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tisztaságának, szent voltának ősi hagyomá-
nyát, de jelenti az egész magyar közélet mcg-
nemcsitését is. A hitet és a polgár i kötelessé-
gei soha sem szabad szélválasztani és akkor 
jöhetnek bármi lyen megpróbál tatások az ősi 
nemzet tovább fog ho l adn i d i ada lmasan a 900 
évvel e/elölt lefektetett u takon . Sötét lehet nz 
ég a magyar haza felett, tele lenetürjk könnvel 
és gyásszal, a Írét szent szövetségre lépett kéz 
mellett azonban a dicsőségnek cs hatalomnak 
nz Orlnára is el fogunk jutni. 

A niegyésfőpásztor ezután letérdelve imát 
mondott a s/enl ereklve előtt. 

Az ünnepséget a Himnusz fejezte be, ame-
lyet niélv áhítattal énekelt a 35—40 ezer főnyi 
ni vek serege. 

AZ ÉJSZAKAI ZARANDOKLÁS 

A közönség ezután hódolatra járult a Szent 
Jobb elé és sorban elvonult az ereklye előtt. 11 
óra ulán esni kezdett az eső. a kél ereklyét 
bevitték a fényesen kivilágított templomba, 
miközben Csornák Elemér karnagy Király 
Péter ..Tloldogass/onv anyánk" riniii variáció-
ját játszotta a Dóm orgonáján. 

Egész éjszaka tartott a hivek zarándoklása a 
Izcnt Jobbhoz Éjjel 12 órakor szentmisét és 
szentbeszédet mondott Szent István királvról 
K i ss István zárdai igazgató, hninali két óra-
kor Máriás szentbeszédet mondott P. O s l á v 
Osvald, utána szentmisét tartott a Magvarok 
Xagvasszonva tiszteletére. Ha'nali 4 órnkor 
szentbeszédet tortolt a nemzeti optimizmusról 
dr. K c r k . i v József piarista tanár, utána há-
laadó szentmise volt a nemzet ezeréves múlt-
jáért. 

A BUCSU 

Reggel hat órakor a halonazcnekar zenés éb-

rcíatővel járta be a város főbb utvonalait, bét 

órakor pedig már talpon volt szinte az egész vá-

ros. Megszólaltak a harangok és harangzugás Köz-

jjen megindultak a templomukból a hivek ezrei a 

fogadalmi templom felé, hogy elkísérjék az állo-

máson várukozó Aranyvonatlioz a Szent Jobbot. 

A Dóm zsúfolásig megtelt és sokezernyi tömeg 

Alit a téren is. Nyolc "órakor kezdődölt meg az 

ünnepi mise, amelyet G 1 a 11 f c 1 d c r Gyula esa-

nádi püspök eclcbrált úgyszólván az egész szege-

di papság segédletével. A misén K ö n i g - K i -

r á l y Péter fogadalmi miséjét adták elő C s o -

rnák Eleméi karnagy vezényletével, majd az 

énekkar' a két legszebb ősrégi magyar egyházi 

éneket énekelte, a „Nagyasszonyunk, hazánk re-

ménye . . . " és a „Boldogasszony anyánk" kezdetű 

énekeket. 

Mise után kivitték a szent ereklyét a templom-

ból és elhelyezték azon a hatalmas Minerva-kocshi, 

amely ünnepélyes lassúsággal kiszállította az ál-

lomásra. Lbben a kocsiban foglalt helyet M é s z á -

r o s János érseki helynök, n Szent Jobb őre. A 

kővetkező autókon az asszisztencia követte az 

orrklyevivö autót, résztvett a kíséretben a főis-

pán, a polgármester, a katonai díszszázad, a tisz-

tikar hatalmas küldöttsége vitéz S i l l c y Antal 

tábornok vezetésével. 

Az állomás feljárójánál leemelték az ereklye-

tartót és ünnepélyesen elhelyezték az Aranyvon"-

toa. A katonazenekar a Himnuszt Játszotta, a 

díszszázad feszes vigyázz állásban tisztelgett és 

pfent tiz órakor hangtalanul, ünnepélyes lassnság-

gal megindult az Aranyvonat, amelyen a Szent 

Jobbot q rókusi állomásig kisérte a város képvi-

seletében a főispán és n polgármesterhelyelles. 

Innen folytatta az Aranyvonat az -útját Hódmező-

vásárhely fele. 

A Széni Jobb utja 
Budapest, junius 27. A Szent Jobb hétfőn 

délelőtt érkezeti Szegldről Hódmezővásárhely-
re, majd Szentesre, Csongrádra, Kecskemétre 
ment és este érkezett vissza Budapestre. A vo-
nalot mindenütt ünnepélyesen fogadták. 

