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Szeptemberben nagyszabású 
országos ünnepségek lesznek Szegeden 
Templomszentelés, egyelem! ünnep, katolikus nagygyűlés — A kormányzó, 

a hercegprímás, a miniszterelnök a vendégek között 

•ELIDA SHAMPO O 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szep-
tember havában hatalmas országos ünnepsé-
gek központjába kerül Szeged. Az ünnepsé-
gek oly nagy méretűeknek ígérkeznek, ami-
lyenre Szegeden még nem volt példa. Szep-
tember 24-től 28-ig terjedő időben fos le-
zajlani 

a fogadalmi templom felszente-
lése. 

ugyanakkor tartják meg 

az országos katolikus nagygyű-
lést. 

'A két kiemelkedő eseményen kívül az ünnepi 
hét gazdag programjába tartozik többek kö-
zött 

a nemzeti meguihodás emlék-
táblájának leleplezése, 

a társadalmi kongresszusok lebonyolítása, az 
ifjúságnak együttes Szent Imre-ünnepsége, 
Szent Gellért ereklyéinek elhelyezése a fo-
gadalmi templomban, 

az egyetem zárókövének leté-
tele, 

stb. 
Az Impozáns ünnepségekre méltó keretül 

fog szolgálni a teljesen kész Templom-tér és 
az egyetemi épületek. A rendezőbizottság ugy 
tervezi, hogy erre az időre elkészül a tér asz-
faltozása, elvégzik a teret körülvevő épülete-
ken az utolsó simításokat is. A tér közepén 
három hatalmas zászló: a nemzeti, pápai, vá-
rosi köszönti az ország minden részéből ide-
Bereglő vendégeket Amint az előkészületek-
ből megállapítható, nagyon sok vendég fog 
ezeken a napokon Szeged falai kőzött időzni. 
A belvárosi plébánia hivatal MOO féláru jegy 
engedélyezését kérte a Máv.-tól. Ezek a jegyek 
az ország bármely részéből érvényesek. Az 
ünnepségekre Szegedre jönnek az ország püs-
pökei teljes számban és megjelenik, mint a 
legmagasabb magyar egyházi méltóság, maga 
a hercegprímás, Serédi Jusztinián is. Valószí-
nűnek tartják a pápai nuncius részvételét is. 
De Szegedre jön ebből az alkalomból a kor-
mányzó, Horthy Miklós is, aki résztvesz a 
nemzeti megújhodás emléktáblájának' a le-
leplezésén és Bethlen István vezetésével a tel-
jes kormány lelátogat. 

Az ünnepi hét programja nagyjából a kö-
vetkezőképen alakul: 

Szeptember 24-Ikére, 
az első napra jut a legtöbb esemény. Az ün-
nepségek a fogadalmi templom felszentelésé-
vel kezdődnek. A felszentelést dr. Glattfelder 
Gyula püspök végzi, szentbeszédet a herceg-
prímás mond. Ezen a napon megy végbe a 
kormányzó és a kormány jelenlétében a nem-
zeti megújhodás emléktáblájának a felavatása 
és az egyetem zárókövének ünnepélyes leté-
tele. A gazdag program művészi eseményről 
is gondoskodik. Három orgonaművész: Riegler, 
a zeneművészeti főiskola tanára, Schmidthauer 
Lajos és Wéner Géza ad hangversenyt a fo-
gadalmi templom orgonáján. Jelentőségében 
felülmúlja ezt a kultuszminiszter által kiirt 
pályamunkának, a »Szegedi misét-nek a be-
mutatása. Este pedig fényes Tisza-ünnepély 
lesz, amelyen résztvesznek az összes hajók, 
a regattaházak csónakjai szines menetben. 
Erre az estére kivilágítják a tiszai házakat 
az egész ujszegedi partot és a közúti hidat. 

25-én, a második napon 
helyezik el Szent Gellért vértanú ereklyéit a 
fogadalmi templom szentélyében. Az ünnep-
ségen résztvesz az ország minden részéből 

jelenlevő papság és a város egész társadalma. 
Délután 5—7 órakor orgonahangverseny. 

26-án 

az ifjúság együttes Szent Imre-ünnepsége zaj-
lik le a Templom-téren beszédek és énekek 
kíséretében. Résztvesznek az összes diákszö-
vetségek, a szegedi iskolák növendékei, 
akik erre a napra szünetet kapnak. Délután 
5—7 órakor újból orgonahangverseny. 

A negyedik napon, 

27-ikén tartják meg a társadalmi kongresz-
szusokat 

28-án, 

az utolsó, zárónapon lesz az országos kato-
likus nagygyűlés, amely a speciális alföldi 
gazdasági kérdésekkel fog foglalkozni. A gyű-
lésnek illusztris vendégei lesznek, akik beszé-
deket mondanak: gróf Apponyi Albert, gróf 
Zichy János és még sokan mások. 

Mind az őt napon délután 5—7 óráig müvé-

szeK Hangversenyeznek a fogadalmi templom 
orgonáján. A közönség ezeket a koncerteket 
csekély belépődíjjal hallgathatja végig. 

