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Szeged márciusi ünnepe
»Az igazi magyar nacionalizmus útját nem kell idegenben keresnünk,
Rákóczi és Kossuth jelölte meg ezt az örök utat*
( 2 Délmagyarország
munkatársától)
Szombaton délelőtt nagyszabású ünnepséggel hódolt
Szeged 1848. márSius 15-ének, a szabadság ünnepének. A hivatalos ünnepséget 10 órai kezdettel szentmis© vezett© be, amelyen a város
vezető társadalmának csaknem minden képviselője megjelent Az ünnepi szentmise után
fél tizeinkét órára gyűlt össze az ünneplő közönség a Klanzál-téren a Kossuth-szobor előtt.
A várost djJ. Pálfy József polgármester képviselte. Megjelent az ünnepségen dr. Buócz Béla
rendőrfőkapitányhelyettes, Falkay Gyula, az
ítélőtábla elnöke és igen sokan mások a város
vezetői közüL A tér$n körben sorakozott fel az
egyetemi ifjúság, kivonult a Turul lovassg'i
zada, a leyenték, a különféle társadalmi egyesületek, az iskolák növendékei és nagyszámú
közönség a város társadalmának minden tétegéből.
Az ünnepség a Hiszekegy hangjaival kezdődött, amelyet a leventezenekar adott elő.
Hiszekegy után megrázó erővel szavalta a
Nemzeti dalt Azary János fémipariskolai növendék. Ezután az i f j ú s á g szónoka: Nagy Sándor főiskolai hallgató, tanárjelölt mondott ünnepi beszédet.
— Ma optimizmusra
van szükség — mondotta többek között —, mindent magában foglaló, hatalmas optimizmusra. A magyar sors
ú t j a i ki vannak jelölve: az igazi magyar nacionalizmus útját nem kell idegenben
keresnünk:
Rákóczi és Kossuth nrmzetszeretete.
magyarsága, nacionalizmusa
cirök utakat jelölt meg.
Nekünk,
magyaroknak,
magyar
ifjúságnak
hinnünk kell a szabadság eszmében. Gőgös melllöngetés helyett tisztán és mélyen kell hinnünk
a nemzet erejében és jövőjében abban az erőben, amelyet Rákóczi, Kossuth szelleme plántált a m a g y a í izmokba és abban a jövőben,
amelyet kijelöltek az örök magyar
szabadságharcok harcolói.
— Ma különösen szükség van erre a nagy
hitre, erre az örök szabadságeszmére — folytatta beszédét — Aki más néphez akarja kötni
ma az országot, az áruló. önmagunkban
is van
erS és vannak olyan képességek,
amelyekkel
önmagunk is ki tudjuk harcolni jövőnket. Kevesen vagyunk, az igaz, ma Európában kisebbségben van a magyarság, de a kevesebb
joga az élethez az, hogy különb. Az a kötelességünk, hogy kovász legyünk, hogy
müveit,
szabad, független, erős nemzet legyünk
Európában.
A zúgó tapssal fogadott lelkss beszéd ntán
Fodor József főiskola! hallgató MéCs László
„Legyen világosság" efmű versét adta elő, majd
Lázár László tanár mondott a TESz nevében
beszédet Azt mondotta, hogy ma — nem kell
az 1848-as szabad-ág; megváltozott a márciusi
ünnepség, a szabadság belső tartalmaNem
keU az egyenlőség sem és nem kell a testvériség sem — folytatta —, mert ezek Helyett a
szerinte letűnő szavak helyett ú j fogalmak jelentenek ú j életet. Hosszasan fejtegette a szerinte új irányelveket Beszéde után s leventezenekar a Himnuszt Tátazotta el. amelyet levett

