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II szegedi ifjúság
diszünnepélye
Glattfelder püspök jubileumán
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
szegedi ifjúság küldte hódolatát és tiszteletét
a jubiláló dr. Glattfelder
Gyula megyéspüspöknek vasárnap délelőtt: diszünnepélyón, amely
impozáns méretekben és keretekben, fényes külsőségek között és artisztikus programmal zajlott le a színházban. Glattfelder Gyula huszonötéve püspöki jubileumán, a művészetekért rajongó, lelkes főpap szellemét igyekezett a fiatalság felidézni, hogy ezzel is dokumentálja
milyen kulturszerepet is tölt be a főpásztor a
város életében.
A műsort Antos Kálmán „Tu es petru6" kezdetű szerzeménye vezette be, amelyet a hittudományi főiskola, és a tanítóképző férfikara adott
elő harsona, kísérettel Kapossy
Gyula vezénylete mellett. Havass
Géza teológus szép beszéd
kíséretében fölajánlotta a diszünnepélyt a díszpáholyban helyet foglaló püspöknek, ezután egy
Liszt-müvet ós Halmos 18-ik zsoltárát énekelte
az ifjúság Kapossy dirigálása mellett. Ezután
„A magyar ég két fényes csillaga" cimmel egy
hatásos, megkapó regős kép következett, régi
búsongó Tinódy-dallamokkal, amelyeket művészi érzékkel állított össze Varga Károly főiskolai hallgató. A hangulatos
jelenetben
gitárszólók
—
Tantos
József
és
Feszl«r
György egyetemi hallgatók szerzeményei — hangzottak el, amelyek még fokozták
a nosztalgiás énekek hatását,. A tanárképző főiskola remék énekkara Kodály-, Halmos- és
Bárdos-müveket adott elő hibátlan kórusmüvészettel, amelyben nemcsak a hangzás effektusai
kaptak meg, hanem az a mély intellektuális
kultura Í6. ami Szögi
Endre kiváló vezetése
mellett sajátja a főiskolások kórusának.
Magyar
József ügyes hegedűszólója
után
egészen eredeti misztériumot adtak elő papnövendékek, egyetemi hallgatók, középiskolai és
elemi iskolai növendékek. A misztériumot Marosi Endre teológus irta
„Ptispökszentelés"
cimmel és a püspökké avatás aktusát viziós élményekkel, drámai jelenetekkel és fantáziával
jelenítette meg olyképen, hogy a modern misztériumjáték technikai elemeit és újszerű hatásait felhasználva egy hatalmas múlt hátterén rajzolta meg a jelent.
„A föpásztori
élet" cimü szimbólum, amelyet
Vass József teológus irt, ugyancsak tehetséges, képzelő erővel és hittel dolgozó iróra vall.
A modem rendezés elemeit egyesitette
Ugrln
József, aki színpadra vitte a misztériumokat
e's a szcenikai, valamint a játékrendezéssel határozottan feltűnést keltett. A zenekari aláfestést Fricsay
Ferenc állította össze és dirigálta
sok hévvel.
A misztérium előadásánál könnyen
végzetes•
sí válható
haleset
történt. Az egyik középiskolai szereplő fejreboritott öltözéke miatt eltévesztette a színpadi kijárást és a zenekarba
zur
hant. A dermedt rémület másodperceiben azonban felugrott és kirohant a zenekarból
anélkül,
hogy a legkisebb
baja történt
volna.
Orvosok
szaladtak az öltözőkhöz, a kisfiúnak azonban
nyoma veszett, gyorsan elvegyült társai közé.
A szépen megrendezett diszünnepély zárószáma Franck Cézár nagyszabású 150-ik zsoltára volt, amelyet a kegyesrendi gimnázium, a
reálgimnázium, a reáliskola, a Szent Imre fiúpolgári, a városi árvaház gyermekei, a hittudományi főiskola és a tanítóképző férfikarából
alakított 300 tagu kórus adott elő. A hatalmas
és megkapó énekkar nemesen csengett, Kapossy
'tvula, akinek karmesteri pálcája ötvözte öszszo a 300 dalban hódoló gyermek énekét, minden dicséretet és elismerést megérdemel.
A kitűnően sikerült diszünnepélyt végignézte az ünnepelt Glattfelder püspök és a város
társadalmának számos vezetője.
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SEMMI NYOMA SINCS
A VÁROSI STRANDNAK
Junius l-re halasztották el a strand megnyitását és — meggyorsítják
a munkát
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Amikor hosszas viták, huzódozások után végre ugy
határozott a város hatósága, hogy
házikezelésbe veszi az ujszegedi partot és megteremti
rajta a modern
városi strandfürdőt,
kimondotta azt is, hogy a 6trandot legkésőbb
május 15éh megnyitja,
Ettől a terminustól alig néhány
nap választ el, de
a strandnak még hire-hamva sincs.
A Tisza hátát május már benépesítette a csónakázókkal, a tiszai klubházakban már megkezdődött a nyári élet, de az ujszegedi part
még kopár és
néptelen.
A késedelem szóba került a hétfői tanácsülésen is. A polgármester állapította meg,
hogy
nem halad a munka, a közönség
koréból pedig egyre-másra érkeznek hozzá a panaszok,
mert most az a helyzet, hogy a
kasztstrandokat megszüntette
a város, pótlásról
viszont
képtelen
volt gondoskodni.
A polgármester bekérette a tanácsba Kövér Tibor műszaki tanácsost, aki az ausztriai tanulmányútról visszatérve azonnal megkezdte a strandtervek készítését és aki műszaki irányítója a strandépitéei
munkálatoknak.
— Súlyos aggodalmaim vannak — mondotta
a polgármester Kövér Tibornak —, mert a
strandon igen lassan halad a munka.
Ugy tudom, hogy az oda beosztott inségmunkások csak
reggel
héttől
délután
háromig
dolgoznak. Mi
ennek az oka?
Kövér Tibor elmondotta a polgármester kérdésére, hogy a strandon beosztott inségmunkások munkaideje napi nyolc óra, a délutáni
órák
kárba
vesznek.
Ezt az időt ugy lehetne hasznosítani. ha
váltott munkásosztagokkal dolgoztatna a viáros.
Nagy baj az is — mondotta — . hogy az inségmunkások nem dolgoznak olyan ambícióval,
mintha rendes munkások lennének. Három héttel ezelőtt kezdődött meg a munka, látszatja
alig van.

