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Szeged Ünnepli 
a jubiláló Glattfelder püspököt 
Szerdán este káprázatos Dóm-téri felvonulással és szere-

náddal kezdődtek az ünnepségek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szeged-

társadalma szardán este kezdte meg főpásztorá-
nak, dr. moóri Glattfelder Gyulának impozáns 
és bensőséges ünneplését abból az alkalomból, 
bog}' mos t érkezett el püspökké szén tel esének ne-
gyedszázados évfordulójához. Ebben a meleg, 
közvetlen ünneplésben résztvesz a város egész 
társadalma, osztatlanul, felekezetre, társadalmi ál-
lásra való tekintet nélkül, hogy igy viszonozza azt 
az őszinte szeretetet, amellyel Szent Gellért emel-
kedetten gondolkozó utóda magához ölelte szék-
helyévé fogadott városát, Szegedet. 

A szerda esti ünnepség színhelye 

a Dóm-tér 
volt, amely ünneplőbe öltözött erre az alkalomra. 
Már hét óra után hatalmas tömegben indult meg 
a közönség a város minden részéből a Templom-
tér felé és ott a cserkészreiidezők utmutatása sze-
rint, csendben helyezkedett el az árkádok előtt. 
A fogadalmi templom két karcsú tornya között 
kifeszített lobogók jelezték az ünnepi alkalmat. 
Legfelül a csanádi püspök sárga-fehér zászlója, 
alatta a város és legalul a nemzet lobogója. A 
kémiai intézet széles terraszának középső részén 
állították fel a jubiláló főpap díszsátrát, amely-
nek hátterét bibor drapéria födte el, közepén a 
püspöki címerrel, a sátor mellett jobb és bal-
oldalon hosszú szóksorok várták a meghívott elő-
kelőségeket, akik ide csak külön belépőjeggyel 
juthattak fel. A terrasz bal sarkában kis asztal 
mellett dr. Balogh István plébános, az ünnepség 
rendezője dolgozott. A katonaság által felszerelt 
tábori telefonon keresztül adta le rendelkezéseit, 
mozgatta a felvonuló tömegeket és irányította a 
műsort. 

Nyolc órakor 
füár zsúfolt volt a tér és benéjvesedett a terrasz 
is. A kémiai intézet óraszerkezelének nregaIonján 
keresztül gramofonzene csendült fel, az árkádok 
fölötti ablakokban kigyulladtak a gyertyák és 
gyönyörű lángkoszoruba fonták a sötét teret, 
amelynek hátterében feltűntek az imbolygó, gyüle-
kező lampionok ezrei. 

Negyedkilenc után nenanv perccel halk moraj 
hullámzott végig a téren. A terrasz fényárban 
uszó biborsátráhan feltűnt a megyéspüspök alak-
ja. Vele együtt érkezett meg 

. Hóman Bálint kultuszminiszter, 

Breyer István győri megyéspüspök, Nagyszom-
hathy Miksa altábornagy, vegyesdandárparancs-
nok, dr. Pálfy József polgármester, dr. vitéa 
Imecs György főispán, dr. Láng-Miticzky Ernő 
táblaelnök, gróf Zichy János vbtt, dr. Berecs 
János felsőházi tag, egyetemi professzor, dr. 
Ditrói Gábor rektor, az egyetemi fakultások dé-
kánjai, Breisach Béla kanonok, Back Bernát felső-
házi tag, Tichy Antal Máv. üzletigazgató, dr. Lu-
kács Ignác, a járásbíróság elnöke, dr. Kovács 
Rókus táblai tanácselnök, Kisparti János tankerü-
leti főigazgató, dr. Buócz Béla főkapitányhelyet-
tes, vitéz Haász Aladár miniszteri tanácsos és 
még sokan mások, akik a hatalmas díszsátorban 
foglaltak helyet. 

Közben 

megindullak a lampionos 
dalárdák 

a templom mögül.és hosszú, szines sorban kanya-
rodtak fel a terrasz elé, a rögtönzött dobogóra, 
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amelyen megkezdődött a felejthetetlenül "szép 
hangverseny. A dalárdák ólén a katonazenekar 
haladt és fényes koszorúban helyezkedett el a tér 
jobboldalán, ahol Fricsay Ferenc vezényletével 
megnyitotta az ünnepi hangverseny műsorát. La-
votta Szerenádjának akkordjai diadalmasan csen-
dültek fel a téren. 

A'mii|g a honvédzenekar és a Jampiónos dalárdák 
leadták szebbnél-szebb műsorszámaikat, a dísz-
sátort megvilágító lámpák is kialudtak és a tér 
csak az imbolygó lampiónoklól kapott tompa, 
sejtelmes fényt. Ebben a félhomályban vonultak 
fel a tér közepére a leányiskolák fehérblúzos, sö-
tétszoknyás növendékei és mesteri rendezésben 

hatalmas keresztet 

formáltak a tér közepén. Az eleven keresztet ké-
sőbb piros, fehér és zöld színű lampiónokkal hí-
mezték körűi a leventék. 

