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1% hercegprímás
szózata
Jézus Krisztusról
„Krisztust
övének
érxi minden
nép, akár
sémi,
akár
árfa,
akár
fekete,
akár
sárga"
— „Nemcsak ax egyénekre
végxeíes
a hitetlenség,
hanem a köxületekre
és ax államokra
is"
Budapest, március 4. A nagyböjt akalmábnl Scrédi Jusztinián bíboros hercegprímás
főpásztori szózatot intézett a hívekhez. A
főpásztori szozatot a főegyházmegye vala-

mennyi templomában

vasárnap

felolvassák.

Jézus Krisztus istenségének hitét eleveníti fel
a hercegprímás szózatában.
— Napjainkban — mondja a szózat —

Krisztus istenségét
uj oldalról támadják,
a
faji elmélet szempontjából;
ennek mértékével
akarják róla megállapítani, hogy ő közöttünk
csak nem kívánatos
idegen. Krisztusra két-

ezer évvel halála után a fellázított tömegek
halált kiáltanak rá és mivel ezek uira megfeszíteni. nem tudják, követőit
kínozzák,
gyilkolják.

— Feledik — mondja tovább a szózat —.
hogv bár-Krisztus test szerint Dávid király
családjából származott, a zsidó nép ivelvét
beszélte és annak szokásait gyakorolta, azon-:
ban minden emberi tulajdonságot, minden
bűntől és esetléges fair gyarlóságtól menten,
istensége fényében felmagasztositva ragyogtatott, ugy, hogv övének érezheti , és érzi is-t

öt minden nép. akár sémi. akár árja.
akár•
fekete, • akár
sárga, akár
magyar,
akár
francia.
Amint
Ádám
nemzeti.
vagy
faji: különbség
nélkül
minden
ember
ősatyja. Hasonlókép Krisztus a természetfeletti
j
rendben az- egész emberiség
feje.
. — Dc nemcsak az egyénekre végzetes_
a
hitetlenség,
hanem a közületekre
és' az álla-

Szerencse ismét Peiónei!

100.000
pengős tőnyereményl a

81522s|8

sorsjegy szerencsés vevői nyerték
Csak néhány nap előli lelt

20.000 P az 553968|s
5.000 P a 422918|5
sorsjegyre kiűzetve.

Az Uj oszfálysorsjegyek az I.
húzásra megérkeztek és nagy
számválasztékban kaphatók

főárusiíó, Szeged,'Széchenyi tér.
mokra is. A tapasztalat azt mutatja, amely
fokban Krisztust, a népek befogadják, olyan
fokban .emelkednek és amelv - fokban őt, eltus valóságos Isten és valóságos ember egyjiagyják, olyan mértékben keletkeznek zava- áll majd a gyermekek rendelkezésére. A gyerszcmélvben.
— Kaifás — folytatja a szózat — azért jok és sokasodik a veszély és a nyomorúság. mekeket a belügyminisztérium utalja be az
ítélte halálra Jézust, mert Isten fiának mon- lía az ő tanításait maradék nélkül követnék iskolaszanatóriumba a Gyermekvédő Liga jadotta magát. 'Ma pedig sokan azért szerelnék az emberek, akkor megszűnnének a szociális vaslata alapján.
száműzni, mert ember és mint ilyen eav nép- [baiok és már itt a földön is megvalósulna a
Áz' iskolaépület két tanteremből fog állani,
nek a tagja volt, Botránkozunk
nz ő zsidó .tökéletes társadalmi rend és béke.
A szózat végül felhívja a Ínyeket, hogv egy a fiuk és egy a leányok részére. Az isvoltán és ellenszenvüket, gyűlöletüket a zsidó
néppel szemben az ő személyére is
átviszik. Krisztus imádata legyen a közeljövőben, ami- kola hatosztályos lesz és két állami tanitó
Feledik, hoau a zsidó népnek nemcsak
hibái kor a földnek minden tájékáról hozzánk se- látja cl a tanitást, amelynek menetét a beteg gyermek egészségi állapotának megfelelően
reglenek a legkülönbözőbb népek és fajok
voltak, halnom ngay szentjei is; a Boldogságos Szűz Mária. Keresztelő Szent Ján06, to- .fiai, világraszóló hódolattá, hogv vendégeink a tanitó állapítja meg, ugy, hogy nincs is
vábbá az apostolok, akik az igazság szolgála- .lássák: óriási seregek hisznek benne ós sze- nyári, vagy egyéb vakáció és ezért a tanítást!
nvomban az épitkezés befejezése, illetve a a
tában elhagyták atyjukat, anyjukat, házukat, retik őt.
r
iskolaszanatórium megnyitása után megkezhazájukat, sőt feláldozták életüket.
dik. A gyermekek ellátása ingyenes.
A tervek szerint egyelőre 80 ágyra rendezik bo az iskolaszanatóriumot. Elsősorba ni
A továbbiakban a szózat a Szentirással bizonyítja azt a mélységes titkot, hogv Krisz-

