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Rheumatikus fájdalmaknál 
A Ssení Jobb 

szegedi ünnepe 
Nagyszabású iniéskedések a pompás fogadtatásra 

— ünnepségek részletes programja 

képviselőt, a diszmagyaros csoport, a magyar ru-
hás hölgyek és a nem magyar ruhás hölgyek cso-
portja, a városi tanács, a törvényhatósági nizoít-
ság tagjai és egy rendörszakasz. 

Az Aranyvouaiot 
a város képviseletében Kisteleken várja a főis-
pán, a polgármester, valamint a megyéspüspök 
képviseletében B r e i s s a c b Béla püspöki helynek, 
R a s k ó Sándor prelátus és B a r m o s György 
apát, akik felszállnak a vonatra és azt bekísérik 
Szegedre. 

Hétfőn a Dómból autón viszik vissza a szert 
ereklyét az állomásra, a Szent Jobb kisérüi szin-
tén autón vesznek részt az ünnepi menetben. 

A rendőrség Intézkedései 

Dr- Buócz Béla főkapitányhelyettes, a szege-
di rendőrkapitányság vezetője tizennyolcolda-
las tájékoztatót adott a rendőrtisztikar tagjai-
nak az ünnepségekkel kapcsolatos tennivalók-
ról, hogy teendőikkel minden vonatkozásban 
tisztában legyenek, a közönséget felvilágosítás-
sal és útbaigazítással elláthassák. 

— Különösen hangsúlyozni kell a közönség 
előtt — írja a főkapitányhelyetles —, hogy a 
rendőrség kivétel nélkül mindenkinek módot 
nyújt arra, hogy a Szent Jobb előtt elvonul-
hasson, tehát tolakodásra, türelmetlenkedésre 
ok nincs és az csak az ünnepség méltó lefolyá-
sát zavarná. 

A főkapitányhelyettes az összes intézkedések 
vezetésével és irányításával dr. B o r h o ] a Je-
nő rendörfőtanácsost bízta meg és melléje szol-
gálattételre dr. B o d n á r József segédfogal-
mazót osztotta be. A főkapitányhelyettes mel-
lett dr. D e á k Ferenc rendőrfogalmazó teljesít 
szolgálatot. 

Az Aranyvonatot a városba kisérő menet lé-
lekszámát a főkapitányhelyettes 32—35 ezerre 
becsüli. Egv ilyen tömeg hatos sorokban fel-
fejlődve 2100 nvélernvi. nyolcas sorokban 1700 
méternyi utvonalat foglal el, igv a főkapitány-
helyettes megítélése szerint a menetnek nyol-
cas sorokban kell megalakulni, hogy az a ren-

delkezésre álló idő alatt a Boldogasszonv-su-
gáruton kifejlődhessen. A Dóm-teret az ün-
nepség befejezéséig lezárjak. Oda csak a kör-
menetben résztvevők mehetnek be. valamint a 
pilótapiknik hatvan résztvevője. A körmenet-
ben részt nem vevő közönség és az iskolásgyer. 
mekek a Boldogasszony-sugárul két oldalán 
és Gizel'a-leren helyezkednek el. maid a kör-
menet elvonulása után bevonulnak a Dóm-tér-
re és elfoglalják a számukra kijelölt helyeket. 

Az Aram mnal 7 óra 17 perckor fut be az ál-
lomásra. amelynek perron jára csak belépőjegy-
gyel lehet be jutni. 

A Szent Szív-körmenet résztvevői délután i 
órától kezdve gyülekeznek, a körmenet 5 óra-
kor indul a Gyöngy-uccai kápolnából. 

A fökanitánvbelyettes rendelkezése az ün-
nepségek leganróbb részletére is kiterjed olvan 
precizitással, bnav a város nagv ünnepe min-
den zavar nélkül folyik majd le. 

Efjeli ájtatosság 
a Szent Jobb elött 

Hétfőre virradó éjjel, amikor a tömegek a 
Szent Jobb előtt elvonullak, beviszik az ereklyét 
a fogadalmi templomba, 12 órától kezdve ájtatos-
ság lesz a következő sorrendben: 

Éjjel 12 órakor szentbeszéd Szent István ki-
rályról, mondja K i s s István zárdai igazgató. 
Uláca a keresztségi igérel megujiiása, szentségi 
áldás és litánia. — Hajnali két órakor Máriás 
szentbeszéd, mondja P. O s 1 a y Osvald ferences, 
utána szentmise a magyarok Nagyasszonya tisz-
teletére, — hajnali 3 órakor rózsafüzér ájtatos-
ság, litánia, szentségi áldás, — hajnali I órakor 
szentbeszéd a nemzeti optimizmusról, mondja dr. 
K e r k a y József piarista. Utána hálaadó szent-
mise a nemzet ezeréves múltjáért, — hajnali ö» 
órakor rózsafüzér ájtatosság, litánia, szentségi 
áldás. 

Egész éjjel, 12 órától kezdve gyónásra alkalom, 
hajnali kct órálól kezdve lehet szcntáldozashóz 
járulni. 

A 
vasvillával agyonverte 

a 17 éves leányt 
A törvényszék zárt tárgyaláson tárgyalta a kegyet-
len bünügyet - A legényt 12 évi fegyHázra Ítélték 

(A DélmagTarország munkatársától.) Az elő-
készitő bizottság végérvényesen összeállította 
annak a nagyarányú ünnepségnek a program-
ját, amellyel a város a falai közé érkező Szent 
Jobbot fogadja. Az Aranyvonat, mint ismere-
tes, vasárnap este hét órakor érkezik Szegedre 
és az ünnepségek ebben a pillanatban megkez-
dődnek. 

