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Hétfőn éjszaka 

jégverés és pusztító felhőszakadás 
söpöri végig Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az az 
árvizszerü felhőszakadás, amely vasárnap dél-
után puszlilott Budapest környékén és amelyet 
24 óra óta sötét felhők jeleztek, hétfő estere 
érkezett el Szegedre. Először kilenc óra előtt 
jelentkezett a vihar előfutárja, süni vi l lámlás 
és közeledő dörgés, ma jd rövid ideig tarló zá-
por jelezte, hogy Szeged határába éri a vasár-
nap óta kisérlő vihar. A villámlások egymás-
után cikáztak, de azután egy óra szünet követ-
kezeit, 

liz óra után tört ki valójában a 
pusztító felhőszakadás, 

amelynek' intenzitása olyan erős volt, hogy 
alig volt példája évtizedekre visszamenően. 

Percek alatt ömlött, zudult az eső éles vil -
lámlások kisérelében, a szél egyre erősödött, 
majd viharrá fokozódott. Negyed 11 óra voll, 
amikor teljes erővel, sohasem látott erővel és 
áradással tombolni kezdett a vihar. A veszedel-
mei és a pusztulást fokozta az a tény, hogy 

félelmetes jégverés kisérte a fel-
hőszakadást. 

'V mogyorónagyságu jég percek alatt elborítot-
ta az uceákat, számos hely volt. ahol bokáig 
n ő jégszőnyeg borította az uttesteket Szereu-
rsére a páratlan erejű jégverés csak néhány 
percig tartott, utána 

félelmetessé erősödött a felhősza-
kadás, amelv további tiz percig 

zugolt, zuhogott, viharzott, 

mint a tomboló vízesés. Átláthatatlan vastag 
pasztákban zuhogott a viz ellenállhatatlan 
erővel, amely percek alall áradássá változtatta 
az uccákat. A pusztító felhőszakadásban sze-
rcncse volt. hogv bár méreteiben és mennyi-
ségben rendkívüli volt, mégsem volt olyan 

erős, mint vasárnap Budapest környékén. Fél 
tizenegy óra elmúlt, amikor lassan csöndesed-
ni kezdett a vihar-

Ekkor már valóságos árviz hömpölygött az 
uccákon és 

az ár elborította a mélyebben fek-
vő városrészeket, udvarokat, uc-
eákat és pincéket. A legtöbbet a 
külvárosok szenvedték, amelyek 
tehetetlenül állottak a félméteres 

árvízben. 

Voltak helyek, ahol 70 centiméteres volt a 
viz, máshol 15 centiméteres jég jeleztí a vihar 
útját. Percenkint kérlek segítséget a tűzoltó-
ságtól. minden segélykérelmet nem is lehetett 
kielégíteni, sok külvárosrészben egés? éjszaka 
v izben álltak a házak és a járdák. A pincék-
ben még az éjfélutáni órákban is fólmétcraél 
magasabb volt az ár. 

A felhőszakadás erejére jellemző, hogy 

a belvárosban is számos helyen 
kellett a tűzoltóság segítségét 

igénybe venni. 

A Polgár-ucca 19. és a Deák Ferene-ueca 4. 
számú ház alsó lakásaiba behatolt a viz, a Pol-
gár-uccában félméternéí magasabb volt az ár. 
A Tisza Lajos-körut 20. szám alatt levő Gróf-
palota padlására behatolt a iég és viz. amely 
átáztatta és veszélyeztette a harmadik emeleti 
lakások mennvezetét. Ezeken a helyeken a 
tűzoltóságnak kellett beavatkozni. 

A felhőszakadás pusztításáról az éjszakai 
órákban még nem lehetett teljes képet nverni. 
Ugyancsak nem lehetett poniosan megállapí-
tani az éifélutáni órákban, hogv a jégverés 
miiven károkat okozott a kertekben -"s a kör-
nyéki szőlőkben. A teljes képel i kedd delelőt;i 
helvszini szemlén fogják megállapítani. 

ft'agpzabdsn ünnepségen 
szentelte fel Glattfelder püspök 
az uiszegedt barlangkópolnat 

30 ezren vettek részt eucharisztikus szentévetmegnyitó körmenetben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagyszabá-

sú vallásos ünnepség szinholyc volt vasárnap Sze-

ged: dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök délelőtt 

• tiz órakor hirdette ki a fogadalmi templomban 

a hivők egybegyűlt ezrei előtt a Szent Évet, dél-

után pedig megtörtént az ujszegedi barlangkápolna 

ünnepélyes felszentelése. 

Ez o.'asz királv budapesti látogatása 

Az angol király koronázása 
R Hindenburg léghajó katasztrófája 

Utoljára kedden 

a Belvárosi es Széchenyi mozikban 

B e l v á r o s i Moz i Ma uroljára 

A l p á r Gitta idei egyetlen filmje 

T I T O K 
Izgalmas kémtörténet 5, 7, 9 

Széchenyi M o s i ma utoljára 

KREUTZER SZONATA 
Tolstoj világbirü regénye. U l P t l goyer , P s t e r 
P é t e r i é n és 0 , S<t«$nsla 5, 7, 9 

C s a k f e l n ő t t e k n e k ! 

A megyéspüspök a fogadalmi templomban li-

tániát és szentbeszédet mondott, ezután a hivek 

körmenetté alakulva vonultak át Újszegedre. Ilyen 

nagyszabású körmenet talán még sohasem volt 

Szegeden. A hozzávetőleges becslés szerint közel 
harmincezren vettek benne részt. Felvonultak a 

különböző egyházi alakulatok, az egyesületek, az 

intézmények képviselői, a cserkész- "cs leven'.e-

szakaszok, az iskolák növendékéi és a hivők óriási 

tömegben. "A helyőrséget díszszázad képviselte a 

körmenetben. 