A Hivaíásszervezei gyűlése 
A Hivatásszervetet tagjai vasárnap délután 

a tíoldngasszony-sugáruti Máv. fiuinternátus 
udvarán Szent István-diszgyülést tartottak 
nngv érdeklődés mellett. Hatalmas nemzetiszí-
nű lobogókat lengetett a szél, amelyeken a fe-
hér mezőben ez a szó volt olvasható: „Rend". 
Alatta bedig piros szinü kard, kereszt arany 
bti/aknlásscal áttörve. 

S z a b ó István nyitotta meg a gyűlést, be-

szédet mondtak V a r g a Sándor, H o r v á t h 
Géza. F o d o r Mihály, H e n k ó Ilona, J á s ó 
Tivadar, a Baranyi-testvél-ck tárogatón játszot-
tak, majd O l e j n y i k József beszéde után P-
K e r k a i Jenő, a Hivatásszervezet vezetője 
mondott beszédet Hangoztatta, hogy a bolse-
\ izmusnak nein jósol ötven évet sem, a sirba 

hull, ennek gyermeke az anarchia már meg-
halt mielőtt megszületett volna- Krisztus Igaz-
sága az egyedül örökéletű, mert az igazságot 
megölni nem lehet. A Hivaíásszervezei nem 
kommunista és néni is nyilasmozgalom, egy-
formán küzd mindenfajta igazságtalanság el-
len, bármilyen oldalról jön is. 

Héttőn megkezdődtok 
az építkezések a Dóm-Iéren 

Hétfőn rcgge] befejeződtek a szegedi Szcnt~ 
Jobb ünnepségek és amint a Dóm-tér felsza-
badult, a szabadtéri játékok személyzete azon-
nal hozzákezdett, az építkezésekhez. Először a 
színpadi emelvein/rcndszcrt óp i f ik i'cl éjjel-

nappali munkával, hogy a jövő héten a pró-
bákat már « helyszínen lehessen folytatni. 
Párhuzamosan a szinpad ép'tégével hozzákez-
denek a 7000 személy befogadására kés/Jílő 
nézőtér; tribün elkészítéséhez is. Az idén né-
mileg megváltozik a tribün beosztása, hogv 
minden helyről a legjobban feheseen látni és 
a beosztás ie « legcélszerűbb legyen, Fonto® 
változás, hogy megszüntetik a tribün két ol-
dalán az állandóan mozgó állóhelyet, amelv 
zavarta az előadások áhítatos csendjét, az 
egé®z állóhelyet a tribün hátsó részén helyc-
zik el. 

A szinház épületében a mitvégzí vezetőség 
irodája készifi e!ő a munkát. Tegnap Szegod-
• o érkezett Janovicg Jenő , a j á t ékok miivé-

157 gyermeket gondoz 
a deszki tüdőbeteg-

szanatórium 
Miért nem küldi el az OTí szanatóriumi 

kezelésre a tüdőbeteg gyermekeket 

(.1 DclinifJUWOrszág munkatársától.) Hét-
főn délután tartotta meg a deszki szanató-
rium egyesület nagy érdeklődés mellett köz-
gyűlését, a szanatórium nagytermében. A köz-
gyűlésre Szegedről és Makóról is igen sokán 
utaztak Desxkro. Je'cn volt hnecs György 
főispán, vitéz dc. Shvoy Kálmánné, dr. Hepp. 
Baján Ernő be lügymin isz ter i tanácsos, ls$c. 

kufz Béla csanádmiegyei főjegyző, dr. Vink'ur 
Elemér, dr. Hunyadi-Vas Gergely országgyű-
lési képviselő, dr. Joó Imrc csanádmcgyci fő-
orvos. Szmolgnszky László kígzombori főszol-
gabíró, valamint a MANSz-hölgyck nagyobb 
küldöttsége. 

Vitéz dr. Shvoy Kálmánné nyitotta meg a 
közgyűlést, meleg szavakkal üdvözölte a meg-
jelenteket cB kiemelte annak jelentőségét, hogy 
a közgyűlésen a belügyminisztérium is kép-
viseltette magát. 

Jakab Gyula püspöki tanácsos, deszki plé-
bános ismertette ezután évi jelentését. A sza-
natórium nyolc cvo működik, a mult évben 
157 gijermek\et ápoltak. Legutóbb arról érte-
sültek, hogy a belügyminisztérium méltá-
nyolva nz egyesület eredményes munkáját, 
emeletráépítéssel fogja kibővíteni a szanató-
riumot. Az egyesületnek 208 tagja van, beje-
lentette 31 uj tag belépését és ennek során 
köszönetet mondott Ká$tonyi Richardnénak 
és Szentkuti Viktornénak, akik tevékenyen 
vettek részt, a tagok toborzásának munkájá-
ban. Uj (agokul beválasztották a választmány-
ba Szentkufi Vikfornét, Szniolenszky Lászlót, 
dr. Juhász Imre főorvost és Nagy Sándor tan-
felügyelőt. A közgyűlés tel jos elismerésit 
nyilvánította az egyesület, és » szanatórium 
vezetősége iránt eredniénves munkásságukért. 

