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Ujjongó örömtünletések ünnepelték

SZEGED

UCCÁIN

a Felvidék visszatérését

(A Dclinagyarország munkatársától.) A szerdai mámorosan szép éjszaka után, amikor köuynyes-niosolyos örömmel ujjongott
mindenki a
magyar Felvidék felszabadulásán, ragyogó napsütéses csütörtök reggelre virradt Szeged. Még az
ég is öfült ezen a napon, langyos napsugár simogatta a mosolygó, deriis arcokat. A tavaszias
napsütésben fürdő uccákon lelkesült boldogsággal
tárgyalta mindenki az elmúlt nap eseményeit, tömegek állottak a kirakatokban elhelyezett térképek elölt, böngészve, melyek azok a városok,
amelyeket visszakaptunk. Ur és szolga, szegény
és gazdag együtt örült ezen a reggelen.

Megmozdul a fiatalság
Szeged fiatalsága, amely szerdán este kitörő lelkesedéssel járta bc a várost és ragadta magával az embereket tüntető felvonulására, csütörtökön reggel 'ismét talpraállt cs újból impozáns megmozdulással ünnepelte a nagy eseményt.
Az iskolákban hálaadó
istentiszteletekkel
kezdődött a nap. Több középiskola
tanári
kara és tanlóifjusága testületileg templomba
vonult, mielőtt napi munkáját megkezdte
volna. Megható volt'látni a fogadalmi templom áhítatos csöndjében a hálára kulcsolódó apró kezeket.
Boldog izgalomban gyülekezett ezen a
ö reggelen az egyetem fiatalsága. Nem tudtak megmaradni a szük falak között. A tanárképző főiskola hallgatói azzal a kéréssel
járultak az igazgatóság elé, hogy az előadásokat ne tartsák meg és kapjanak engedélyt
felvonulás rendezésére. Az igazgatóság készséggel egyezett bele a kérésbe és azonnal
megalakult a menet. A csatlakozó egyesületek csapataival hamarosan sokszáz főnyire nőtt a sereg. Igy érkeztek az Országzászlóhoz, ahol G re g u s professzor mondott
rqvid beszédet.

Az iskolákhoz!
Utána valaki felkiáltott:
— Menjünk az iskolákhoz!
Zugó helyeslés volt o felelet cs víg nótaszóval, ütemes „Mindent vissza!" „Éljen
Horthy!" Ducc! Duce! lmrédy! lmrédy! —
kiáltásokkal elindult a menet az iskolák elé.
Megérkezve, küldöttség kereste fel az igazgatóságokat s kérte, engedjék meg az iskolák fiatalságának csatlakozását a tüntető fclK o r z ó
Mozi
Mátgl héttőig!
A legnagyobb vígjáték siker!

Hol voltál az eiszaha?

Sziorkázóajj szellemes vígjáték,
főszereplők:
W1LLY FRITSCII, GUSTI IIUBER, GEORG
ALEXANDER
5, 7, 9

Belvárosi M o z i
Ma és mindennap

vonuláshoz. Ezalatt az uccán szavalókórus
zúgta az ablakokhoz tóduló diákságnak:
— Gyertek velünk! Gyertek velünk!
Mentek is, hogyne mentek volna. Mentek
büszkén, fénylő szemekkel, zászlók alatt, tanai aik vezetése mellett.

A püspöki palota előli
így csatlakoztak az ezrekre nőtt menethez
az állami Klauzál Gábor, a Baross Gábor, a
Tunyogi-gimnázium, a fiu- és női kereskedelmi iskola, a leánygimnázium cs valamenynyi középiskola diákserege, ugy, hogy déltájra, mikor a püspöki palota elé ért a menet, mintegy 3 — 4 0 0 0 főnyi tömeg kígyózott az utvonalakon. Közben a vegycsdandárparancsnokság előtt az élenjárók megpillantották F r i c s a y Ferencet, a katonazenekar karnagyát. Rákezdtek a kórusok:
— Zenekart kérünk! Zenekart kérünk!
,
Fricsay cjömmel tett eleget a kívánságnak és zenekarral az élen masírozott tovább
a menet.
A püspöki palota erkélyéről dr. G1 a 11 f e 1 d e r Gyula megyéspüspök intézett beszédet a lelkes, kipirult fiatalsághoz, majd a
vá'osháza elé vonult a tömeg.
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gyok rátok, mert látom hazafias megnyilatkozástokat. Van okunk az örömre, szivünk
összedobban azokkal, akik 2 0 év után magyarrá lehetnek megint. Ezt a hóditást az ország bölcs kormányzójának köszönhetjük és
a honvédségnek, amely tettrekészen állott.
És köszönhetjük a lelkes magyar ifjuságnuk;
amely megfelelő hangot tudott ébrentartani.
Hálásan emlékezünk meg a döntőbírókról, a
kormány tagjairól. A magyarok Istene megjutalmazta türelmünket. Amikor
ismételten
megköszönöm hazafias lelkesedésteket, kivánoin, lclkcsségíeket tartsátok meg, mert erre
még szüksége lesz a hazának, csakúgy, mint
erős karotokra!
A beszédet lelkes éljenzéssel ünnepelte ni
sokezeinyi fiatalság, majd a Himnusz eléneklése után a Hősök Kapujánál fejeződött
be a tüntetés, ahol a hősök iránt rótta le kegyeletét az ifjúság.

