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Szár 
V E D FÖ^ JEGY 

anódtelepek számára. M.6 

Teljesítményük felülmúlhatatlan. 

Minden szaküzletben kaphatók. 

Bakó MszM 

és imádkozunk, hogy tarlsa meg számunkra. 
(Éljenzés.) 

Ezután 
a kisebbségi felekezetek 

nevében Bakó László református lelkész mon-
dott beszédet. 

— Az életet a kiemelkedő 
epizódok jellemzik — mon-
dotta. Sokszor megtörtént, 
hogv olyankor, amikor már 
nagyon kiéleződtek az ellen-
tétek, Várhelyi József szinte 
kezébe vette a szivét és an-
nak egy-két dobbanásával 
megteremtette a békét. An-
nak, hogy ide most a város 
minden rétege elküldte kép-
viseletét, egy magyarázata 

van, hogy Várhelyi József mindiq csak a 
szivére hallgatóit. Várhelyi József 50 éves 
pályájával megmutatta, hogy csak a szere-
tettel lehet a célt szolgálni. Ha valaki Vár-
helyi József papi pályájából ki akarná venni 
a szeretetet, akkor — megszűnne Várhelyi Jó-
zsef. Addig tartsa meg az Isten, amig leg-
szentebb vágya, a régi Magyarország valóra 
nem válik. 

Bakó László hosszantartó tapssal fogadott 
beszéde után 

Somogyi polgármester 
mondott beszédet. 

— Várhelyi Józsefet ez a város a szivébe 
zárja, mint a kagyló a tenger zúgását — 
mondotta. Vannak emberek, akiknek egyszerű 
Jelenléte, vagy léte már megnyugtató. Ezek 
közé tartozik a mi aranvmisés prelátusunk is, 
akinek a lelke is aranyos. Negyvenhárom év 
óla szolgálja ennek a városnak a népét. Nemes 
dolgokra tanitolta a legjobb módszerrel: saját 
példájával. A forradalmak idején olyan jót 
is cselekedett, amiről talán maga sem tud. 
Amikor a polgárság már elmaradt a városhá-
záról, ő volt az egyedüli, aki továbbra is 
főijárt a városházára és ezzel ébren tartotta 
a polgári öntudatot. Ez a város nemc«ak sze-
retettel tartozik Várhelyinek, hanem tisztelet-
tel és nagyrabecsüléssel is, mert résztvett 
vágyában, törekvéseiben egyaránt. (Taps.) 

Dr. Glallfelder Gyula 
megyéspüspök emelkedett most szólásra. Az 
egyházközséget dicséret illeti, amiért nem 
hagyta elmúlni nyomtalanul lelkipásztorának 
jubileumát. Minden igaz pap minden kincsnél 
többre kell, hogy becsülje a szeretetnek olyan 
impozáns megnvilalkozását, mint amilyennek 
most tanúi lehettünk. Várhelyi papi pályáját a 
zsoltárral lehet jellemezni: »Uram, a te há-
zadnak dicsősége az, <ami megemésztett en-
gem.« Nemcsak templomot épített, hanem éle-
tet vitt a templomokba. Ezt a munkát ün-
nepeljük a félszázad jubileumán. A törvényt, 
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a jogot, az igazságot szolgálta ötven évig Vár-
helyi József. Az a szellem, amelyben dolgo-
zott, a társadalom legnagyobb áldása. Adja-
nak hálát összes szegedi polgártársaim, amiért 
az Isten megáldotta ezt a várost a papi lé-
leknek azzal a tiszta megnyilatkozásával, ame-
lyet Várhelyi József élete jelent. 

A nagyhatású beszéd után 
Várhelyi József 

állott fel, hogy megköszönje az üdvözlése-
ket. Amint fölemelkedett helyéről, a közgyű-
lési terem közönsége szűnni nem akaró taps-
sal ünnepelte.. 

Az aranymisés főpap ezután a meghatott-
ságtól remegő hangon, ünnepélyes csendben 
mondotta a következőket: 

— A szeretetnek e megható megnyilvánulása 
tulárasztja szivem érzéseit messze azon a ha-
táron. melyet gyenge erőmmel teljességéhen ki-
fejezni képes vagyok. Mégis, legven szabad igé' -
telpn szavammal mindenek előtt jóságos Püspök 
atyámhoz fordulnom, ö t évtizedből kettőt szol-
gáltam az Ur szőlejében Nagyméltóságod egy^ 
házi kormányzása alatt, És ha most ez elmúlt 
Időre visszaemlékezem, fennszóval mondhatom, 
hogy mindenkor csak bölcsesség. Igazság, jóság 
és mindenek felett szeretet volt. ami főpásztorom 
szavaiból, kormányzati intézkedéseiből, minden tet-
téből felém áradott. Most. amikor az isteni gond-
viselés végtelen Irgalmából alkalmam van husz 
éven át bőven tapasztalt jóságáért hálát és köszö-
netet rebegnem, azt nem tehetem méltóbban, m i n t 
hogy most. aggkoromban Is gyermeki szeretetet, 
tántoríthatatlan hűséget és további engedelmes, 
séget fogadok. 

— Köszönetet mondok J6 híveimnek, akik egy 
félévszázadon át szeretettel, ragaszkodással és bi-
zalommal voltak irányomban, akik meghallgattak, 
akik örömüket.bánatukat velem megosztották, akik 
bajaimban engem felkerestek, akik velem és akik 
értem is sokat imádkoztak. Az apostollal mon-
dom és állandóam hirdetem: »Fiacskáim, sze. 
ressétek egymást!« (Taps.) 