Az előkészítő bizottság az ünnepség sorrend-
jét a következőkben állapította meg: 

Vasárnap 

1 A Szent Jobb-ünnepséget bevezeti a S/ent 
Sriv-kórmenet, amely a Jczustársasági atyák 
Gyöngy-uocai kápolnájából iudul a Tisza Lajos-
körúton és Szentháromság-uccán át a zárdához. 
Mindazok az egyesek és testületek, okik ezen a 
kői meneten is résztvesznek, legkésőbb délután bá-
romnegyed 5 óráig foglalják el helyeiket a Tisza 
Lajos-köruton. 

2 Akik a Szent Sziv-körrnenetben nem vesz-
Pek részt, a Bécsi-körulon gyülekeznek a Böldog-
asszon.y-sugárut és a Szentháromság-ucca közölt, 
helyeiket legkésőbb hat óráig foglalják cl. 

3. Akiknek belépőjegyük van a pályaudvari fo-
gadáshoz. az I. osztályú várótermen keresztül jut-
hatnak a pályaudvarra, olt helyeiket legkésőbb 7 
óráig foglalják el. 

4. A Szent Szlv-körmenet a zárdától a Szent 
Feri ne-ueeán át halad a Boldogasszony-siigárutra. 

5. A Szent Sziv-menethez az Indóház-tér felöl 
felzárkózik a hivatásrendi szervezetek menete, a 
Fécsi-körutnál pedig az ott gyülekező testületek 
és vidékiek. 

6 A körmenet beérkezése után a résztvevők 
Oszlopokban állnak fel a Dóm-téren, ahonnan az 
ünnepség lezajlása után zárt sorokban vonulnak 
el a Szent Jobb elölt.. 

7 A közönségnek az a része, amely nem vonul 
?e| a különböző testülelekkel, a Boldngasszony-
Sugárut két oldalán gyülekezik és a nienei elvo-
nulása "tán a Gizella-téren nyer elhelyezést, aho-
va az ájtatosság egyes részeit hangszórón közve-
títik. 

8 A fogadalmi templom egész éjjel nyitva lesz 
és éjféltől Kezdve minden 2 órában elmélkedés és 
ájtatosság lesz a Szent .Tobb tiszteletére. 

Hétfőn 

1. Reggel 6 órakor zenés ebresztö a város fő-

útvonalain. 

2. Reggel 7 órakor a plébániák hivei testülcti-
feg, zászlók alatt felvonulnak a fogadalmi tem-
plomba a püspöki misére. 

3. 8 órakor Glattfelder Gyula Csanádi megyés-
püspök ünnepi nagymisét pontifikál. 

4. Mindazok, akik a pályaudvari fogadásra, 
•agy a Dóm-tér erkélyére jegyet kaptak, a Szent 
István-misére is hivatalosak és a fogadalmi tem-
plomban megfelelő elhelyezést nyernek. 

5. A püspöki mise után a Szent Jobbot ünnepé-

lyesen kikísérik az állomásra. 

Az állomásról útnak induló Szent Jobbot kisérö 

menet beosztását 

ls elvégezte az elökészilö bizottság. Közvetlenül 
a Szent Jobb után halad a főispán, a polgármes-
ter, a vegyesdandárparancsnok a helyőrség tiszti-
karának küldöttségével, a város felsőházi cs or-
szággyűlési képviselői, az egyetem tanácsa, az ál-
lami bíróságok, az állami hivatalok és hatóságok 

(A Délmagyarország munkatársától., Bestiá-
lis kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság tör-
tént február 15-én Zákányban. F a r k a s Jó-
zsef 29 éves gazdasági cseléd vasvillával 
agyonverte Puskás Etel 17 éves leányt. Farkas 
József domaszéki legény még 1935-ben került 
Puskás József gazdálkodó Zákány kapitány-
ság 212 szám alatti tanyájába gazdasági cse-
lédnek. Hamarosan szerelmes lett a gazda alig 
14 éves leányába, aki viszonozta is a legény 
érzelmeit. Farkas többször tett olyan kijelen-
tést, hogy szeretné a leányt feleségül venni, 

idegfájdalmaknál, fejfájásnál, izületi és tag-
fájdalmaknál, valamint meghűléses betegsé-
geknél gyorsan és biztosan hatnak a Togal-
tabletták. Orvosok ezrei ajánlják a Togal-t, 
tehát Ön ís bizalommal vásárolhatja. Tegyen 
még ma egv kísérletet. Kérje kifejezetten a 
kiváló hatású Togal-t. Teljesen ártalmatlan-
Minden gyógyszertárban. P 1.60. 

Cz azonban nem merte a dolgot előhozni as 
apja előtt A szerelem télig tartott a fiatalok 
közölt, a leánynak ekkor gazdagabb kérője 
akadt és Farkasnak kereken kiadta az útját. 
Február elején leány megmondta udvarlójá-
nak, hogy nem fog hozzá menni feleségül és 
arra kérte, hogy ne is közeledjen többé hozzá. 

Február 14-én Puskáséknél társaság gyűlt 
össze. A vendégek boroztak, amiből jutóit Far-
kasnak is. A fiatalember a bor hatása alatl 
elkezdett duhajkodni, gorombáskodni, elővette 
a bicskáját és azzal faragta az asztalt és az 

A Polgári Sxabaáságpárl 

választójogi kérdésekben 
felvilágosítást ad naponkint d . e . 11—1. 

Rudolt-lér 9.1. em. 


