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ameiy egyedül képes minden emberi szándékot 
valóra váltani. A keresztben szimbolizált kö-
nyörgő szegedi kéz azt jelenli, hogy akiknek 
a földön nincsen már remélni valójuk, az 
Istenhez fohászkodnak az élet reménységéért. 
De figyelmeztető jel is lesz ez a kereszt, hogy 
nem elég a fölülről jövő segítséget várni, 
hanem fölfelé Is kell törekedni. Ha üres az 
élet, ha egy nép nem tud emelkedni lelkében 
és folyton csak lenn keresi örömét, nem lehet 
reménysége sem. 

— Ez a kereszt könyörgő kéz lesz, de szim-
bolizálni fog|a ennek a nagyratörő és nagyra-
hivatott népnek a jövőhöz való jogát is re-
ménységéi Is. 

A nagy hatást keltő beszéd után a püspök 
a kereszthez járul 1 és elvégezte a kereszt-
szentelő szertartást, majd megcsókolta a föl-
szentelt keresz'et. Példáját követték a segéd-
kező papok is. 

Ezzel vígel ért a szertartás. A súlyos kereszt 
kötelékeit eloldották é j bat markos ember vál-
lára emslve vitte a templom homlokzata elé. A 
közönség menetté alakulva követte a keresztet. 

A fogadalmi templom áliványzalát izléiesen 
feldíszítették erre az alkalomra a munkások. A 
gerendákat bevonták a város és a magyír tri-
kolór színeivel, fenyőágakkal tűzdelték te!e a 
sarkokat. A kereszt aranygömbje már f;nn ra-
gyogott a torony csucián — tegnap erOaitetlék 
oda —, amikor az okmányt is elrejtették benne. 

Az egybázi és a világi hatóságok képviselői, 
valamint az érdeklődők tömege a torony lábá-
nál helyezkedett el ugy, hjgy megtöltötte az 
egész Templomteret. A környékbeli bázik ab-
lakaiból kíváncsi fejek hajollak ki és lesték a 
kereszt-fsivontatás izgalmas részleteit. 

A keresztet a munkások a torony lábához 
vitték. A torony (elejéről bosszú drótkötél csün-
gött alá, az elektromos felvonógép kötele. Eh-
hez erOsitették a ragyogó keresztet, de az aljára 
egy másik, vékonyabb kötelet is kötöttek, amely-
nek másik végét három munkás tartotta a 
toronnyal szemben levő kőUragómühely tete-
jén, hogy a kereszt utkOzben ne ütődjön az áll-
ványokhoz. 

A nagyszámban kivonult rendőrök kordoni 
vontak a torony körül és nem engedtek senkit 
a kereszt közelébe. 

Féltíz ulán néhány perccel megindították a 
lift motorját, megkondult a harang és a kereszt 
lassan szállani kezdett fölfelé. A tömeg lélckzet-
visszafojtva figyelte az egyre kisebbedő kereszt 
emelkedésé», ameiy jó negyedóráig tartott, mi-
közben állandóan búgott a harang. 

Fönn, a torony gombjánál hangyákká zsugo-
rodott munkások várták a kérészét. Amikor föl-
ért, leoldozták róla a köteleket és szédítő ügyes-
séggel er ősitették helyére. Ugyanebben a pilla-
natban felsztktdl i köd és a novemberi nap-
sugár sziporkázva verődött vissza a ragyogó 
kérésziről. Foerk Ernő műépítész pedig, aki 
szintén felment a toronyállvány legmagasabb 
fokára, kilépett az állvány szélére, felbontott 
egy üveg pezigől, teletöltöüe poharát és har-
sány hangon kiáltotta: 

— Isten dicsőségére 1 

Az üres poharat messze eldobta magától és 
az sértetlenül esett le a földre a közel száz-
méternyi magasságból. 

A második pohár pezsgőt „a magyar királyra*, 
a harmadikat az ország és • város polgáraira 
flritelle Foerk Ernő. Szinte hihetetlen, mind-
három pohár egész mar»dt. A két elsőt özvegy 
Pillich Lajosné kapta fel a földről és sértetlenül 
adta át a polgármesternek, a harmadikat egy 
gyerek vette fsl és el akart futni vele, de útköz-
ben megbotlott, elesett és a pohár összetört 
kezében. A két sértetlen poharat egyelOre a 
városi muztumban helyrzik el. 

