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kegyes főpásztorunk, a mi szeretett püspökünk el-
hozta e kiváló alkalomra Velencéből az első Csa-
nádi püspöknek, Szent Gellértnek áldást hozó erek-
lyéjét. Igen nagy a mi örömünk és nagy a mi 
lelkesedésünk, hogy a mi ünnepünkön a pápa 
Öszentséjének képviseletében Excellenciád is részt-
vesz és mi egyjiangu lelkesedéssel kiáltjuk: Is-
ten hozta a pápa követéti 

A polgármester magyar nyelvű beszédét olaszul 

tolmácsolták a nunciusnak, majd dr. Muntyán 
István, a belvárosi egyházközség nevében francia 

nyelven köszöntölte Angelo Rottát. 

A pápai kövei 
ezután kijelentette, hogy mindig tudta, hogy Sze-

ged hithű katolikus város és rendkívül jól esik 

neki, hogy Szeged milyen gyönyörű megnyilat-

Szerdán délután Szegedre érkezett 
Angelo Rótta pápai nunclus 

Ünnepélyes fogadtatás az állomáson, Veni Sancíe az alsóváros! templomban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A fogadalmi 

templom felszentelésével kapcsolatos egyházi ese-

mények szerdán megkezdődtek. Délelőtt felszen-

telték a Boroméi Szent Károlyról elnevezett ir-

galomházat, délután félhatkor pedig megérkezett 

Angelo Rótta c. érsek, pápai nuncius, a Szentszék 

magyarországi követe, akit az állomáson ünnepé-

lyes keretek között fogadtak. 

Már jóval öt óra előtt a rendőrség négyszöget 

formált az Indóház-tér előtt. Díszruhás lovas- és 

gyalogos rendőrszakaszok szállták meg a teret, az 

állomásépületet és a perront. A téren cserkész-

csapatok gyülekeztek, mögöttük a közönség he-

lyezkedett el. 

A pályaudvar épületében az I. osztályú váróte-

remtől, a folyosón, lépcsőkön egészen a kijáratig 

zárdai növendékek álltak sorfalat. A perronon he-

lyezkedett el a katonazenekar, az egyetemi ifjú-

ság és a nuncius fogadtatására megjelent hatósági 

képviselők, akiknek soraiban ott volt dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, Pallavicini Alfonz őr-

gróf, dr. Szalay József kerületi rendőrfőkapitány, 

dr. Muntyán István táblai tanácselnök, a belvárosi 

egyházközség elnöke, Várhelyi József prelátus, dr. 

KogutowUZ Károly egyetemi tanár, dr. Balogh 
István lelkész, dr. Zobay Ferenc, az ügyészség 

elnöke és még sokan mások. 

A pápai himnusz hangjai mellett futott be a 

oudapesti gyorsvonat, amelynek egyik elsőosztályu 

fülkéjéből frissen szállt ki a pápa követe. Vállaira 

lilaselyem palást borult, kíséretében voltak dr. 

Uaász István tábori püspök, dr. ökrös László 

lábori esperes. 

Somogyi Szilveszter polgármes-
ter 

lépett a nuncius elé és a következő beszéddel üd-

vözölte: 

— Nagyméltósága Pápai Nuncius Ur! Mint en-

nek a városnak polgármestere, mély tisztelettel 

üdvözlőm Nagyméltóságodat, amikor mint a római 

pápa őszentségének követe Szeged kapuján belép. 

Nagyon kérem, hogy Szeged hithű katolikusainak 

gyermeki hódolatát méltóztassék eljuttatni Szent 

Péter utódának, a Szent Atyának trónusa elé. 

— Szeged, Magyarországnak legnagyobb katolikus 

városa, az árviz egy félszázaddal ezelőlt romba-

döntötte és királyi szóra újjáépült. Elődeink ötven 

évvel ezelőtt fogadalmat tettek, hogy a város újjá-

születésének emlékére hálából az Isten dicsőségére, 

templomot építenek. Elődcinknek ezt a fogadalmát 

beváltottuk, templomunk felszentelésre vár. A mi 

Angelo Rotla pápai nmeius 

•zerdán délután szegedi állomáson 

Mától vasárnapig A B e l v á r o s i M o z i b a n 

Ramon N o v a r r ó R e p ü l ő flotta 
A film bemutatja az Egyesült Á'lamok egész légi flotlóját. Ez a film a kölelességludáp, 
a baltársl szpretet Ipaszebb p^ldáfa Nem repr í z ! 