— Külön mondok köszönetet azoknak a híveim-
nek. akik hitbuzgalmi és társadalmi egyesületek-
be tömörülve fokozottabb mértékben munkál-
kodtak. Szívesen emlékezem meg nem katolikus 
mar/var testvéreimről. Egy félévszázad alatt sok 
lelkinásztorukkal működtem együtt, kikhez a barát-
sáa köteléke ts fflZA/t, de mint mlamennyi iránt 
tisztelettel és hecsfllfssel és szeretettel viseltet', 
tem, ugyanazon érzelmeket éreztem viszont ré-
szükről is Híveiknek pedig, akik számtalan eset-
ben fordultak hozzám bizalommal, most Is köszö-
netet mondok eddig tanúsított szeretetükért és 
kérem őket. hogv a jövőben Is minden cseleke-
detünkben a kölcsönös szeretet és szomorú sor-
stmk közösséne. Irmren nfmutntónk. ("Éljenzés.) 

— Most pedig hálás sziwel fordulok azokhoz 
a hatóságokhoz, akik — mint mi papok a túl-
világi —. ők a földi jólétet vannak hivatva elő-
mozdítani A kettő nem jár külön, hanem egvm'ást 
kiegészíti, ötven esztendő tapasztalataival hirde-
tem. hogy a hatóságok. a mi hatóságaink — első-
sorban a kegvur város — miniig hivatásuk ma-
rraslalán állottak. Nemcsak kötelességszerűig, de 
szívvel, jóindulattal, megértéssel támogattak mű-
ködésemben. fis ha semmi mást nem cmlitek S0 
esztendő óta a kötelességtudás és áldozatkészség 
számos megnvilvántilásából. mint a felsőközponti, 
szatvmazi, rókusl és — amit a jő Isten irgal-
mából megérnem engedett — a fogadalmi templom 
megépítését. akkor az érdemek olyan rendjét állí-
tottam sorba, mely az egeket is városunk szebb 
jövőjéért megostromolni és megindítani képes. 

— De visszaemlékezésem hiányos volna, hálám 
és köszönetem nem volna teljes, ha végűi, de nem 
utolsó sorban szeretettel nem fordulnék azokhoz, 
akik szivemhez mindig közel állottak: az én hű-
séges paptestvéreimhez. Azokhoz, akik velem vol-
tak "minden munkámban, akikkel mindig együtt 
viseltem a nap hevét és közösen örvendeztem a 
lelkipásztori sikereknek. Köszönöm nekik, hogy 
erőm fogytán gondjaimban osztoznak, munkám-
ban hűséggel támogatnak. A Mindenható áldása 
szálljon mindannyiunkra, akik Itt egybegyűltünk, 
szálljon, terjedjen szerte e városban mindenüvé, 
a határokon is tul, ahol jő émberek élnek, a 
szivekbe szeretet vonuljon és béke. hogy eljöjjön és 
megérjük az egész emberiség, különösen szegény 
hazánk boldogabb karácsonyát. 

A' nagy tapssal fogadott beszéd után Mun-
tyán István bezárta a díszközgyűlést, amely a 
pápai himnusz akkordjaival fejeződött be. A 
közgyűlési teremből távozó Várhelyi prelá-
tust a közönséff hatalmas lelkesedéssel ünne-
pelte. 

B e c s e r é l t 
rádiókészülékek tettesen Jó állapotban 
minden elfepndhaló áron kaphatók 

l ^ n r i m r <r% rádió szaküzletében 
H. t-P J.B. y Kölcsey ucca 4. 232d 

Qnnepélv a Munkásotthonban 
a szociáldemokrata párt 40 éves 

ünnepén 
(A Délmagyarország munkatársától.') 40 évv) 

vei ezelőtt alakult meg a Magyarországi Szo-1 
ciáldemokrata Párt és ennek a jelentős év-
fordulónak az alkalmából a szegedi szociál-j 
demokrata párt vasárnap délután ünnepélyt 
rendezett a Munkásotthon nagytermében, i 
amely teljesen megtelt hallgatósággal. 

A' munkászenekar nyitotta meg az ünnepsé-
get Morkó Sándor vezényletével, teljes si-
kerrel. Ezután a dalárda vegyeskara Nea-
lánder Béla vezényletével üdvözlő dalt adott 
elő, majd Bárányi Böske Várnav Zseni egyik 
költeményét szavalta el nagy tetszéssel. 

Lájer Dezső párttitkár előadása volt a mÜ-' 
sor kővetkező száma. Lájer előadásában is-
mertette a párt történetét, amely tele volt 
küzdelmekkel és szenvedésekkel. Vázolta, hogy 
milyen küzdelmet kellett folytatni a mun-
kásságnak annak" az eléréséért, hogy a párt. 
1890-ben megalakulhatott. Éhségre és össze-
fogó munkára szólította fel a munkásságot^; 
A hallgatóság elismeréssel tapsol'a meg Lájer 
előadását Stern Dóri szavalt még, majd a da-
lárda és a zenekar számai fejezték be az On 
népségét. 

K a r á c s o m 
ékszert 
órát ! 
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432 oldalnyi mű, 
az expedíció taglalnak fényképei-
vel, illusztrációkkal és térképekkel. 

A könyv bolti ára 10 P , 
a Délmagyarország előfizetőinek 7 P . 