A másik toronyra, amely már szinlén elké-
szült, a jövő héten teszik fel a keresztet. 

A kereszUzentelés bankettje. 

A fogadalmi templom szerdai keresztfelavató 
ünnepélyét eile bat órakor a Hágihan bankett 
köiette, amelyet a város idolt fcz építőmunká-
sok liszteletére. Az ünnepi lakomán megjelen-
jek: dr. Aigner Károly főispán, dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, Foerk Ernő műépítész, 
Berzenczey Domokos főmérnök, Tfiaróczy Mihály 
lőűgylsz, Oltovoy István éoitési, stb. 

Az elsO felköszfln'őt O.tovíy István mon-

dotta a munkások nevében. Megköszönte a 
batóságok jóindulatát és arra kérte a megjelent 
hivatalosakat, hogy 1929 re, amikor az drvle 
ötvenéves évfordulója lesz, tegyék lehetővé a 
templom teljes felépítését. 

Dr. Somogyi Síiiveszter polgármester szere-
ieltel üdvözli a munkásokat és különösen Foerk 

professzori, akinek nevéhez fűződik az ország 
második legnagyobb templomának felépítése„. 
Foerk Ernő szép beszédben méltatta a munká-
sok érdemeit, akik lelkűket adták be e az épit-
kezésbs. Még számos felszóltiás tarkította » 
nagysikerű bankettet, ameiy a késő esti órák-
ban ért véget. 

tfIMrfMWMAWMMMWMMMMMIMMMMMMIS« > 

Egy nagystiiti szélhámos a gyatra vilégitásu korzón 
megszökött elfogó! kezei közül. 

A város csöndes és halott életében nagy 
szenzációképen hat az a nem mindennapi bűn-
ügyi esemény, amely a fze^edi rendőrséget 
már vagy nyolc napja foglalkoztatja. Egy nagy-
stílű szélhámos, aki Székesfehérváron másfél-
milliárd koronát sikkasztott, hónapokon ál 
lakott Szegeden s amikor a napokban fölismer-
ték, a hatósági emberek kezei közül ugrott meg 
és tünt el a korzó esti forgatagában, ané l tü , 
hogy ezután nyo iára tudak volna akadni. 

A nagystílű szélhámos közeli múltja Székes-
fehérvárra vezet. Ott ez év elején bankkörök-
ben jól csengő neve volt Popp Imre gazda-
tisztnek, aki jugoszláviai földbirtokosnak adta 
ki magát. A kis városka társadalmi é'elében is 
előnyösen ismerték P*pp Imrét, aki már meg-
jelenésével is a teljes bizalmat vivla ki. A jövő 
nagy pénzügyi kapacitásának tartották s ha 
valak nek üzleti ügyekben tanácsra volt szük-
sége, az mindig az elegáns vi'ágfi Papp Imré-
hez fordult. Milliárdok fordultak meg kezén — 
Papp Inre mindig helyiállt, mig ez év március 
hónapjában azu án egyik nagyobb lővárosi 
gabonacég bevásárlásokkal nem bizta meg a 
jónevü gazdatisztei. 

Papp Imre másfél milliárdot vett fel 
előlegül a cégtől s azzal Pestről Fehér-
várra utazott vissza. Itt három napig 
mulatott egyfolytában, ugy hogy gyanússá 

vált viselkedése. 

Ekkor elhanyagolta mis irányú anyagi kötele-
zettségeit s mulatozása közben bűstkén muto-
gatta a másfél milliárdnyi összeget, amely érin-
tetlenül volt meg tárcájában. A maganosok 
bizalma a mulatozások hallatára nem sokáig 
tartott, feljelentették Papp Imréi a rendőrségen, 
aki mikor meghallotta az elleae irányuló letar-
tóztatást parancsot, a következőket mondotta a 
detektiveknek: 

— Mehitünk uraim. 
Büszkén odaállt a detektívek közé és meg-

indult a kávéházból. Menet közben azonban 
hirtelen kiugróit a detektívek kezet közül és egy 
hátsó kijáraton át eltűnt. Hiába volt minden 
nyomoiás utána, a razziák sem hoztak ered-
ményt. Körözőlevelet adtak ki ellene 8 a pesti 
gabona-cég 

ötvenmilliós jutalmat tűzött ki fejére és 

a másfélmilliárd három százalékát. 

