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•le csakis II mi. rsiik inajrynr létünk, 
életünk útját. Ezen habul ni meg-
kísérlem, segítsetek. 

— Én ennek az országnak, az Al-
földnek keleti régéről jövök. Csak 
hü maradok szükehh hazámhoz, ha 
JQethlea, Bocskay, Rákóczi, Besse-
nyei és annyi nagy magyar meg-
mozdulás vezérét választom minta-
képemnek, akik mind. mind közö-
lünk jöttek ós soha meg nem al-
kudlak. 

— Ötven éve megszakítás nélkiil 
veletek élek. Parasztgyerekek voltak 
a játszótársaim, budai polgárfiúk 
a tannlótársaim. Ha otthon vagyok 
falun, tele van a tornácom ügryes-
ha.los emberekkel, sokezer panaszos 
és kérőiévé! az én postám, őket hí-
vom meg tannságtételre. Én min-
denkit meghallgattam, most én ké-
rem magyar népemet, az egész nem-
zetet, hnllgasson meg, hallgassatok 
rám. 

— Az út nem körniyfi. A márciusi 
fiatalságé sem volt az. Háború in-
dult akkor is, ma is. De akkor egye-
dül álltunk, ma velünk a világ job-
bik és erősebbik része. Nem volt 
szövetségünk — ma van.. Nem 
volt fegyverünk — most van. Nem 
voltunk a magunk urai, — ma 
azok vagyunk. 

De nemcsak tüzelni, lelkesí-
teni szeretnék, hanem nagyon ko-
moly szóval Inteni és figyelmez-
te! ni is. Nehéz idők előtt állunk. 
Az Úristen úgy rendezte, hogy ta-
vasszal fogyatékán van már a ta-
valyi — újra kell vetni, hogy arat-
ni lehessen. Rossz volt a mnlt év 
termése, megnagyobbodott lakossá-
gunk több fogyasztót jelentett. Ne-
hezen indul a vetés, mert késik me-
gint a tavasz, vadvizek járják újra 
az Alföldet. 

— Do nem lesz baj. komoly baj 
flem lesz. Tnség nem fenyeget, de 
bőségről, gopdtalnn napokról ne ál-
modozzunk, Nehéz megpróbáltatá-
sok éve áll előttünk. Az lesz a jó 
magyar, aki künn harcol, itthon ki-
tart, — aki tíir, Az államnak és ne-
kem pedig az a feladatunk, hogy 
a nehéz napokat eflviselhotővé te-
gyük. Ennél; alapfeltétele a szociá-

lis igazság. Nem fogom tűrni, hogy 
a szegénység még súlyosabb legyen 
ezáltal, ba másoknál tobzódást lát. 
de nem tűrhetek semmi lázítást, 
hajtogatást, mert erre még minden-
ki ráfizetett. 

— A rend nz alapfeltétele az em-
beri létnek és igazságosságnak, a 
badrakelt hadsereg ütőképességének 

mindenekfelett annak, hogy Ma-
gva rország megmaradjon úgy, 
ahogy apáink ezer éven át megtar-
tották, a márciusi fiatalság megál-
modta és ahogy azt én veletek, 
milliónyi magyarokkal együtt meg-
fogadjuk. Hogy én így akarom — 
T«f*ii engem úirv segéljen! 

Népmisát pontifikál 
a Szentatya 

Vatikánváros, március 16. A?. 
OFT jelenti: XIT. Fius pápa aldozó-
esütörtökön, május 14-én a Szert 
Péter-templomban püspöki iehileiT-
>na nlkalmáhól misét pontifikál és 
mise közben beszfflet is mond, 
amelyet rádió utján közvetítenek 
Az ünnep] szertartás határozottao 
%ép-iellegŰ lese. Ezért az istentisz-
u WirAI ktíbi fixnek minden pompát. 

