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II kormányzó 
70-ik születésnapja 

Magyarország népe szombaton ünnepli Hor-
thy Miklós kormányzó hetvenedik születésnap-
iát. Ebben az ünneplésben teljes szívvel és lé-
lekkel vesz részt 

Szeged 

-gész társadalma. Reggel hal órakor a város 
fóbb utvonalain zenés ébresztő hivja az ün-
neplésre a város közönségét. Tiz órakor 

istentiszteletet 
tartanak minden felekezet templomában. A hi-
vatalos mise. amelyen a hatóságok, az intéz-
mények, a testületek és az egyesületek kép-
viselői is meg jelennek, a fogadalmi templom-
ban I'sz. Tizenegy órakor vitéz M é r e v I.ász-
ló altábornagy, a szegcdi vegyesdandárpa-
rancsnoka 

díszszemlét 

Tart a vegvo>dandár kivonuló csapatai fölölt a 
Széchenyi-tér fasoros utvonalán. A vegves-
(iandárparanesnok a díszszemlére meghívta a 
hatóságokat és a város közönségét. A város-
nál szombaton teljes hivatnlszünet lesz. 

A szombati ünnepség előestélyén, pénteken 
iampionop szerenádot adott a szegcdi helyőr-
ség zenekara a vegyesdandárparancsnok, a fő-
'snán, a polgármester, a megyéspüspök lakása 
előtt. 

Az izraclita felekezet 

.1 zsinagógában péntek este a szómbatköszöntő 
istentisztelet során ünnepelte a kormányzó 
születésnapját. I)r- F r e n k e l Jenő rabbi 

ünnepi beszédben méltatta a nap jelentőségét. 
— Isten útja a kötelességtudás ösvénye — mon-

dotta beszédében. Az jár rajta, akinek keblét 
lelkiismeretesség tölti el, akiben felelősségérzet 
él, mert tudja, hogy nem ember,, hanem Isten az 
ő tetteinek számonkérője. 

— A kötelesség útját járja kormányzónk gyer-
mekkora óta. Járta az ifjúkori felkésülés ide-
ién, járta férfivá növekedvén diszes tisztében 
megdicsőült apostoli királyunk oldalán és a köte-
lesség hivó szavát követte, amikor városunkból 
lelkes csapatának élén elindult a nemzeti megúj-
hodás felé. 

— A magyarság ősi hagyományainak legfőbb 
őrhelyére hivta őt a nemzet, hogy békében az 
legyen sorsának irányitója, aki harcok idején 
tengeri viadal győzelmes hőse, a Hazánk aléltsá-
gából életrekeltője, mélyrezuhantából emelkedés 
lépcsőire vezérlője volt. A magyar nemzetnek 
oiénye rettenthetetlen bátorság a harc mezején, 
de ősi hagyománya szívélyes barátság; az 
egyetértő, cgyüttérző nemzetek megbecsülése, 
barátságuk, jóindulatuk kiérdeinlése. 

— Amikor kormányzónk országló főméltóságát 
betöltötte, elhagyottan, barát nélkül állolt nem-
zetünk. Nemcsak bitorló szomszédaink acsarkod-
tak felénk, hanem bűnbakként állottunk a világ 
hatalmasai előtt is, akik méltó bünhődésnek te-
kintették hazánk oktalan megcsonkítását, nemze1 

tünk méltatlan lealázását Dicső országlásának 
zredmétíyenagy nemzetek barátságának visszaszer-
zése, hatalmak rokonérzésének felébresztése. Nem 
kell már elhagyottság bélyegét viselnünk, ide-
genkedés szégjenét éreznünk. Kicsinységünkben 
is jelentőssé vált szerepünk a népek körében, 
mind szélesebb körben terjed igazunknak megis-
merése a nemzetek tudatában. Megszilárdult is-
mét. bölcs irányítása nyomán nemzeti hagyomá-
nyunk, a baráti érzelmek ápolása és ma ismét 
azzal a tudattal vívhatjuk harcainkat, hogy jó-
akarat figyeli közelben cs távolban súlyos lel-
küzdelmünket. 

