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Szabadtéri jegyek a 
DÉLMAGYARORSZÁG non 

Vakmerő lopás 
a fogadalmi templomban 

Csütörtökön délelőtt ellopták az egyik értékes 
oltárteritőt 

(A Déimagyarország munkatársától.) Csü-

törtök délelőtt a belvárosi p lébániahivatal 

i'eljelcntést tett a rendőrségen ismeretlen tettes 

ellc", aki a délelőtt folyamán lopást követett 

el  a fogadalmi templomba n. A vakmerő tolvaj 

a kor a délelőtti órákba n a be jár a t tó l ba lr a 

a z első oltárról lelopta az értékes oltárteritöt. 

Reggel, amikor a sekrestyés a templomot 

k iny i to t ta , még m e g volt a terítő, a sekres-

tyés valamennyi o l tárt megnézte ég akkor 

minden r e n d b e n volt- Tizenegy óra tá jban 

konstatálták megdöbbenve, hogy a baloldali 

első kis mellékoltárról h iányz ik az értékes 

kézimunkateritő. A nyomozás során sjkerült 

megál lapítani annyit, hogy a lopás körülbelül 

nyolc és kilenc óra között történi . A lopás 

idején többen tartózkodtak a templomban, 

ezek azonba" annyj ra elmerültek ájtatűs-

kodásban, hogy a tolvaj nyugodtan dolgozha-

tott a mellékoltár előtt. Különben is a bal-

oldali oltárok előtt nincs annyi ember, m in t 

a jobboldali oltároknál, amit a tolvaj jó l tudot t 

és Czt a m a g a javára kihasználta. A rendőr-

ség egy nőre gyanakszik, egyesek homályosan 

emlékeznek arra , hogy l á t tak egv nőt a kér-

déses időpontban a baloldali oltárok körül , 

azonban nagyobb figyelmet nem szenteltek reá. 

A rendőrség a felháborító lopá* ügyében eré-

lyesen folytat ja a nyomozást és reméli, bogy 

hamarosan sikerül elfogni a vakmerő tolvajt-

i— Szombaton délben nyí l ik meg az egyház-
művészeti kiállítás- Jelentette a Délniagyaror-
szág, hogy jul ius 23. és augusztus 15 között 
nagyszabású egyházművészeti és világi képző-
művészeti kiáll ítást rendeznek Szegeden, a 
belvárosi fiu elemi iskola átalakított épületé-
ben, József főherceg tábornagy fővédnöksége 
mellett. A kiáll ítás rendezősége mintegy 800 
darab képet és szobrot gyűjtött össze, különö-
sen az egyházművészeti rész rendkívül gazdag, 
vi lághírű mesterek képei és szobrai sorakoznak 
a hatalmas termekben. A bizánci művészettől 
kezdve a legmodernebb egyházmüvészetig min-
den irány és kor megtalálható a kiál l í tás kere-
tében. Á világi részben felvonulnak az összes 
szegcdi festők is. A nagyszabású és a maga ne-
mében párat lanul gazdag kiáll ítást szombaton 
délelőtt 11 órakor nyi t ják meg ünnepéives ke-
retek között. A megnyitó beszédet dr. P á l f v 
József polgármester mondja. Pénteken délután 
5 órakor a sajtó munkása inak mutat ják be a 
kiál l ítási termeket. Az egyházművészeti kiállí-
tás iránt rendkívül nagy érdeklődés nyi lvánul 
meg. 

— Hammer Terike állapota. Csütörtökön 
délután olyan hirek terjedtek el, hogy az el-
múl t héten történt autóbalesetnél szerencsét-
lenül járt H a m m e r Terike állapota súlyo-
sabbra fordult. Érdeklődtünk a sebészeti kli-
nikán, ahol azt az örvendetes információt kap-
tuk, hogv Hammer Terike állapota örvendete-
sen javul és meg van minden remény arra, 
hogy nemsokára elhagvhatia a klinikát-

— Vászonárut bizalommal vehet Pollák Test-
véreknél. 

— Árokba fordult a szekér. Súlyos szeren-
csétlenség történt csütörtök reggel az egyik ta-
nyai országúton. S z e k e r e s Antal 45 eszten-
dős kecskéstelepi lakos buzásszekérrel igyeke-
zett. a város felé, közben a szekér vele együtt 
az árokba fordult. A szerencsétlen ember kopo-
nyaalapi törést, felkartörést és többrendbeli 
bordazuzódást szenvedett. Válságos állapotban 
(Szállították a mentők a sebészeti k l in ikára. 

— Ha gyomrát elrontotta, igyék azonnal egy 
pohár természetes „Ferenc József ' keserüvi-
zet, mert ez az cmésztőcsatorna tartalmát 
gyorsan feloldja és biztosan levezeti, a bélmü-
ködest elrendezi, az anyagcserét fokozza és 
friss közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát-

— A tanoncok napközi üdültetése. Az 
OTI. szegedi kerületi pénztára az idén 
is megrendezi vasárnaponkint és ünnepnapon-
kint napközi üdültetési akcióját. Ezen résztve-
hetnek a 17 éven alul i fiu- és leánybiztositot-
tak, aki a folyó évben a kéthetes üdültetési 
akcióban részt nem vettek. Jelentkezni iehet 
péntekig a hivatalos órák alalt. Jelentkezési 
lapot a pénztár első emeletén a nyomtatványt 
árusító tisztviselőnél lehet kapni és kiál l í tva 
ugyanolt kell visszaadni. Az első napközi üdü-
lés 24-én lesz-