Szeged lelkesen ünnepelte 
március 15—ét 

(A Délmagyarország munkatár-

sitól) Az immáron százesztendős 
évfordulóhoz közeledő 1848-as már-
cius 15 ének emlékünnepét nagysza-
bású ünnepség keretében iilte meg 
vasárnap Szeged városa. Valameny-
nyi társadalmi egyesület, fontosabb 
intézmény tartott márciusi ünnep-
séget. A város társadalma a Kos-
suth-szobor előtt hódolt az elmúlt 
március emlékének. Már a kora 
délelőtti órákban felvonultak a 
Kossuth-szobor előtt a különféle 
egyesületek és intézmények küldött-
ségei. Az idei márciusi ünnepséget 
a Levente Egyesület rendezte. A 
Kossuth-szobor mögött sorakoztak 
fel a leventcalak lila tok. a szobor 
előtt állt feszes vigyázzban a fegy-
veres leventc-díszszázad. A várost 
dr. Tukats Sándor főispán és vi-
téz dr. Szabó Géza tanácsnok kép-
viselte. Egymás mellett álltak fel a 
tisztiküldöttség tagjai gróf Stomm 
MarSel vezetésével, a tűzharcosok 
küldöttsége, a Vitézi Szék képvise-
lői, a Nemzetvédelmi Kereszttel ki-
tüntetettek küldöttsége, a különféle 
társadalmi egyesületek vezetősége 
és tagja! nagy számban, valamint 
az összes iskolák növendékei. Az 
egyetemet dr. Kogutowicz Károly 
rektor képviselte. 

A leventezenekar Hiszekegy-e 
után egy levente elszavalta Petőfi 
Talpra magyar ját, majd Nylkos 
Gyula, a Szegedi Egyetemi Ifjúság 
elnöke mondott beszédet és lelkes 
szavakkal emlékezett meg a fronton 
küzdő magyar honvédségről. 

Ezután Bablczky Ede, az iparos-
tanonciskola igazgatója beszélt. Vé-
gezetül a leánygimnázium egyik 
növendéke szavalt s ezzel a már-
ciusi ünnepség véget ért. 

Este a tanárképző főiskolán már-
ciusi estet rendeztek a diákok. 

A Hiszekegy eléneklése után 
Juhász Gyula: Március idusára cí-
mű költemény vezette be az ünnep-
lést. amelyet Hegymegl-Kiss Mag-
dolna TTT. éves hallgató szavalt el. 
Ildló József I. éves hallgató, akit 
dr. Szögi Endre professzor készttett 
elő, adta elő ezután Liszt: XV. 
Magyar rapszódiáját. 77árváik Jó-
zsef ünnepi beszéde ntán az énekkar 
énekelte el Erkel: Tmakar és Ko-
dály—Rerzsenyi: A magyarokhoz C 
kórusát Rózsás György IV. éves 
hallgató hozzáértő vezénylésével. 
Molnár Sándor II . éves hallgató 
Sík Sándor: Földindulás című ver-
sét adta elő, a főiskolai zenekar 

Kodály: Intermezzo című darabjá-
val sikert aratott, Gertig Béla IV. 
éves hallgató vezényelt. 

A Himnfísz közös eléneklése zár-
ta be a márciusi estet. 

Március 15-iki ünnepséget tartot-
tak' a piarista gimnáziumban és a 
Vitézi Székházban is. 

A szabadság ünnepe 
Budapesten 

Budapest, március 16. Budapes-
ten a márciusi ünnepségek köz-
pontjában a Hősök-terén rendezett 
ünnepségek állottak. Az előkelősé-
gek sorában ott volt Kállay minisz-
terelnök a kormány tagjaival. 
Megjelent vitéz Horthy István kof-
mányzóhelyette.8 hitvesével. Ez al-
kalommal adta át a kormányzóhe-
lyettes az ifjúságnak a következő 
szavak kíséretében az általa aján-
dékozott z ász lót i 

t — Az 1818 as zászlóknak lestvére 

ez a nemzeti zászló. Isten nevében 

és azzal nz óhajfással adom df a 

mai magyar ifjúságnak, hordozza 

ugyanolyan tisztán és ugyanolyan 

áldozatos lélekkel, mint hordozta 

annakidején a márciusi ifjúság. 

A főméltóságú urat és hitvesét 
a hatalmas tömeg lelkesen ünne-
pelte. 

A kitüntetett 
szegedi asszonyok ünneplése 

(A Délmagyarország munkatársától) 
Megkapóan szép ünnepség színhelye 
voit hétfőn délután a Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szövetségének hivatalos 
helyisége, ötórai teát rendezlek azok-
nak az izzó magyar szivü, nagyszerű 
asszonyoknak tiszteletére, akik a kö-
zelmúltban kapták meg Magyarország 
kormányzójától a Nemzetvédelmi Ke-
resztet. Azs Ízlésesen megterített, 
bosszú asztalok mellett ünneplő hölgy, 
közönség foglalt helyet. Megjelent a 
szép ünnepségen dr. T u k a t s Sándor 
főispán neje, dr. P á l f y József pol-
gármester neje, valamint a szegedi 
höigytársadalom valamennyi számot-
tevő tagja. 