móló elkészítésének az az akadálya, hogy Szegedon nem lehet megfelelő méretű gerendákat
kapni. Huszonöt méter hosszú 06 negyven
centiméter átmérőjű gerendákra lenne szűkség,
ilyen egyetlen szegedi kereskedőnél sincs raktáron. Petróleumos hordók ie kellenének a móló alá. de a mérnöki hivatal azt
tudja,
hol lehet ilyeneket
szerezni.
A mólóra azért lenne sürgős szükség, hogy
a vadevezősök kiköthessék csónakjaikat. Mivel
a városi strandnak nincs mólója,
a vadevezősök természetesen másutt
helyezkednek el
és igy a város a késedelem következtében a csónakkikötések dijából várható jövedelem jelentékeny részét
elveszíti.
— H á t miért nem használjátok fel a megszüntetett strandok felszerelését? — kérdezte
a polgármester. Volt mólója a ti8ztvi6előstrandnak is, a nagystrandnak is. Ideiglenesen ez is
megfelelne.
Kiderült, hogy a Partfürdő R t . ajánlata régen berút van a városnál,
Az ajánlat ezerint a
város huszonháromezerötszáz pengőért megszerezhetné a részvénytársaság egész vagyonát.
Ezt sem kellene egyöeszegben kifizetnie. A
Partfürdőnek 14.500 pengő
váltótartozása
van, ezt á t kellene vállalnia, a városnak, öt év
alatt fizetnie kellene nyolcezer pengő készpénzt
és ezer pengőt a részvény többségért. Ebben az
esetben a régi részvénytársaság felszámolna
és
igy elveszítené harminc évre szóló koncesszióját is. a városi strand tehát
egyeduralkodó
ienne az ujszegedi parton.
A polgármester vitéz Szabó Géza tanácsnokot bizta meg a kérdés előkészítésével.
Pa
hogy miképen gyorsítják meg a strandépítés
tempóját, az nem derült
ki a hétfői
tanácsülésen. Csupán annyi történt, hogy a strand megnyitásának a napját — junius
l-re halasztották el. Ilyen körülmények között számítani lehet arra, hogy — novemberre,
vagy
decemberre rrégis elkészül a strandfürdő.
B e l v á r p s f Mozi

Keddan uioljára

Fehér ló

Renatzky világhírt operettje
S z é c h e n y i Mozi

Még egyetlen kabin sem készült el,
de nem készült el a móló sem,
pedig érre lenne a leggyorsabban

szükség. A

Kedden és szerdán

Halálos játék

(Monté Carlo)

Dráma,

Fősz. M a r y

Bryan.