Korzó Mozi Október 23-£n, csütörtökön 
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Azonkhrfll: A r n n y m e i ő k réme. Cowboy történet 

WiHam Falrbankn főszereplésével 

Rlőadísok kezdote 5, T, 0, vasár- és tlnnopnap 8, 5, 7, 9 Arakor 
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Azonkívül: A P A C S O K . Apiicstörténet 8 felvonásban. 
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szerdán 

kozásban ragaszkodik hitéhez. Ezt tolmácsolni 

fo gja a pápának és áldását fogja kérni a nagyon 

megpróbált Szeged minden'"akójára. A nuncius 

ezulán szívélyes szavakkal köszönte meg a fogad-

tatást, mélyen fájlalja — úgymond —, hogy a 

magyar nyelvet nem beszéli, de még csak rövid 

idő óta tartózkodik Magyarországon 

Háromszoros ewiva köszöntötte a nuncius be-

szédét, majd a követ kíséretével együtt a térdet-

hajtó iskoíáslányok sorfala között áldást osztva 

lehaladt hintójához. A téren egybegyűlt tömeg 

lelkeden éljenezte a pápa követét, a katonazenekar 

a Himnuszt játszotta. 

A pályaudvarról Angelo Rótta 

az alsóvárosi templomhoz 
hajtatott, amelynek bejáratánál dr. Glattfelder Gyu-

la csanádi püspök fogadta teljes főpapi díszben. 

A püspök üdvözölte a nunciust, majd ünnepélyes 

Vent Sancte kezdődött. A mise alatt az Alsóvárosi 

Egyházközség Énekkara Mayer Antal karnagy ve-

zényletével egyházi énekeket adott elő, Koniarek 

Imre orgonán játszott:. 

A Veni Sánctén a többek között jelen voltak 

az egyházi méltóságok közül Radnai Farkas c. 

érsek. Haász István tábori püspök. Horváth Győző 

felszentelt püspök. Székely István apostoli kor-

mányzó, Bezdán József prelátus1 Breisach Béla 

kanonok. 

A pápai nuncius és dr. Ha'ász István tábori 

püspök dr. Glattfelder Gyula püspöknél szálltak 

meg. ' 

Felszentelték a oyóovithafatlan 
gyermekek menhelyét 

Reggel 7 órakor ünnepi aktus zajlott le a Polg'ár-

ucca 29. szám alatt lévő Gyógyíthatatlan gyér-
mekek menhelyén A Boroméi Szent Károlyról 

elnevezett irgalomház egy évvel ezelőtt nvilott 

meg. Polyák Károly hittanár a saját költségén 

alapította és rendeztette be. Az ország egyetlen ilyen 

intézetében 80 gyógyíthatatlan gyermeket ápol-

nak az apácák. Az ország minden részéből kül-

dik az irgalomházba a beteg gyermekeket. A fel-

szentelést dr. Glattfelder Gyula püspök végezte fé-

nyes papi segédlettel. Az ünnepségen megjelent a 

népjóléti miniszter képviseletében Pettkó-Szandt. 
ner Aladár államtitkár. 

A püspököt Pohják Károlv igazsatő fogadta a 

menhely ajtajában A püspök innen a kápolnába 

vonult, amelyet felszentelt, majd beszédet mon-

dott. 

— Az ünnepek, amelyek indulóban vannak, a 

mi népünk éleiében az isteni gondviselés nagyságát 

kell, hogv hirdessék. Milv jó és irgalmas volt az 

Ur. aki nem hagyott minket elpusztulni, amikor 

meglátogatott. A nyomorúság és betegség nagy 

terhe az, amelytől senki sem mentes. Azért 

mondom, hogy ennek az irgalomháznak a 

felszentelése stílszerű, mert mi. a bajban adott 

vigasztalást akarjuk megköszönni az Urnák, az 

irgalmasság cselekedetével akarunk ünnepelni. Ha 

ennél az ünnepnél lesz is fényesebb és pompásabb, 

de azoknak a mélyén is a hála, könyörgés és 

irgalom fog meghúzódni. 

A beszéd végén a püspök misét mondott, majd 

megszentelte a termeket. 
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Vakmerő rablótámadás 
az óbudai plébánián 

( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e f o n j e l e n -

tése . ) Vakmerő rablótámadás történt szerdán dél-

után az óbudai plébániahivatalban. Egy 20—22 

éves fiatalember Sagmiillcr József hatvanéves plé-

bánost revolverrel megsebezve arra kényszerit t lr, 

hogy a plébánia pénzkészletét, körülbelül ezer pen-

gőt átadja. A pénz átvétele után a rabló elmene-

kült. A rendőr tán erélyes nyomozási iivlilolU 


