
A pápa Glattfelder Gpnla meggfópflspöüöt 
kalocsai érsekké nevezte ki 

Róma, szeptember 22. rA Magyar 
Távirati Iroda jelenti: 

Az Osservafóre Romano közli, 
hogy XII . Pius pápa Glattfelder 
Gyula csanádi megyéspüspököt ka-
locsai érsekké nevezte ki. ( 
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A Magyar Távirati Iroda kedden 
Bste közölte a fenti hirt, amely azon-
ban Szegeden ekkor már nem keltett 
meglepetést, hanem mindössze a már 
korábbi, de meg nem erősített infor-
mációk megerősítését jelentette. Ked-
den a délelőtti órákban terjedt el a l.ir 
Szegeden, hogy a gróf Zichy Gyula 
kalocsai érsek elhunytával megürese-
dett kalocsai érseki méltóságra dr. 
G l a t t f e l d e r Gyula pápai trónálló 
csanádi püspököt nevezte ki a Szent-
szék. A hirt azonban semmiféle illeté-
kes fórum ekkor még nem erősítette 
meg. A püspöki iroda telefonja egész 
nap szólt, egymásután jelentkeztek az 
érdeklődők azzal a kérdéssel, hogy 
vájjon igaz-e a hir dr. Glattfelder 
Gyula érseki kinevezéséről. Az érdek-
lődők azonban mindössze azt a vá-
laszt kaphatták az aulában, hogy tu 
domásuk van ezekről a hirekrőL meg-
erősíteni azonban nem tudják azokat, 
mert sem a kinevezési okirat nem ér-
kezett még meg Szegedre, sem hivata-
los értesítést nem kapott arról illeté-
kes helyről az aula. Valószínűnek lát-
szott azonban már ekkor, hogy nem 
alaptalan a hir, mert hiszen már he-
tek óta tudni vélték beavatott helye-
ken. hogy a kalocsai érseki szék elő-
relátható betöltése dr. Glattfelder Gyu 
Ta személyével, a magyar püspöki kar 
lesrrésdhh és legtekintélyesebb tagjá-
val történik meg. Ezeket a valószínű-
ségeket azután kedden este végleges 
formában megerősítette a kinevezés-
ről szóló hivatalos jelentésével a Ma-
gyar Távirati Iroda. 

Dr. Glattfelder Gyula kalocsai ér-
sekké történt kínevezése métv hatást 
keltett. A város lakossága társadalmi 
és felekezeti különbség nélkül mérhe 
tetlenfil sajnálja, hogv a kinevezés 
folytán el kell veszítenie Szegednek és 
a csanádi egyházmegyének a legna-

gyobb tisztelettel, ragaszkodással és 
szeretettel körülvett iöpásztorát, dr. 
Glattfelder Gyulát, akinek fenköl: 
méltóságú személyével a lelkiekben, 
szinte elválaszthatatlannak tetsző mó-
don összeforrt Szeged lakossága. Ta-
Ián még senkit nem vett körül ez a 
város annyi ragaszkodó és tisztelettel-
jes szeretettel, mint dr. Glattfelder 
Gyulát, akinek a személyében Szent 
Gellért utóda költözött a tiszaparti vá-
ros falai közé, hogy betöltse és való-
ra váltsa a város évszázados nagy ál-
mát, azt tudniillik, hogy püspökséget 
kapjon. A trianoni tragédiának kellett 
bekövetkeznie, hogy ez a vágy teljé-
süljön s Szeged túláradó boldogsággal, 
kitárt sziwel fogadta Csanád püspö-
két s rendezett be számára méltóságá-
hoz és tekintélyéhez mindenben méltó 
otthont. A rendkívüli körülmények 
rendkívüli bensőséges kapcsolatot te-
remtettek Szeged püspöke és a város 
lakossága között s mindkét részről 
számtalanszor ki is fejeződött ezeknek 
a mély gyökerű lelki kapcsolatoknak 
szilárdsága. Szeged saját püspökének, 
saját főpásztorának, saját egyházfeje-
delmének tartotta és ennek megfelelő 
nagy tisztelettel övezte mindenkor dr. 
Glattfelder Gyula személyét, érthető 
hát, hogy távozásának hire fájdalma-
san érinti a várost 

Ugyanakkor azonban belevegyül eb-
be az érzésbe az öröm és büszkeség 
érzése is. Szeged püspökét Róma olyan 
kitüntetése érte, olyan magas egyház-
fejedelmi méltóságba kerül a kineve-
zés folytán, amire büszke lehet Sze-
ged. Büszkesége a városnak, hogy Sze-
ged püspöke lesz a kalocsai érsek s 
boldogsága a lelkünknek, hogy erre a 
nagy egyházi méltóságra lelkűnkhöz 
annyira közelálló főpásztorunkat, dr. 
Glattfelder Gyula pápai trónállót ne-
vezték ki. Szeged lakossága meggyő-
ződéssel hiszi, hogy dr. Glattfelder 
Gyula távozása a csanádi püspökség 
éléről nem jelenti majd a több évtize-
den át kifejlődött lelki kapcsolatok 
megszűnését is s biztosak lehetünk ab-
ban, hogy főpásztorunk továbbra ls 
fenntartja kapcsolatait a várossal. 