— Az otthon békéjének biztosítása, a haza belső 
rendjének megszilárdítása volt uralmának első 
fényes eredménye. Világháború pusztítása után, 
testvérvillongások idején, forradalmaknak még 
tiéha megvillanó, kialudni nehezen akaró zsarát-
ján vezetett utja a főhatalom felé. Diadalmas 
utján is többször bizonyságát adta kérlelhetetlen 
erélyének, mellékszempontokat figyelmen kivül 
hagyó határozottságának, dc a törvényesség és 
rend legfőbb biztosításának székhelyén, teljessé-

gében nyilatkozott meg rendbiztositó, szilárd cél-
tudatossága, amely e.öl szégyenülten kellett visz-
szavonulnia minden felforgató törekvésnek. Dc 
a felforgató törekvések csak visszavonultak, meg 
nem semmisültok. Napjainkban szineváltott kön-
tösben jelentkeznek, kétszínű jelszavak hangoz-
tatásával törnek a nemzet legszentebb értékeire. 
A hazafiság c kisajátítóinak hazaáruló külföldmi-
melésével, hivatott vezérlöket ócsárló, hatalom 
birtolására fegyverkező törekvésével szemben 
álladalmunk feje felemelle minden hallgatóhoz 
közvetlenül forduló szózatát, hogy ismét irányt 
mutasson a hon üdvét szolgálni akarók számára. 
A haza sorsáért minden aggódónak hódolatos 
hálája övezi a fenkölt megnyilatkozásáért, mert 
hisszük, hogy kijózanítja a gyűlölet mámorában 
tévelygőket. Akiket valóban a magyarság szere-
tete indit honmentő munkára, azok nem helyez-
kedhetnek szembe a legelső magyar ember meg-
nyilatkozott parancsával. 

— A határoknak, az ősi határoknak megőrzése, 
az elrabolt országrészek visszaszerzése is isteni 
feltételként áll nemzetünk hivatott vezére előtt, 
— fejezte be szavait. Ezzel teljesiti be nemzeté-
nek leghőbb vágyát, ez lesz fényes országló mü-
vének betetőzése. £s nem puszta ábránd igazunk 
didalának valóraválása. Bomlik immár északon 
a bitorlók egybeforrni nem tudó részekből össze-
loldott földrajzol és néprajzot megtagadó alkotá-
sa. A hazavágyás visszahozza elragadott testvé-
reinket, hogy szeretetben ölelkezhessenek vissza-
várok és békességben megérjük a magyar vitéz-
ség sokáig késlekedő jutalmát. 

— A nemzet mai örömünnepén, kormányzónk 
70. születésnapján fohászkodjunk a Mindenható-
hoz, teljesítse be rajta a 70. zsoltár igéjét: „Uj-

(A Délmagyarország munkatársától) A 
Szabadtéri játékok ideje alatt nagyszabású 
egyházművészeti kiállítást rendeznek Szege-
den. A nagyarányú tárlaton felsorakoztatják 
mindazokat a művészeti értékeket, ame'yek 
képekben, szobrokban és más egyházművé-
szeti értékekben Szegeden feltalálhatók ugy 
az egyes intézményeknél, m i n t magánosoknál 
éa műgyűjtőknél. Mintegy kéfe-er műtár-
gyat sikerült Szegeden összegyűjteni olvan 
művészettörténeti értékkel, amety a legna-
gyobb érdekességet, jelenti. Első alkalommal 
sikerült felvonultatni egy retrospektív kiállí-
tás gorán a Szegeden összegyűjtött képzőmű-
vészeti értékeket, amelyek eddig csak kivé-
teles alkalmakkor kerülhettek a nyilvánosság 
elé. A kiállításon a legnagyobb helyet foglal-
ják el a templomok és egyházak ritka művé-
szi értékei, nagy ég gazdag anyagot, bocsái-
fotf a kiállítás rende!kezé-sére dr Glattfelder 
Gyula csa"ádi püspök és begavári Back Ber-
nát felsőházi fag. akinek gyűjteménye mezeit 
felvonul a szegedi magángyűjtők egész sora. 