Az ünnepségekre előreláthatólag nagyon so-
kan érkeznek Szegedre. Az elszállásolás, élel-
mezés nem kis gondot okoz a rendezőbizott-
ságnak. De óriási feladat elé állit ja az ünnep-
ség rendezőségét is, amelynek gondoskodnia 
kell a megduzzadt forgalom zavartalan és 
zökkenőmentes lebonyolításáról. Az ünnepsé-
get előkészítő bizottság ezekre való tekintettel 
szombaton délután dr. Glattfelder Gyula püs-
pök elnöklete alatt megbeszélést tart. Az ér-
tekezleten résztvesznek az összes plébániák, 
az egyházközségek vezetői, a politikai és a 
rendőrhatóságok fejei. Ezen az értekezleten vi-
tatják meg az ünnepségek egyes fázisait 

tk minisztertanács megszavazta 
az algyői csatorna államsegélyét 

és államkölcsönét 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hete-

kig tartó tárgyalások, tanácskozások és in-
stanciázások után a minisztertanács végre 
döntött az Algyő—dorozsmai ármentesitő-
csatorna építéséhez kért államsegély ügyé-
ben. A társulat mint ismeretes, a város hozzá-
járulásával háromszázezer pengő államsegélyt 
és 250.000 pengő kedvezményes államkőlcsönt 
kért azzal az indokolással, hogy az a munka 
nagymértékben enyhítene a munkanélkülisé-
gen. A kormány eredetileg csak 150.000 pen-
gő államsegélyt utalt ki,, ezt azonban a tár-
sulat nem fogadta el, mert a további szükség-
letek fedezéséről nem tudott gondoskodni. 
Ujabb fölterjesztések mentek a kormányhoz 
és most került pénteken a minisztertanács elé 
a kérdés. 

A minisztertanácsból gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter felhívta dr. Aigner Károly 

főispánt telefonon és közölte vele a miniszter-
, tanács határozatát mely szerint a földmivelés-

ügyi tárca rendelkezésére bocsájtja az dr* 
mentesítő társulatnak a szükséges és kért ősz-
szegeket, amelyekkel az Algyő—dorozsmai 
csatorna kiépíthető. Ezek szerint 250.000 pen-
gőt ad a földmivelésügyi tárca vissza nem 
fizetendő támogatásképen a munkálatokhoz, 
350.000 pengőt pedig visszafizetendő kölcsön• 
.ként folyósít az ármentesitő társulatnak, ngy, 
hogy ezek szerint ma már semmi akadálya 
sincs annak, hogy az ármentesitő társulat 
ezeket a munkálatokat amelyek körülbelül 
1000 embernek adnak munká t a legrövidebb 
időn belül megkezdhesse. A főispán azon-
nal értesítette a polgármestert a kultuszmi-
niszter közléséről és, mint az ármentesitő tár-
sulat elnökét hogy a szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul tegye folyamatba. 

A letartóztatott kommunistákat 
átkísérték az ügyészségre 

Szegedre érkezett az építőmunkások központi titkára 

(A Délmagyarország munkatársától.) A le- | volna meg a munkanélküliek legutóbbi tün-
tartóztatott kommunisták ügyében a rendőr-
ség még mindig folytatja a nyomozást. A 
pénteki napon ujabb letartóztatás nem tör-
tént a rendőrségen egész napon át folyt a 
csütörtökön őrizetbe vett Ladvánszky József és 
Stéhly István kihallgatása. A többi letartóz-
tatott kommunistát pénteken egyenkint át-
szállították az ügyészségre. Valamennyiük el-
len az állami és társadalmi rend erőszakos 
felforgatására irányuló bűntett cimén folyik 
az eljárás. 

A makói kommunisták lakásán talált mint-
egy másfélezer röpiratot és nyomtatványt pén-
teken a makói rendőrség átküldte Szegedre, 
az építőmunkások szakszervezetében lefoglalt 
iratokat és könyveket pedig a polgármesteri 
hivatalba szállították, ahol lefolytatják a köz-
igazgatási vizsgálatot. A rendőrség szerint 
Stéhly és Ladvánszky őrizetbevételük után 
olyan kijelentéseket tett, hogy ők szervezték 

tetését. Ügyükben még további kihallgatásokat 
foganatosítanak, egyelőre fogva tartják őket. 

Az építőmunkások 
szakszervezeti helyiségének becsukása és Ie-
pecsételése, ami egyet jelentett a szakszervezet 
működésének felfüggesztésével, nagy feltűnést 
keltett. A helyiség zár alá vételét még tegnap 
foganatosította a rendőrség, valamennyi ajtót 
lepecsételték és a könyveket lefoglalták. A 
történtekről jelentést tettek a szervezet köz-
pontjának, ahonnan pénteken délután Sze-
gedre érkezett Pál János, az építőmunkások! 
szövetségének központi titkára, hogy megvizs-
gálja a történteket. 

Pál János 

a szakszervezet működésének felfüggesztésével 

kapcsolatban a következőket mondotta: 

— Nem volt ránk nézve meglepetés, amikor 

A leghatalmasabb 
vadállat-film: 
feHARRYP 

SImba, az állatok királya I Harold Lloyd , e*öka: b b S s e r v u s s H a r o r n 
. attrak'-irt Iq6 Sym főszereplésével hétffl, kedd a Korzóban 