Az ni kalocsai Érsek elefraiza 
Dr. moóri G l a t t f e l d e r Gyula 

1874-ben született Budapesten. Ugyan-
itt szentelték pappá 1896 október 
15-én.A rendkívül éleseszü, nagyművelt-
ségű fiatal pap a Fázmány Péter-tu-
dományegyetemre került, ahová sok 
külföldi utazása után L Ferenc József 
király az ékesszólástan nyilvános ren. 
des tanárává nevezte ki. Ebben az idő 
ben alapította Glattfelder Gyula a bu-
dai Szent Imre-kollégiumot, amely a 
magyar ifjúság katolikus európai táv-
latú nevelésének mindvégig fellegvára 
maradt. 1911 március 8-án nevezte ki 
a pápa csanádi püspökké temesvári 
székhellyel. Az ősi püspöki városban 
a fiatal egyházfejedelem rendkívüli 
energiája, szervező készsége, nagyvo-
nalú képességei uj életet teremtettek 
a pastoraciónak olyan tökéletes kiépí-
tését jelentette működése, ami az egész 
országban példaképül szolgált Ttt 

Belvárosa Mozi 
Szerdán és csütörtökön f 

I L L Ú Z I Ó 
Egy nagy színésznő élete, akinek 
a szerelem is csak illúzió, csak 
játék volt Két fiatal SZÍT regénye. 
A főszerepekben: 

Brigíttc Horney és 

Johannes Heesters. 
H Í R A D Ó 

Előadások fél 4. 5 és 7 ómkor 

érte a román megszállás Glattfelder 
püspököt, aki intranzigens, izzó ma-
gyarságával csakhamar szálka lett a 
bukaresti kormányzat szemében. A 
román kormány végül is a szó legszo-
rosabb értelmében kiüldözte, az ősi 
püspöki városból Glattfelder Gyulát, 
aki 1923 március 12-én érkezett Sze-
gedre. Az ősi csanádi egyházmegyé-
ből 160 plébánia Romániában maradt 
67 pedig jugoszláv megszállás alá ke-
rült. Glattfelder Gyula csodálatos szer-
vező képessége igazi értékében Szege-
den bontakozott ki. Valósággal ő te-
remtette ujjá a csonka csanádi püs-
pökséget, ritka szellemi képességével 
pedig csakhamar a magyar püspöki 
kar vezére lett. Az ő nevéhez fűződik 
a szegedi fogadalmi templom felépíté-
sének biztosítása. A csanádi püspök-
ség Glattfelder Gyula kormányzása 
mellett rohamléptekkel fejlődött Sze 
geden s ma már egyik legméltóbban 
kiépült püspöksége az országnak. Sze-
ged, a püspöki város, sokáig emléke-
zetes bensőségü ünnepléssel emlékezeti 
meg szeretett föpásztora harmincéves 

püspöki jubileumáról. Ezt a három 
évtizedes működést legutóbb a pápai 
trónállóvá történt kinevezés, végűi 
most az érseki kinevezés koronázta 
meg. 

Dr. Glattfelder Gyula szegedi püs-
pöki működésének egyik legszebb ered 
ménye a székeskáptalan megszervezé-
se és felállítása volt, ami éppen most 
alig néhány hónappal távozása előtt 
fejeződött be. Két évtized alatt olyan 
püspökséget épített ki Szegeden jófor-
mán a semmiből, ami méltó az egy 
bázmegye első püspökének, Szent Gel-
lértnek nevéhez. De egyházmegyéié-
nek szervezetét is olyan mintaszeriien 
rendezte be dr. Glattfelder Gyula,hogy 
ma még ismeretlen utóda örömmel ve-
heti át tőle a szegedi örökséget. 

Egyházfejedelmi működése mellett 
soha el nem felejthető emlékeket hagy 
maga után Szegeden Glattfelder Gyu-
la, a szociálisan érző, vezető város-
polgár is. A jótékony cselekedetek-
nek, a szociális intézmények alapítá-
sának, a szeretet gyakorlásának olyan 
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ASZTALOSMESTEREK 
C S A R N O K A 
Szendrényi Géza es Tiraa 
Szeged, Ouijonio»-tér II. 
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lehetne. Glattfelder Gyula egész éle-
tében a szegények és rászorultak gvá-
molitója, az elesettek istápolója, min-
den magasabbrendü eszmény lelkes 
propagálója volt. 