Ezután dr- Hopp-Baján Ernő miniszteri taná-
csos szólajt, fel. Méltatta az egyesület műkö-
dését, amelynek élén olyan kiváló egyéniség 
áll, mint Glattfelder Gyuja ctíanádi püspök. 
Az uj honfoglalásból végzi ki részét az — 
mondotta —, aki hozzájárul a tüdőbeteg 
gyermekiek gondozásához. Az álfám mellett a 
társadalomnak is mindent el kell követ'1', 
hogy az egyesület fejlődhessen. 

Dr Joó ínire főorvos felszólalása után dr. 

szeri vezetője, aki hozzákezdett a próbarendi 
kidolgozásához. Janovics elragadtatással szá-
molt he arról a hetek óta fo'yó munkáról, 
amellyel a budapesti Operahúz műhelyeiben, 
készítik a szegcdi előadások kosztümjeinek 
jelentékeny, részét. Az Operaház műhelyeiben 
Nádagdy Kálmán r0nrlezo, Fülöp Zoltán * 
Turandot és a Háry János színpad tervezője 
és Márk Tivadar koszfümtcrVező vezetépévpl 
rendkívüli arányú munkát folytatnak, liogv a 
szegedi e',őadá5ok részérc díszleteket cs kosz-
tümöket készítsenek. Elkészült többek között 
Gina CApnának az a látványosságszámba menő 
hercegnői palástja, amelyet a Turandotban fog 
visPlni és amely gazdag pompájával külön is 
lát.vánvosságot i el ont és amelynek uszályát X 
nngv felvonulásban huszonnégy aPród fogja 
vinni. Gir>a Cigna egyébként, legutóbbi ameri-
kai turnéja során eredeti, ősrégi kínaj ruhá-
kat, vásárrét a szabadtéri szereplés céljára, 
amelyeket elsősorban Szegeden fog viselni. • 

Kovát* Ödön igazgató-főorvos, egyetemi rk. 

tanár terjesztette elő nagv érdeklődéssel kí-
sért jelentését a szanatórium működéséről. 
Sajnálattal állapította nieg. liogy az OTí egy-
általán nem utal be gyermekeket a szanató-
riumba, pedig éppen a munkásosztály gyért, 
mokei kőzött pusztít elsősorban a tüdőbaj cg 
ezeknek volna elsősorban szükségük szanató-
riumi gondozásra. Az elmúlt évben 157 gyer-
mek közül 07 teljesen gyógyultan távozott a 
szanatóriumból, javuló állapotba került 0 be-
teg, mig a többinél folyamatban van a keze-
lés. Az elmúlt év afátt csupán egy ápolt gyer-
mek hah meg. 

Dri Vinkler Elemér Kováts Ödön igazgató* 
főorvost köszöntötte meleg szavakkal eredmé-
nyes munkásságáért és abból az alkalomból, 
liogv működésének pUsmeréseképen a közel-
múltban magas kitüntetésben részesült. Végül 
dr. Diósszilágyi Sámuel főorvos szófáit, fel, 
akinek javaslatára elhatározta a közgyűlés, 
hogv a belügyminisztérium utján megkeresi 
az OTI-t, hogy nc mellőzze a szanatóriumot] 
és utalja cc a ráutalt gyermekeket szanató-
riumi kezelésre az intézetbe. 

A közgyűlés Shvoy Kálmánné zárŐgzavah-al 
ért véget. 

a 

Nemzetgyalázás miatt 
letartóztattak egy német 

hentesmestert 
Durva botrányt rendezett az uccán 

(A Dclniaffj/arország munkatársától.) Bot-
rányos jelenetnek voltak szemtanúi tegnap 
délután a Kossuth Lajoe-sugaruti járókelők. 
A Rákóczi-tér sarkán egy ittasnak látszó em-
ber molesztálta az ar'"a clnienőket ég szidal-
mazta a magyarokat. A járókelők rendőrt 
hívtak. Kihallgatták és ekkor felderült, hogy 
nz ilfetől Jakobsbrrg Artúrnak hiyják. krg. 
ja-ilfei születésű német állampolgár, 32 éves 
bent ("mester, aki az egyik Kossuth Lajos-
sugánifi vendéglőben sörözött, ég néhány Po-
hár elfogyasztása után kiment az uccára, 
ahol durván belekötött a járókelőkbe. A fel-
jelentést tevők szerint, a német férfi azt ifi 
mondta rájuk, hogy valamennyien „hülye 
magyarok". 

A rendőrség a magyarokat, szidalmazó 
l'ort, nemzetgyalázás elmen letartóztatta éei] 
átkísérte az ügyészség fogházába. 