kalappal, feszes vigyázzban énekelt a közönség. Az ünnepség befejezéseképpen elhelyezték
a Kossuth-szobron a város, a Turul, a MANSz,
a TESz ós más egyesület koszorúját
*
A szegedi vitézek
szombaton este a zsúfolásig megtelt nagyteremben rendezték hagyományos márciusi ünnepségüket. Bevezetőül az egyetemi énekkar K e r t é s z
Lajos vezényletével a Himnuszt adta elő, majd
vitéz dr. M e s k ó Zoltán sziékkapitány mondott
megnyitó beszédet. S á n d o r István főiskolai tanár »Elmélkedés a magyar szabadságharcról* címmel adott elő, hangsúlyozta, bogy a megoldás a
jövőre csak egy tehet: a szabadság nevében minden szabadságot kizárva biztosítani az örök magyar gondolat uralmát Kossuth toborzóját adta
elő ezután nagy sikerrel az egyetemi énekkar,
majd G e r g e l y Gergely Petőfi »A magyar ifjakhoz* cimü költeményét szavalta el nagy érzéssel.
Dr. E p e r j e s s y Kálmán egyetemi magántanár
,»Az ősi magyar alkotmányról* cimmel tartott elő.
adásában kifejtette, hogy történelmi alkotó nép
a magyar. Az ősi magyar alkotmány minden magyar szivébe be van vésve. Jogász- és katonanép
vagyunk. A Szent Koxona-tau a klasszikusan foglalja egységbe a magyar társadalom
tagjait. A nagy tetszéssel fogadott előadás után
vitéz K i s s Gyula mondott zárszót, ma jd az egyetemi énekkar befejezésül előadta a Szózatot.
A felsőipariskola ifjúsága szép ünnepség keretében emlékezett meg március idusáról. A Nemzeti Dalt vitéz Horváth Ferenc szavalta. Bajnok
László mondott ünnepi beszédet, megemlékezve a
márciusi ifjak hazafias lelkesedéséről és példátmutató cselekedeteiről. Vincze János hegedült
Jung Médi zongorakíséretéveL Azary József szavalta el ezután a »Vén cigány*-t Az intézet zenekara kitűnő kíséretet nyújtott a szavalathoz.
A piaristagimnázium ifjúsága szombaton délelőtt szép és értékes műsoros ünnepség keretében
áldozott a márciusi bősök emlékének. L o v a s N a g y Viktor VIII osztályú tanuló beszéde után
a növendékek a magyarság történelmének egy-egy
tragikus sorsfordulatát mutatták be versben, prózában és dalban. Kitűnően működött Makláry Lajos tanár énekkara és Kozáky István zenekara. Az
ünnepséget dr. Balogh Ányos tankerületi főigazgatóval az élén nagy közönség nézte végi&
A VI. kerületi Polgári Kör zsúfolásig megtelt
helyiségében ünnepelte március idusát emlékvacsora keretéhen. Vitéz Vass János nyitotta meg
az ünnepséget, beszéde után nagy sikerrel adtak
elő hazafias verseket Arvai Juci Gajda Erzsi, dr
Vass Béla és Kurucsai Lajos. Nyári György nyugalmazott főigazgató nagysikerű ünnepi beszédet
mondott, majd Török János mondott zárószavakat.
A Rókusi Mezőgazda Kör szombaton este tartotta a Gazdasági Egyesület Székházában márciusi ünnepélyét. Elnöki megnyitót N a g y Ferenc
mondott, ünnepi beszédet dr. S z é c h e n y i István
mozgósítási kormánybiztos mondott
mindvégig
nagy tetszéssel. Utána Kormos Tibi. Kormos Irén,
Domonkos Juci, Nagy István, Kovács István és
Török Pista szavalt
A szegedi leventék március 15-ikét bensőséges
egyszerűséggel ünnepelték meg. Mindegyik körzet
istentiszteleteken vett részt, majd a leventeotthonokban hazafias költemények elszavalásával és
rövid ünnepi szónoklatokkal áldoztak a szabadság ünnepének. A Belvárosi Levente Egyesület
a belvárosi elemi iskolábap tartott ünnepséget, a
főoktató buzdító szavak kíséretében emlékezett
0 nan felentősér.éről.