a szegedkörnyéki
zött gyermeket

létesítenek
az ujszegedi Árpád-Otthonban
a tanyai gyermekek részére
Májusban megkezdi működéséi a modern egészségügyi iníézmény
(A Délmagyarország munkatársától.)
A t anyai
gyermekek között végzett orvosi vizsgálatok
megdöbbentő eredményekre vezettek: kiderült,
liogy van tanyai iskola, ahol a
megvizsgált
BEI/VÁROSI MO/.r

ma c-a minden'nap

Maga lesz a férjem
Jávor, Ágai, Csortos, Kabos, Yizváry.
KORZÓ MOZI
Mától szerdáig
A lilmszt'zon legnagyobb eseménye!

Beniamim Gigli

a világ -clsü tenoristajának egyetlen lilmjo

Sorentói kaland
A klasszikus zene gyöngyszemeivel díszített
izgalmas csclckmcnyü filmjátck.
A nöi főszerepbe .1: NAGY KATÓ
A film keretében Gigli, Tosca, Troubadonr és
a Traviat.i legszebb áriáit, valamint Gounod:
Ave Maria, a Bölcsődalt és a Mária dalt is
előadja..
Ez az 'a minden legmagasabb igényt kielégítő
film, melyet mindenkinek meg kell néznie!
Csodálatos, felejthetetlen, a szezon legkimagaslóbb filmescnicnye.

gyermekek fíft százaléka
tuberkulózissal
fertőzött, Dr. Petrányi Győző egyetemi magán-

tanyai

beteg,

vagy

fertő-

veszik figyelembe, a városban lakó gyermekek közül, akik a fokvőcsarnokokban keresnek gyógyulást, csak néhány)
súlyosabb beteget. A
belügyminisztérium
szakkiküldöttje az elmúlt napokban felülvizsgálta az épitési terveket, valamint az Árpád-otthon területét és azokat mindenben;
megfelelőeknck találta az iskolaszanatórium
létesítésére. Az ujszegedi iskolaszanatórium
a harmadik lesz az országban. Tokaiban és
Farkaegyepün. a Bakonyban . van . egy-egy,
amelyeket a Gyermekvédő Liga tartja üzembcn.
Jfe

tanár statisztikai adatait a Gyermekvédő Liga elé terjesztette és jelentése alapján feli
merült a terv, hogv a Gyermekvédő Liga iskolaszanatóriumot,
létesít
gyermekek számára. . .

Szegeden

a

tanyai

Hosszas tárgyalások után most a megvalósulás stádiumába jutóit, a fontos missziót
betölteni hivatott terv. Kijelölték az iskolaszanatórium* helyét és az elmúlt napokban kiírták aitc^vpálvázatokat. Az iskolaszanató-

riumot 2ö -J0.000 pengős költséggel
Újszegeden, a Szőregi ut mentén lévő
Arpád-otthon
területén cvitik fel. amely a G vermekvédő Liga

tulajdona és ahol most a MANSz lcánvátmeneti .otthona működik. A Gyermekvédő Liga
a meglevő épületeket átalakítja és ujakat is
épit. Az iskolaezanatórium építésének pálvázatára az ajánlatokat március 12-éig kell beadni, a döntés után azonnal megkezdik az cpifeési munkálatokat és előreláthatólag májusra
elkészülnek vele, ugy, hogv a tervek szerint
még májusban megnyílna az iskolaszanatórium. .

Az ujszegedi iskolaszanatóriumot a legmodernebb felszereléssel látják cl. Elsősorban
tuberkulózissal
fertőzött, gyermekeket
helyeznek cl benne, akik állandó orvosi ellátásban
(részesülnek, fürdő, napozó. Röntgen-szoba

II cseh mozik
bojkottálják Kiepurát
Pozsony, március '4. Felvidéki mozitu!a idői
nosk Pozsonyban programadó kongresszusra
gyűltek össze. A kongresszus,elhatározta, hogjj
Csehszlovákiában nem játszanak többé Kicpura-filmct, meri a lengyel énekes ellenségesei!
nyilatkozott a csehszlovák köztársaságról.