Lelkes éljenzés fogadta az ünne-
peit asszonyokat, akik helyet foglaltak 
a számukra feldiszitett asztal melleit. 
A Nemzetvédelmi Kereszttel kitünte-
tett szegedi asszonyok közül nem je-
lenhetett me.g dr. S i m k ó Elemérné, 
a hódmezővásárhelyi főispán neje. aki 
levélben mentette távolmaradását s 
azzal indokolta meg, hogv a sulvos 
árvízhelyzet matt Hódmezővásárhe-
lyen van a helye, ahol segíteni kell... 

Az ünnepelt magyar asszonyok 
névsora a következő: Dékán v Já-
nosné, F a r a g ó Ferenené. özv. II or-
I h v Józsefné. K 1 i v i ny i Ktrlka. 
ó t o t t Kov á c s Etelka, özv. Papp 
Jánosné, S z v e t k ó Fülöp né, özv. B a. 
l ogb Mártonné, Z ö l d i Mihálvné, 
özv. K ó s z ó Tstvánné. özv N á g e l 
Manőné, N á g e 1 Erzsébet, özv. G á r-
gyán Imréné. dr. L á n g Ailámné. dr. 
S z i r á k v Gyuláné. özv. H r a b á k 
Károly né. S o m o g y i Károivné. Sz é-
esi Mária. T e m e s v á r i Mihálvné. 
Z ö l d i Sándorné. özv S z a t y m a z i 
Z s ó t é r Dozsőné, É r t i Etelka. 

Dr. S z é c h e n y i Tstvánné. a 
M \NSz elnökasszonya köszöntötte a 
Nemzetvédelmi Keresztté] kitüntetett 
hölgyeket, akik valamennyien büsz-
kén viselték magyaros ruhájukon a 
nomzethüség kiérdemelt jelvényét. Az, 
elnöknő visszaemlékezett a 23 év előtti 
szomorú időkre és hangsúlyozta, hogy 
azok a világnézeti harook, amelyek ma 
a nemzetek között szinte az egész vi-
lágon folynak, vivták harcukat azok-
ban a véres időkben Szegeden. Lét-
kérdés volt akkor számunkra, hogyan 
dől el ez a küzdelem, ettől függött, 
hogv nemzet maradhatunk-e, vagy el-
pusztulunk. Azok, akik akkor elől jár-
tak a küzdelemben, a nemzet fennma-
radásáért folytatott élet halálharcban, 
most megkapták a Kormányzó úrtól a 
Nemzetvédelmi Keresztet. Dr. Szé-
cheny i né meleg szavakkal üdvözö1. 
te a kitüntetés viselőit és kiemelte azt, 
hogy a MANSz büszke ezekre a péi-
dátmutató, nagyszerű niagyar asszo-
nyokra. 

A kitüntetettek nevében ŐZT. Ná-
gel Manóné válaszolt nz üdvözlő sza-
vakra. Megnyerő, közvetlen szavakkal 
mondott köszönetet az ünneplésért, 
majd >Adalék a szegedi gondoláihoz,® 
cimü visszaemlékezését unokája: 
Orosz Mária Zita olvasta fel nagy 
tetszés mellett. A leányifjuság kii. 
szöiitöjét, Erdősáv Sarolta »Mécsv;lá-
gok® cimü fclemelfien szép költemé-
nyét leánya: Puncsé t Valéria sza-
valta el büszke lelkesedéssel. Végül 
az országos Nemzetvédelmi Káptalan 
megbízásából dr. B o k o r Pál kőszöq,-.. 
tölte az ünnepelteket. 