Megkezdődött a kézigránátos
Klíma és társai biinperének
tárgyalása
Budapest, március 17. A büntetőtörvény*^
ötöstanácsa hétfőn megkezdte K i i m a József és
társai bünperének tárgyalását A vád szerint Kbma és társai »rendvédelmi alakulat* elnevezés
alatt kézigránáttal felszerelt, a hatalom fegyveres, erőszakos átvételére megszervezett, zártrendszerű gyakorlatokat tartó alakulatot s z e r v e z t e k
Klima 200 kézigránátot rejtegetett ágya alatt
A vádirat ismertetése után K l i m a József®1
hallgatta ki a bíróság. Előadta, hogy ideigí«n«
marhalevélkezelő volt, érvényesülni akart s err«
alkalmat hitt a nyilas pártba való belépés által
Az »eszmeterjesztő csoportba* lépett be, az volt
a feladata, hogy figyelje a város vezetőit: bog?
helyes irányban müködeek-e. Elmondotta, bőgj
egyenruhával, fegyverekkel akarta ellátni a
las század* tagjait. Szálasival nem állt összekó"
tetésben Beismerte, valóban mondta azt a k } F
lentést, hogy »ha a márciusi ünnepségen nem f B '
gedik felvonulni a rendvédelmi osztagot*, akk°f
hullahegyek lesznek ..«
A tárgyalást kedden folytatját

A Hoitfzer-öröksÉdi per
o i a p p

m e l K É k l i A l f á s a

(A Délmagyar Ország munkatársától)
Az
lékezetes dr. Holtzef Gyula-féle hagyatéki P0*
egyik tanúvallomása miatt nemrégiben ha®'®'
tanuzásra való rábírás Bímén eljárás Indult *
70 éves Holtzer Dániel, a milliós per egyik f®»'
perese ellen- Az ügy a törvényszék felmentő
Ítélete után hétfőn az ítélőtábla Curfy-tanáő**
elé k e r ü l t
A vád szerint Holtzer Dániel, a közte &
sógornője, özvegy dr. Holtzer Gyuláné Alberti
Stefánia kőzött folyó perben a tábla előtt t»'
nuként hivatkozott Vida Imre szabómestert®'
akinek a kihallgatását a bíróság el is rendelt*
Vidát a vád szerint Holtzer Dániel vallomás*
előtt azonban kioktatta. Holtzer Dániel a tÖí'
vónyszék előtt tagadta bűnösségét. Vida I®*®
azt adta elő, hogy egy alkalommal j á r t <tfHoltzer Gyulánál, akinek gratulált a házvétel'
hez. Dr. Holtzer Gyula azonban elhárította *
jókívánságot és azt mondotta, hogy a ház
az övé, hanem unokaócóseié. Előadta még
is, hogy később özvegy dr. Holtzer Gyulánét®1
egy kabátot kapott ajándékba
és hogy W
szedte ki belőle, hogy Holtzer Dánielnél
A bizonyítás lefolytatása után a törvényszó"
bűncselekmény hiányában felmentő Ítéletet
zott.
,
Az iratok hétfőn kerültek a tábla elé. *
Curry-tanácsa az iratok ismertetése után a J**'
zonyítás kiegészítése keretében több tanú
hallgatását rendelte eL A tárgyalást a tábl*
április 2-án folytatja, amikor a tanuk. kU®^'
gatása után meghozna ítéletét.

Párisi Nagy Áruház Rt

* z e o e o íCsekonícs és Kiss-utca sarok
ÉLELMISZEREK:
Korno pörkölt rozs egynegyed kg
Rizspótló fél kg
Kafelka kávópótlék negyed kg
Zöldborsó konzerv fél kg
Maláta kávé 1 kg
Aszalt szilva negyed kg
Mogyoróbél negyed kg
Zöldborsó konzerv 1 kg
Vajbab konzerv 1 kg
Lecsó konzerv 1 kg
Pogácsa sajt 1 csomag
Trappista sajt 10 dkg
Libamáj krém 1 doboz
ömlesztett sajt 1 doboz 6 darab
ömlesztett ementbáli 1 doboz 6 darab
Oroszhal 3 decis üvegben (üvegbetét
-.12)
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Oroszhal 1 literes üvegben (üvegbetét
—.22)
Nápolyi kocka 12 darab
Ka ram el lh vegyes 12 dar&B
Krém kocka 12 darab
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