Az érdekeg egyházművészeti kiállítást a 

várog erkölcsi támogatása mel'ctt rendezik 
mog, a fővédnökség elvállalására a kultuszmi-

jongjunk cs örvendjenek Benned minden kereső-
id!" örvendeztesse kormányzónkat még hosszú 
ideig töretlen egészsége, családjának boldogsági, 
nemzetének hűsége és legfőbb vágyának valóra* 
válása — Nagymagyarország feltámadása. 

A honvédség ünnepe 

Budapest, junius 17. A kormányzó születés-
napjut a honvédség is méltó módon ünnepli 
meg. Junius 18-án katonai ünnepély, amelyen 
a laktanyákat és egyéb honvédségi épületeket 
fellobogózzák, az őrségek és készültségek disz-
öltözetiien teljesítenek szolgálatot. Az első és 
második honvédgyalogezred összevont zeneka-
ra hat órától kezdve zenés ébresztővel vonul 
végig a főváros főbb utvonalain. A délelőtti 
órákban ünnepélyes istentiszteletek lesznek' 
vallásfelekezetek szerint a helyőrség összes 
alakulatai, tisztjei és legénvsége részére. A 
megjelenés soron és renden kivüli díszben: 
történik. 11 órakor minden parancsnokság és 
csapat tisztikara tiszti étkezdéiében közös 
diszebeden vesz részt. Hasonló díszebéd lesz 
ah sztályonkint a legénység részére is. A tá-
bornoki kar az Országos Tiszti Kaszinóban! 
gyűl össze diszebédre. 

Az ünnepnapon 3 izben 24 lövésből álló disz-
tüzet ad a Citadellán elhelyezett ágyuütog. F.l-
sőizben a disztüz ébresztőkor hangzik, másod-
szor az istentiszteletek alatt, harmadszor 1 óra 
husz perckor, amikor a tiszti kaszinóban ren-
dezett tábornoki diszélieden a kormányzóra 
elmondott felköszöntő elhangzott. 

A legénység ezen a napon kivételes pihenési 
kedvezményben részesül. Azok részére pedig, 
akik az ünnepnapon őr- és ügveletes. vagy 
készültségi szolgálatot látnak el. a következő 
napok egyikén szünnapot engcdélycznek-

"isztériumot kérték fel. A város hatásága a 
kiállítás részére rendelkezésre bocsájtotta a 
belvárosi elemi fiúiskolát, amelynek tiz ter-
mét lógják betölteni a művészi értékek. A 
kiállítás szervezésére és vezetésére Hont' Ge-
nal Tibort, a kiváló műtörténészt és eszté-
tikust kérték fel A tárlatot junius 23-án nyit-
ják meg és a szabadtéri játékok végéig ma-
iad nyitva. A tiz termen kivül négy folyosón 
hclyez'k el a ritkán látható anyagot, öt te-
remben pedig összegyűjtik a kiállítás világi 
képzőművészeti részét.. így a nyilvánosság elé 
kerít] mindaz a miivészi érték, amit Szege-
den hosszu évtizedek óta szorgos gyűjtéssel 
és áldozatokkal felhalmoztak. 

Számos olyan müérték körül a nyilvánosság 
elé. amely nemcsak hogy még nem szerepelt 
nyilt tárlaton, ame'yek bc('scs értekek fennének 
bármelyik eUjópai muzeomnak is. A kiállítás 
értékéről képet mutatnak azok az adaiok, 
amelyek szarint sjkerült a szegedi templo-
mokban egyházi intézményeknél és magán-
gyűjtőknél többek között a következő nagy 
mesterek remekműveit, a kiállítás részére 
bizositani. A mestcrek élén elsősorban Tizir'm 
és Tinioretto egy-egy remekműve ál], va]a-
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Nagyszabású egyházművészeti 
kiállítást rendeznek Szegeden 

Kiállíljék a szegedi gyűjtök, egyhazak és infézmények műérlékeM 
— Tinlorefío, Tizlan, Ribera, Seganlinl szegedi képei 