F4!f!!f lt#?#Snl$!t 1 U é i f i t 
K á l l a y Miklós, MifyartteSsápi 

miniszterelnökének rádiós/óznia a* 
igazi magyar utat jelölte meg aa 
ország és a nemzet számára. Nyilt 
egyszerű Szavakkal szólott a nem* 
séfhez a miniszterelnök. Nem lep-
lezte e| a nehézségeket, amelyekkel 
meg kell birkózni és nem igérf sem-i 
mi olyat, amelynek teljesítéséről no 
volna tökéletesen meggyőzöd© 
Hangsúlyozta, hogy a megpróbált 
tatások napjaiban minden magyar© 
nak ki kell tartnnia helyén, nter 
kell állnia a sarat — akár ndafctn* 
a harctéren, akár itthon a nemzet* 
munka frontján. Ebben nem lehet 
különbség magyar cs magyar kö-
zött. Ettől a helytállástól függ sor© 
síink alakulása, nemzetünk sorsa én 
fennmaradása. De a helytállásnak 
— és ezen a ponton a szegedi gon-
dolat hangja csendül kj a mini*/-t 

tcrelnök beszédéből a s z o c i áy 
l i s i g a z s á g az alapfeltétele. 

Ezek a Szavak, ezek az igazságaik 
elsősorban a néphez szólottak© 
Kállay miniszterelnök, a honfoglalót 
nemzetségek sarjadéka, aki éíeténeW 
legnagyobb részét a föld népéhez 
közel töltötte el, bizalommal lors 
dúlt vasárnapi szózatában a ma* 
gyar rónák, a magyar ugar dolgozd 
magyarjához, mert tudta, hogy s/ó* 
znfa meghallgatásra talál és azok-
ban, akikhez intézte szavait, hü hfia 
vetőkre lel. Minden nemzetnek pél-
dák után kell mennie s ideálokra 
kell függesztenie szemét, ha nyu-
godt és biztos jövőt, nem pedig 
zűrzavart akar maga körül. \ mi-
niszterelnök a Bethleneket, a Bocs-
kávákat, a Rákóczinkat és a ma-
gyarság iöblti héroszait jelölte mre 
példaképül. Csakugyan nincs szük-
ségünk idegen istenekre, idegen hő-
sökre. A mi hőseinket kell követ-
nünk, ahogyan Kállav miniszterel-
nök mondotta és akkor nyugodtan 
nézhetünk a holnap elé. 

Makói kifutófíu pünkösdi 
királysága 

a lopott 1200 pengőből 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Bűnbánó fiatalember állott hétfőn dél-
előtt szorongva dr. M o l n á r István 
törvénvszéki tanácselnök, büntető 
egyesbiró előtt. A fiatalembert ifj. 
Szántó Sándor 20 éves kifutót LM 
pengő elsikkasztásával vádolta a* 
ügyészség. Szántó Po l e z József ma-
kói sütőmester alkalmazásában állolU 
Nagyon ügyes fiúnak bizonyult, gaz-* 
dája megbízott benne, ezért sokszor 
nagvobb feladatok elintézésével íz 
megbízta. Pár héttel ezelőtt 1200 pen-
gőt adott át Polcz kifutójának azzal, 
hogv fizesse ki ezzel az. összeggel » 
kereskedőnél már megrendelt lisztet. 
Szántó átvette az 1200 pengőt, de nem 
a lisztes boltba ment. hanem a vas-
útállomásra és II. osztályú jegyet vál-
tott Budapestre. Zsebében az 1200 pen.-
fővel, megérkezett a fővárosba és 
megkezdte ©nagyúri életét*. Először 
is elegánsan kiöltözött, az.ián a lrg-
előkelőbb helyekre járt el ebédcin' 
vacsorázni, közben-közben nagyokat 
mutatott. Színházba, moziba járt és 
semmire sem sajnálta a pénzt, ami jó 
volt és drága. Ilyen életmód mei'eítJ 
természetesen hamar vége lett az 12011 
pengőnek és a tizedik napon már csalS 
éppen annyi pénz lapult ifj. Szántót 
Sándor zsebében, hogv megválthat** 
vasúti jegyét Makóra. Meg is váltotta© 
méghozzá a TTT. osztálvra és hazaér-
kezve. nyomban a rendörségre sietett 
é« jelentkezett. Kogy ö az a Szánifl 
Sándor, aki ©mCglógoR® gazdája pén-
zével. 

A hétfői főtárgvaláson Szántó tö-
redelmesen bevallotta htinét és ki;e-
lentette. bogv megbánta, amit tett,' 
Megbánását azonban legfeljebb e»aí 
enyhítő körülméovkénl vette ficvetam 
be a bíróság és 10 hónani börtön hűn 
tetésí szabott ki rá. Szántó belenvn-
cedott" az ítéletbe, igy az nyombar 

Jogerőre emelkedett. 