A körmenet 

a Templom-térről indult el.' aztán a Gizella-téren, 

a Jókai-, a Kárász- és a Kállay Albert-uccán ke-

resztül vonult át Újszegedre. Résztvett a körmenet-

ben az egész szegedi papság, amelynek sorai mö-

gött haladt fényes főpapi ornátusban a megyésfő-

pásztor, utána következtek dr. vitéz Imecs György 

főispán, dr. Pálfy József polgármester, dr. Er-
délyi László rektor, valamint a testületek és intéz-

mények vezetői. 

Az ujszegedi ligetben 

felépített barlangkápolna művészi szempontból is 

figyelemreméltó alkotás. A liget bejáratától jobb-

felé eső parkrészben építették fel, a tpmplom kö-

zelében. Sürü lombkoszoru övezi, sziklái között szi-

nes virágok nyitnak és mesterséges forrás vize 

csörgedez. A barlangkapolnában Szűz Mária mű-

vészi szobra áll, Tápai Antal szép alkotása. 

A fogpép! 

Ifó fehér 
fogak titka: 

A kápolna mellett helyezkedett el az egyházi 

énekkar, amely egyházi dalokat énekelt mindad-

dig. amig a végtelennek tetsző körmenet utolsó ré-

sze is el nem ért a kápolnához. Közben megeredt 

az esö, de a közönség mindvégig kitartott és vé-

giggyönyörködte az ünnepséget. 

Az oltár előtt 

dr. Pálfy József polgármester 

tartott beszédet. Beszédét megafónokon közvetí-

tették, hogy az ünnepély nagy területen szétosztott 

hatalmas közönsége mindenütt hallhassa. A pol-

gármester beszédében ezeket mondotta: 

— Amikor 1936 tavaszán a kedves kalocsai is-

kolanővérek felvetették előttem a gondolatot, hogy 

az Erzsébet-ligetben lehetne-e nekünk is a bol-

dogságos Szent Szűz tiszteletére a hires lourdesl 

barlang mintájára egy kis miniatűr kegyhelyet 

létesíteni, örömmel tettem magamévá a szép gon-

dolatot és elhatároztam, hogy a város hatóságá-

nak és katolikus társadalmának segítségével azt 

megvalósítom. Tudtam, hogy a mai nehéz gazda-

sági viszonyok közt, amikor a megélhetésért, a 

mindennapi kenyérért is verejtékes küzdelmet kell 

folytatni és a társadalom sok irányban van igényba 

véva szociális és karitatív terhek vállalásával, 

nem lesz könnyű feladat a költségek előteremtése 

és az első terveket a várható áldozatkészség kény-

szerű korlátoltságához a legszerényebb keretekre 

méreteztem. De egy pillanatig sem volt kétségem 

aziránt, hogy Szeged katolikus társadalma ezúttal 

is méltó lesz önmagához és teljes megértéssel fo-

gadja a tervet. Ebben a feltevésemben nem csa-

lódtam és már az indulásnál láttam, hogy a terv 

kivitelénél áldozatos támogatással a hatóság mellé 

állt fentartás nélkül a vá-os egész katolikus tár-

sadalma, sőt mondhatnám, hogy amikor nyilván-

valóvá lett, hogy ezt a gyönyörű kis kegyhelyet 

a város hdh'.jána'c látható jeleként a csanádi püs-
pök ur Önagy méltósága 25 éves püspöki jubileuma 
emlékezetére kiváltjuk felajánlani, a hatóság tá-

mogatására jött a város egész közönsége. 

— Nagyon stílszerűnek találom — folytatta a 

polgármester —, hogy ezt a kegvheljet itt állítot-

tuk fel, terebélyes fák alatt, a tavasz virágzó pom-

pájának legszebb diszével övezve, abban a l i jeben, 

amely annak a tragikus véget ért, szomorú ma-
gyar királynőnek a nevét viseli, aki életében sokat 

szenvedett és lelkének nyugalmára a természet 

szépségét, csendjét, a magányt kereste. 

— Az egész világegyetem egyetlen nagy temp-
lom, amelynek kupolája a beláthatatlan mennybol-
tozat. P.s ez a szimbolikus kis sziklakápolna pa-

rányi oltára csupán ennek az örök templomnak, 

amelynek millió és millió oltára előtt mindenütt 

a mi Anyaszentegyházunk tanításai szeri.it áldoz-

nak. Ez a barlangkápolna a jelen kishitüinek és 

késő utódoknak is példázza a kitartásnak, az erők 
összefoyásának eredményességét, példázza Szeged 
katolikus társadalmának a megyés főpásztor iránti 
háláját, hódolatát és ragaszkodását, példázza egy-

házunk iránti tántoríthatatlan hűségünket, példázza 

»Nagyasszonyunk Anyánk, régi nagy Pátronánk« 

segítségébe vetett rendületlen hitünket és példázza 

az eucharisztikus szent év megnyitásán Szeged 

város hatóságának és katolikus társadalmának fel-

emelő első szép megnyilatkozását. 

A polgármester után 

dr. Glattfelder Gyula 

megyéspüspök tartott beszédet. 

— Mielőtt ezt a szép emléket az egyház szer-

tartásával megáldanám — mondotta —, köszö-

netet mondok azért a nemes megértésért, amit 

Szeged varosa, közönsége és hatósága a hitélet 

érdekében tanúsított. Szeged városa a legszea-


