Téged Istenünk, Édes Atyánk, hogy 
kormányzónkat, akit a testnek az épségében, a 
szellemnek a frisseségében és a léleknek a teljes-
ségében a bibliai kor határáig megőriztél, — tartsd 
meg azon tul is. Áldd meg őt szeretteinek és alatt-
valóinak -körében minden áldásoddal, hogy meg-
lássa és megtapasztalja még ebben az életben ál-
mai valóraválását: Magyarország feltámadását. 

— Határokon innen és tul az együvétartozan-
dóság lelkének láthatatlan aranyszálaival lüzi 
most egybe minden magyarok imádságát, hogy az 
égig, egészen Hozzád érjen s meghallgatásra ta-
láljon: „Kezünknek, — hetven éves Kormányzónk 
kezének — munkáját tedd állandóvá nékünk; ke-
zünknek munkáját tedd állandóvá!" A Te dicső-
ségedre s ingyen való kegyelmedből magyar né-
ped javára. 

Az ünnepi istentiszteletek hatalmas közön-
sége a templomokból a Széchenyi-térre vo-
nult, - hol tizenegy órakor kezdődött meg a 

a fényes katonai díszszemle, 

amelyet vitéz Mérey László altábornagy, ve-
gyesdaudárparancsnok tartott vezérkarával 

és amelyre a katona-parancsnokság a város 
közönségét i s meghívta. 

A katonai oszlopok felvonulása csapattestenkint 

már tiz óra után megkezdődött. A csapatok példás 

rendben, teljes fegyelmezettségről tanúskodva 

foglalták et hejyükot a Széchenyi-tér platánjai 

alatt, arccal a tér délkeleti oldala fe'é forduiva. 

Velük szemben helyezkedtek el a tisztikar tagjai. 

A meghívottak számára a tisztikar melletti járda-

részen állítottak fel széksorokat. 

Háromnegyed 11 órakor már zsúfolásig meg-

telt a tér minden szabad része. 

~Á közönség 

óriási tömegekben lepte el a felvonulás szín-

helyének környékét. A meghivott közönség szá-

mára fenntartott helyen megjelent a város köz-

életének műiden számottevő képviselője. Ott vol-

tak dr. vitéz linecs György főispán, dr. vitéz 

Slwoy Kálmán és dr. Hunyadi-Vas Gergely ország-

gyűlési képviselők, i. on nagy számban jelentek 

meg a törvényhatósági bizottság tagjai dr. Tóik 

Béla polgármester-helyettes vezetéséve], a városi 

tanácsnokai és főtisztviselői, legnagyobb részük 

zsakettben, cilinderrel. Ott voltak Szeged igaz-

ságügyi intézményeinek vezetői, az egyetem ta-

nácsának és tanári karának tagjai, az állami hi-

vatalok és intézményeek vezetői igen nagy szám-

ban. 

Abban a pillanatban, amint elütötte a város-

háza tornyában az óra harangja a tizenegyet, 

a Kárász-ucca felül felzendült 

« katonazenekar Himnusza. 

jelezve vitéz Mérey László altábornagy, vegyes-

dandárparancsnok érkezését. Kürtjelek, harsány ve-

zényszavak hangzottak el, a csapattestek vigyázz ba 

merevültek és az előttük vezérkarával elvonuló ve-

gyesdandárparancsnokot fegyverrel való feszes 

tisztelgéssel üdvözölték. A polgári közönség gyö-

olcsó 
és jó 
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nyörködött a nagyszerűen kiképzett csapattestek 

gyakorlatain és kiérezte belőlük azt az erőt é3 

fegyelmezett szellemet, amely annyira áthatja aa 

egész honvédséget. 

Vitéz Mérey altábornagy vezérkari főnökének, 

vitéz Vattag Antal vezérkari ezredesnek és szárny-

segédeinek társaságában 

végigvonult a csaDalok arccle elölt. 

a Széchenyi-térnek a Takaréktár-uccai torkolatánál 

bekanyarodott a városháza előtti tér-részre, ahol 

szintén csapattestek álltak, majd a Kárásiz-ucca 

felől ismét visszatért a fasor középpontjához. 

Amig ezt a pontot el nem érte, a katonazene-

kar állandóan a Himn(iszt játszotta. Ebben a pil-

lanatban kürtjel harsant, kemény vezényszavak 

hangzottak. 

A vegyesdandárparahcsnokkal szemben felso-

rakoztak azok a tisztek, akik a kormányzó hetve-

nedik születésnapja alkalmából kiváló szolgálataik 

elisineréseképen kitüntetésben részesültek. Vitéz 

Mérey altábornagy felolvasta 

a kitüntetett tisztek" 

névsorát, majd odalépett hozzájuk es mindegyik-

nek kemény kézfogással gratulált. Ezután vissza-

lépett helyére és a csapatok megindultak a Ta-

karéktár-ucca felé. Ezt a menetelést nem kísérte, 

nem szabályozta semmi kürt-, vagy zeneszó, a 

katonák ritmikusan meneteltek, egyetlen hibás lé-

pés sem történt az egész menetelés alatt. 

A dandár elvonulása után néhány percnyi szü-

net következett, majd a Takaréktár-ucca felöl' föl-

zendült a katonazenekar indulója és megkezdő-

dött 

a csapatleslek diszmcnetc. 

Az egyes alakulatok tisztjeik vezetésével egy-

másután vonultak el díszlépésben a rohamsisakos 

vegyesdandárparancsnok elött, az egész diszknenet 

élén vitéz Silleg Antal tábornok haladt. 

A nagyszerűen sikerült díszszemle harmincöt 

percig tartott. Utoljára egy cserkészszakasz vonult 

el Mérey altábornagy elött, aki a csapatok elvonu-

lása után odalépett a főispán elé és néhány szóval 

köszönetet mondott a város polgári ' 