Déluláti és esle

A városháza előli
A Hiszekegy eléneklése után dr.
Pálfy
József polgármester jelent meg az erkélyen
és a következőket mondotta a sokezernyi
ifjúsághoz:
— Kedves ifjak! Magyar Testvéreim! Szeged város hatósága nevében üdvözöllek benneteket, a nemzet reménységét. Büszke va-

A tüntetések délután is tartottak, sőt késS
este is folytatódtak. Kisebb-nagyobb csoportok vonultak fel zászlók alatt és „Mindent
vissza!" kiáltással lelkesen tüntettek.
Örömtüntetések voltak a dandárparancsnokság előtt is, ahol a honvédséget éltették'
szűnni nem akaró lelkesedéssel.

Szeged üdvözlő táviratai
(A Délmagyarország munkatársától.) Az a határtalan lelkesedés, amely a Felvidék magyar területeinek visszacsatolásával rááradt Szegedre, hivatalos kicsengést kapott abban a négy táviratban,
amit a főispán és a polgármester együttesen küldött Szeged nevében a kormányzónak, a miniszterelnöknek ős a visszacsatolás munka atait végzett kút mbiirz'e.nek: gróf Teleki Pálnak es Kánya
Kálmán külügyminiszternek.
A táviratok kifejezik a város hálatelt hódolatát
a kormányzónak, aki bölcs megfontoltsággal, nemes eréllyel vezette az országot az első nagy teljesüléshez és aki clhirdette most az országnak:
•— Az álom valóság lett... és most álmodjunk
tovább...!
A lelkes, ujjongó örömöt jelentik a minisztereknek küldött köszönő szavak a magyar Felvidékért.
A táviratok a következők:

A kormányzó
Horthy Mik'ós Kormányzó Ur őfőméltósága
kabinetirodájának.
A nemzeti hadsereg bölcsőjét-ringató Szeged
város közönsége és hatósága alattvalói hűséggel
és hódolattal emlékezik meg ezorcvcn át mienk
volt cs bennünket Isten és ember előtt megillető
felvidéki területeink visszacsatolása
alkalmából
Föméltóságodnak isteni sugallattól kisért kormányzásáról. Nemzetünk nagy öröme alkalmából Föméltóságodat hódolattal és ragaszkodó hűséggel
üdvözöljük. Vitéz Imecs György főispán, Pálfy
József pol 0 ármester.

A miniszterelnök
Szántó Arand és Széc-séu Mihály „Budapest—
Wien" cimü nagysikerű vígjátéka filmen. Főszereplők:

DrOelkerféleAütóiuiff<ito
Tlégyindötn/AiflltáfMVí fakwmálfoí ü t

lmrédy Béla miniszterelnök urnák Budapest,
Vár. Megpróbáltatásoktól szenvedett népünk igrzi
ünnepe alkalmából Szeged város közönsége és hatósága hálával gondol Nagyméltóságod törhetetlen
akaraterővel vészett, a nemzetbe hitet, remény-

kedést, további bátorítást öntő munkájáról és amidőn a felvidéki testvéreinket dobogó szívvel ö'eljük keblünkre, Nagyméltóságodat tisztelettel és
lelkesedéssel üdvözöljük. Vitéz Imecs György főispán, Pálfy József polgármester.

A külügyminiszter
Kánya Kálmán külügyminiszter urnák Budapest,
Külügyminisztérium. A trianoni határszélre került
legnagyobb vidéki város közönségének és hatóságának hálás és tiszteletteljes kő zönctét tolmácsoljuk
Nagyméltóságodnak a felvidéki véreink sürii tömegével la/rott területek visszacsatolása körül a
magyarok Istenébe vetett hittel és acélos akaraterővel kifejtett eredményes munkáért. Vitéz Imecs
György főispán, Pálfy József polgármester.

A

kultuszminiszter

Teleld Pál miniszter urnák Budapest. Nagymcltóságodat örökös törvényhatósági bizottsági tagként és nagy barátként tisztelő Szeged város közönsége és hatósága kitörő örömmel és hálával
fogadja annak a nagy diplomáciai munkának az
eredményét, amelynek kivívásában Nagyméltóságod lelkes magyar érzéssel és meggyőző szaktudással az egész idő alatt aktive részt vett. A magyar haza egy részének visszaszerzése alkalmából
érzett örömünkben Nagyméltóságodat tisztelettel
köszöntjük. Vitéz Imecs György főispán, Pálfy József polgármester.

Széchenyi
Pontokén ós minden nap

Mozi
5, 7, 9..

Az optimizmus filmje a magyar öröm napjaiban
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