A honvédzenekar szerenádja után a Dohánygyári 
Honszeretet Dalkör Beethoven: Csendes éj és Ko-
dály Nagyszalontai köszöntő cimü dalát adta elő 
Kapossy Gyu (a vezényletével, az u j szegedi dalárda 
pedig Hörtel: Éji zene ós Spohr: A dal cimü 
szerzeményét tolmácsolta Hajabács Ernő vezény-
letével. Utána a honvédzenekar Schuman Trai-
merei-ót játszotta el. A Szegedi Visszhang Dal-
kör — Török Mihály vezényletével — Pogat-
schnig: Dal a dalról cimü szerzeményével, a Sze-
gedi Polgári Dalárda — karnagya Veller Károly 
— Strok: Éji varázs-ával szerepelt. Ezután a hon-
védzenekar következett ismét, Brahms: Magyar 
táncok cimü szerzeményét játszotta. A Máv. Ha-
zánk Dalkör Veller Károly vezényletével Farkas: 
Nagy magyar télben cimü szerzeményét, a Szegedi 
Dalárda ós Oratórium Egyesület Antos Kálmán 
vezényletével Antos: Szerenád cimü szerzeményéét 
adta elő. A honvédzenekar Erkel: Bordal-át ját-
szotta, az Egyetemi Énekkar König: Dankó-nótá-
ját és Figedy: Csak azért cimü dalát adta elő 
Kertész Lajos vezéay e'.ével, a Szeged Városi Ének-
kar Egyesület Fricsay Ferenc vezényletével Sto-
janovits: Kék nefelejts és Demény: Esik eső 
cimü dalát énekelte. A honvéd zenekar játszott is-
mét, Vincze: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyar-
ország cimü szerzeményét. Az ízléssel, müvésizi 
érzékkel összeállitott szerenád-müsort a hittudo-
mányi főiskola és tanítóképző egyesített énekkara 
Antos: Tu es Petrus cimü szerzeményével fejezte 
be. A számot Kapossy Gyula vezényelte. Végűi 
a katonazenekar a Himnuszt és a Pápai Him-
nuszt játszotta. ! 

Háromnegyed tíz volt, mire a műsor, amelynek 
minden egyes számát lelkes tapssal fogadta a fe-
lejthetetlenül szép szerenád sokezernyi közönsége, 
véget ért. Ebben a pillanatban kigyúltak a lám-
pák a templomhomlokzat ablaksorában és va-
kító fényességgel világította be az elragadtatott 
teret a csanádi főpásztor jelmondata: 

(Igazságot 
dalmi temv 
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— szeretettel). És feltárultak a foga-
dalmi templom kapui ós a közönség elé tárult 
a kivilágított templom belső panorámája. 

A megyéspüsjvök, akinek arcáról az egész ün-
nepség alatt mély megilletődöttség sugárzott, a 
műsor végeztével felemelkedeti helyéről. A térre 
ünnepi csend borult és mindenki áhítattal hall-
gatta 

a főpásztor Köszönő szavait. 

— Legyen ennek a mai ünnepnek minden 
akkordja — mondotta — imádság, hogy áldás 
szálljon mindenkire, aki az életi ven a kereszt har-
cait harcolja. Szálljon Isten bőséges áldása erre az 
országra, hogy a magyar nép végre boldog na-
pokat lásson... 

— Éljen a püspök, éljen a püspöki! — hallat-
szott a lelkes kiáltás a tér minden részéből. 

Ezután megkondultak a Dóm harangjai. Előbb 

NE 
gondolja, hogy a nagyhangon beha-
rangozott pesti áruházakban elő-
nyösebben vásárolhat, mint Szege-
den 

MENJEN 
be az ADLER-EDÉNYCSARNOK 
Tisza Lajos-köruti üzletébe, ott 
meggyőződik, hogy egészen feles-
leges 

STRE 
menni szükségleteit beszerezni, 
mert itt ugyanazt a minőséget nagy-
választékból legalább olyan olcsó 
áron megkapja, mint amennyiért 
Pesten árusítják. 

Szórakozzon tehát Pesten, de 

VÁSÁROLNI 
az ADLER EDÉNYCSARNOKBA 
menjen. 

a kisebbek, aztán beleszólt a zengő harangkó-
rusba a hősök harangjának mély basszusa is. 

Az ünuep műsorában résztvevő dalárdák, le-
venteszázadok és cserkészosztagok lampionos me-
netben vonullak el a püspök előtt, aki moso-
lyogva nézte a színes, szép menetet. 

Csütörtökön 

folytatódnak az ünnepségek. Reggel a püspöki 
palotában az egyházmegye papjai üdvözlik a fő-
pásztort, fél 10 órakor kezdődik a főpapi szent-
mise a fogadalmi templomban, a szentbeszédet 
Breyer István győri püspök mondja. Délben 12 
órakor az egyházközségek együttes diszülést tar-
tanak a városházán, 2 órakor díszebéd lesz a 
Tiszában. 
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A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-

sa 28.1, a legalacsonyabb 13.2 I. A barometer 

adata nullfokra és tengerszintre redukálva 

reggel 759.7, este 758.3 mm. A levegő páratar-

talma reggel 64, délben 36 százalék. A szél irá-

nya délkeleti, erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Mérsékelt szél, több he-
lyen, főleg nyugaton és északon zivatar, né-
hány helyen esetleg jégeső. A hőmérséklet 
délen és keleten még alig változik, északnyu-
gaton alakulása bizonytalan. 

Olcsó sflrnap 
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és herthelniségében. 

36 fillér 
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