— A szabadtéri játékok kiállítása. Szomba-
ton délben nyit ja meg a városi muzeumban 
rendezeti szabadtéri kiáll ítást vitéz I m e c s 
György főispán- A kiál l í tás már elkészült és 
ma lesz annak a sa jtóbemufatója, déli 12 óra-
kor. A kiáll ítás anyaga igen változatos, még se-
hol sem kerültek össze ily nagy tömegben a 
hazai és külföldi szabadtéri képek. A kiállítá-
son amalőrfényképeket is bemutatnak A ki-
állítás nyitva lesz a szabadtéri játékok tarta-
ma alatt-

— Felhívás a kereskedelemben foglalkoztatott 
segédmunkásokhoz. A szegedi szakszervezeti bi-
zottság ezúton hivja fc] a kereskedelemben és rak-
tárakban (fűszer-csemege, gyarmatáru, takar-
mány, festék, üveg és üvegáru, porcellán, fajansz 
és zománcáru, papir, könyv, textil, posztó, bélés-
áru, cipő és egyéb ruházati cikkek, vasáru és 
műszaki, épület és asztalosfa, stb.) foglalkoztatott 
segédmunkásokat és kifutókat, hogy a minimális 
munkabérek és i heti 48 órás munkaidő rendezé-
sével kapcsolatos adatok felvétele végett a sze-
gcdi szakszervezeti bizottság titkári irodájában 
(Hétvezér-ucca 9. II. emeleti hétköznapokon üz-
letzárás után. vagy vasárnao délelőtt 9—12-ig fel-
tétlenül jelenjenek meg. 
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A Szent István ünnepségek 
programja 

Magyarország most üppepl i nagy k irá lyának, 
Szent István halá lának 900. évfordulóját- A 
megnyitó ünnepségekről és'egyes részletekről 
beszámoltunk, megírtuk azt is, hogy a fényes 
ünnepségek egyik legkiemelkedőbb pont ja a 
Szent Jobb országjárása- Budapesten a királyi 
várplébánia templomban őrzik Szent István 
király jobbját, amelyet most az úgynevezett 
Aranyvonaton végigvisznek az egész ország-
ban, hogy a városok és falvak népe hódol jon a 
nagy király emlékének és hitet tegyen amel-
lett, hogy továbJ>ra is a Szent István által mu-
tatott uton fog haladni . Ez azonban csak egy 
részlete a nagyszabású Szent István-ünnepsé-
geknek. Ide tartoznak a szegedi szabadtéri j á-
tékok is, azonkívül az augusztus 14-én meg-
kezdődő országos ünnepségek. 

Augusztus 14-én Esztergomban megjelenik' 
Magyarország kormányzója Magyarország tör-
vényhatósági képviselőinek kíséretében. 15-én' 
a Bazil ikában S e r é d i Juszt inián, bíboros-
hercegprímás mond ünnepi szentmisét és szent-
beszédet. Ugyanezen napon avat ják fel a restau-
rált árpádház i királyi palotát, amelyet több-
éves megfeszített munkáva l tártak fel. A pa-
lota a X I I . századból származik és az európai 
ásatások szenzációja volt az utóbbi időben. 

Augusztus 16-án délelőtt 10 órakor ünnepé-
lyesen közszemlére teszik ki a Szent Koronát. 
Legutóbb 1916-ban, IV- Károly kirá ly koroná-
zásakor volt közszemlére léve a Szent Korona* 
16 ika és 22-ike közölt tartják incg a magya-
rok II. világkongresszusát. Augusztus 20-án a 
nagv Szent Jobb körmenetben Horthv Miklós 
kormányzó is részt vesz. Ez a Szent Jobb kör-
menet a legnagyobbszabásn lesz az összes ed-
digiek között. Ezt megelőzőleg augusztus 18-án 
a magvar országgyűlés mindkét háza történel-
mi ülést tart. mé.gnedig nem Budapesten, ha-
nem Székesfehérvárott. Ugyanis ebben a vá-
rosban tartotta Szent István országgyűléseit 
és a történelem fo lyamán például a király-
választó országgyűléseket is itt tartották. Ezek' 
az ünnepségek képezik gerincet az események-
nek. azonban ma jdnem minden napra esik va-
lamilyen ünnepség, kiáll ítás, látványosság 
augusztus elsejétől kezdődőleg. 

— "A" tilzoltósáp; gyakorlal-bemulalójn. "A" sze-
gcdi Légoltalmi Liga, mint ismeretes, oktatóképző 
tanfolyamot tart fenn. A tanfolyammal kapcsoln* 
tosan pénteken délután 5 órakor a szegedi tűzoltó-
ság bemutató gyakorlatot tart a tűzoltólaktanyá-
ban. Az érdekesnek Ígérkező gyakorlaton a közön* 
séget 

szívesen látja a parancsnokság. 
— Krep de schin esőkabátok minden szinbeni 

18 pengő Blan Ignátz cégnél, Kelemen-u. 5. 
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Ötszáz gránáttal 
bombázták Madridot 

Barcelona, ju l ius 21. A köztársasági hadije-
lentés szerint Franco csapatai a sugunfoi Harc-
téren heves harcok árán tovább nyomulnak 
előre. Talas szakaszán a köztársaságiak visz-
szafoglulták az Atalava-magaslatot. Egy olasz 
hadnagyot és több katonát elfogtak. 

A saguntoi utat 75 nemzeti repülőgép bom-
bázta- ötven bombavető az Espadana hegység-
ben levő köztársasági állásokat támadta- Az 
estremadurai harctéren nagy harcok voltak. 

Madridot 500 gránát érte. Valenciában a t 
nemzeti repülőgépek bombái megrongáltak egy j 
angol hajót. A támadásnak halálos áldozatai j 
is voltak. 