Szeged városa mindenkor az őt 
megillető nagy tisztelettel s megbecsü-
lésének minden külső jelével vette kö-
rül dr. Glattfelder Gyulát, .akit ennek 
a tiszteletnek, megbecsülésnek és ra-
gaszkodó szeretetnék kifejezéséül a 
város díszpolgárainak sorába ikta-

tott. Szeged hiszi, hogy díszpolgá-
runk és lelkipásztorunk Kalocsán sem 
feledkezik meg rólunk. Szegedről, ar-
ról a városról, amely kitart sziwel és 
szerető lélekkel adott diszes otthoni 

végtelen sora fűződik a nevéhez, hogy j az ősi székhelyéről menekülni kényte-
azokat felsorolni hiánvtalamit nem len csanádi püspökségnek 
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Korszerű egészségház épül 
Alsóközponton, Városfcmyán 

és FeisőfcSzponton 
Hegyven artézi kutat furat a város a tanyavilágban 

K O R Z O B A N I 
Ma 3—5 és 7 órakor 

Őr s égv á l t á s ! 

PÁGER, CSORTOS, Hitt VÉG Hl 

VALI, LADOMERSZKY MARGIT,j 

SZAKATS ZOLTÁN 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A rendkívüli szárazság, amely 

hetek óta tart, a tanyai kutakat 

csaknem teljesen kiszárította, úgy-

hogy a legtöbb kútban semmi víz 

nincsen, másutt pedig olyan cse-

kély, hogy pocsolyaszámba megy 

s ivásra alkalmatlan. Igy rendkí-

vül nagy szolgálatot tesz a köz-

egészségügynek, hogy Alsótanva 

négy helyén: Feketeszélen, Zá-

kányban, Csórván és Várostanyán 

ártézikutat fúrattak. A városi tisz-

tifőorvosi hivatal szorgalmazta az 

ártézikutak furatását, a főorvosi 

hivatal kitűnő vezetője: vitéz dr 

T ó t h Béla tisztifőorvos ugyanis 

szívügyének tekinti a tanyai köz-

egészségügy fejlődését. " Beszél-

gettünk a tisztifőorvossal, aki el-

mondotta, hogy 4 0 ilyen kut fu-

ratását tervezi a város a tanyavi-

lágban, ahol rendkívül nagy szük-

ség von ezekre a kutakra, nemcsak j 

az élvezhető, egészséges ivóviz, j 

de a tisztálkodási lehetőség szem- ; 

pontjából is. A kutak elhelyezése i 

a jövőben is ugy történik, hogy a ] 

tanyai egészségházak közelében; 

lesznek s ezek egészségvédelmi; 

munkáját szolgálják és segítik elő 

majd. 

A tanyavilágban legutóbb há-

rom uj, korszerű egészségház épí-

téséhez kezdtek: Alsóközponton, 

Vórostanyán és F^lsőközpotnon. 

Ez a három épület már csaknem 

készen úgyannyira, hogy az uj 

egészségházak bokrétaünnepé-1 

lyét a közeljövőbein meg is tartjákj 

mind Alsóközponton, • mind Vá- j 

rostanyán, mind pedig Felsőköz- j 

ponton. Az építkezések eleinte! 

lassan haladtak, mert a város ál-

tal kiirt tervpályázatra alig akadt 

jelentkező. Ennek hir szerint aa 

az oka, hogy a várostól körülmé-

nyesen kapják meg pénzüket az 

építőiparosok és ma, amikor az 

anyagbeszerzés készpénzbe kerül, 

az iparos nem szívesen vár fél-

évig, néha tovább is befektetett 

pénzére. Az olsóközponti és vé-

rostanyai egészségházakat ügyan-

az a vállalkozó kapta meg, egyet-

len ajánlattevőként. Felsőközpont-

ra nem is akadt vállalkozó s igy 

ugyanannak adták ki a pályázatot, 

aki az alsóközponti és várostanyai 

építkezéseket kapta. Ez a vállal-

kozó azonban a felsőközpor.ű 

egészségház felépítését már 10 

százalékos felárral vállalta el. Kér-

dést intéztünk vitéz dr. T ó t h Béüa 

tisztifőorvoshoz arra vonatkozé-

S z e c h e n y i M o z i 
Ma 3, 5, 7 órakorj 

A tegnapi bemutatón nagy siker' 
aratott bájos diáktörténet 1 

Diákévek 
vidám, megható, mosolyra deritö 
jeleneteivel életünk legszebb éveit 
idézi elénk. Főszereplők: 

SIR CEDRIC HARDW1CKE és 
JOSEPHINE HUTCHINSON 
Kisérő műsor: H Í R A D Ó 

Figyelem ! ! J 

YASZARY JÁNOS irta 

MURÁTI és 
PÁGER játsza 

'1 legközelebbi műsorunk a 

Házassáp1' 
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főszerepeit 