Papp Imre azonban nem került elő. Jóltáp-

láltságról tanúskodó fényképei befutottak min-

Íen rendőrséghez s megjelent egyszerű neve a 
örözöttek galériájában is. A hírek szerint egész 

Európára szóló útlevéllel rendelkezett s egyszer 
külföldi bolyongása közben egy holdvilágos 
tájképpel diszitett kártyát is küldőit a fehérvári 
rendörségnek: Jól érzem magam. Üdvözlettel 
Papp.' 

E i év szeptember haviban azután Papp 
ugylátszik megunta külföldi barangolását és is-
mét hazavágyott. Egyenesen Szegedre jött, jó 
messze Székesfehérváriéi. 

Szeptember harmadikán beállított egyik na-
gyobb szegedi ingatlanforgalmi irodához azzal, 
hogy házat akar vásárolni. Négy-öt házat meg 
is tekintett, de komoly vásárlási kedvet nem 
mutatott a házakhoz. Később előállott azzal, 
hagy családi bázát eladta Jugoszláviában és a 
pénzt forgatni akarja. 50 millió koronával tár-
sult egy ingatlanforgalmi irodához, mig pén-
zének egyrészét a Szegedi Bankban és más 
pénzintézetekben helyezte el. Mindenhol és 
mindenki megbiiotf benne. Elsőrangú üzlet-
szerzőnek bizonyult. Az ingatlanforgalmi iroda 
Papp Imre vereiésével valósággal felvirágzott. 
A Kass-ban lakott kényelemben, jólétben. Né-
hány nappal ezelőtt nyugtalankodni kezdett. 
Erezte a vesztét. A bankokból kivette a pén-
zét ésQfelkészült a szökésre. Délutánoakint a 
Royalban tartózkodott. Itt ismerte fel egy szé-
kesfehérvári utazó, aki azonnal telefonált a 
rendőrségre. 

A rendőrségről detektívek mentek ki igazolá-
sára. Papp eleinte méltatlankodott, majd meg-
ört és beismerte, hogy ő az a keresett szél-
hámos. FeSsőbb utasításra a városházára akar-
ták vinni, a iiikor a magát megadó szélhámos 
elindult sz őt letariózlató detektív melletti 

A korzón este félnyolc órakor vezetett vé-
gig az uljuk. P«pp kedélyesen besxé'getelt a 
detekiiv mellett. Megkérdezte, hogy melyik a 
városháza és a bérház. A kisérő defeklir nem 
beszélt és annál Jobban szemmelkisérte a nagy-
stílű szé hámos». 

A korzón sokan járlak a kritikus időben. 
Sétálók, esti bolyongók s a Széchenyi-Mozi 
felől is megindult a tolongóáradat. Ember-
ember hátán a kísérteties féihomá yban, a két-
ségbeejtő gyatrán világított korzón. Egy pilla-
nat müve lehe'ett talán az egész, amikor Papp 
Imre egy kígyózó mozdulatai tett 

és eltűnt az emberforgatagban. 

Kiáltozás : „Fogják meg 1 . . . 0 , t megy a 
sikkasztó I . . 

Hiába vo't minden, Papp Imre ö'döapős 
ügyességgel bujkált a tömeg között, mig petcek 
multán már nyomiveszett. Hiába volt utána 
razzia is. 

Papp Imre, aki Székesfehérváron másfél-
milliárdot sikkasztott, bujkálása közbea Szege-
den is megugrott a szorító gyűrűből. 
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burleszk attrakciója 
5 felvonásban 

hétfőtől a 

I Belvárosiban.! 
Értesítem a t. közönséget, hogy az összes 859 

téli szöveteim megérkeztek, 

egyénednek részletfizetésre is készítek 
divat szerint télikabátot, öllttrtyt, l ag lán t . 

Tisztelettel Csányl Andr i s uri szabó, Szent György u. 13 

Könyv régiségek és 
ritkaságok 

_ nagy válasz-
tékban kaphatók. Kónyvlárakat veszek. 

Hungária könyvkereskedés S í 
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Magánórák egyeseknek 
és csoportoknak az összes 

modern táncokból. Tanfolyamok 
diákoknak és felnőtteknek. 

Tanítás egész nap. 
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