
Déli látogatás az átmeneti otthonban 
és a felsővárosi népkonyhán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Piacokon ta. 
láíkozunk velük. Mint az éhes kis sáskahad járnak 
a hulladékok nyomában .Dideregve szedik mezte-
len lábacskáikat a hideg földön. Rongyosak, el-
hagyatottak, sápadtak. Ha elmegy mellettük, hoz-
zád szegődnek és könyörögnek néhány fillérért, 
követnek szivósan, elkeseredett életösztönnel. Lát-
szólag tolakodók, szégyentelenek és ha a sze-
mükbe nézel, a kis kullancsok nézéséből valami 
idegen, szörnyű nagy félelmet olvashatsz ki, egy 
kiterített, remegő gyereksziv esdekel bennük se-
gítséget, védelmet, szánalmat. Mind, mind az el-
bukó angyal fájdalmával kapaszkodnának gyerek-
koruk gondtalan szépségéhe, kacajába és ha meg 
is feledkeznének percekre az otthon keserveiről, 
egy golgothft jSró anyáról, az iszákos, elrom-
lott apáról, az éhség felveti bennük a koldust, a 
nyomorúságban megismerik a rosszaságot. Szegény 
gyerekek, mikor ugy tömegekben járnak, olyanok, 
mint a sors ázó, fázó emberverebei, akik puha 
kézre, melengető, lélekből jövő lehelletre várnak, 
valakire, aki megsimogatja fájdalmukat, aki tiszta 
ágyat, tiszta szavakat, ártatlan álmokat, mocsok-
talan jövendőt adna nekik. Mind jobb sorsra 
született, mindben megvan a magva jónak, szép-
nek, hiszen Isten képmására születtek és szegény-
kék nem tehetnek róla, ha városvégi lebujokban 
mu,lató szegénylegények lesznek társaik s egyik-
nek, másiknak a börtön, fegyház lesz az otthona. 

Mi vagyunk felelősek, ha elzüllenek. Ha már 
szülőikőn nem tudunk segíteni, védjük és ment-
sük meg legalább őket Álljon sorompóba foko-
zott eréllyel rendőrség, hatóság, közönség. Van mód 
és van ember, akinek keze alatt viaszkká simul 
a gyermeklélek. 
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A Vásárhelyi-sugárut 31. szám alatt van a fiatal, 
korúak felügyelő hatóságának átmeneti otthona. 
Virágos, mosolygós, vidám udvaron hancúrozó 
gyerekek játszanak a galambokkal. Simogatják, ete-
tik őket Többen a házi állatok gondozására siet-
nek le a baromfiudvarra. Olyan boldog a kacagás 
itt, hogy megirigyelhetik az emeleteken kuksoló 
Iricsi diákok. A gyerekeket a fiatalkorúak bíró-
sága utalta ide Ki csavargott ott, ki lopott 

Egy kis csapat éppen az ebédhez indul t Piros-
pozsgásak, egészségesek. Nagy tál levest és nagy 
tál grenadiermarsot esznek, szép illedelmesen. Ra-
gyognak szegényes, kopottas ruhácskáik a tisz-
teságtól, tiszták a kezek, a körmök ápoltak, mintha 
édes anyjuk mosdatná őket naponta sok, sok sze-
xtettel . 

Beszélgettünk velük. Itt van G. M. Szentesről 
j ö t t Nagyapjával barlangot vájd magának egy 
hegyoldalba, ott laktak és onnan jártak apró 
élelmiszerlopásokra. A kisgyerek most már tudja, 
•hogy helytelen uton járt, mélyen a szemünkbe 
néz, olyan sok bánat van benne. A többiek már 
.mosolyognak, játszadoznak, látszik a legtöbbön, 
ihogy valami kimarta a lelküket és most gyógyul-
tnak. A családfőben, Vágó Károlyban képzett gyógy-
pedagógust ismertünk meg. 

— Szeretettel, türelemmel, jósággal — mondja 
^ágó — a teljesen állati sorból kikerülő gyerekből 

Jls embert faragunk. Az iskola, sajnos, csak éppen 
hogy beengedi fa'ai közé a gyereket, a lekét nem 

nyitja fel, pedig ma nagyobb szükség volna erre. 
mint valaha. A gyerek nem tehet róla, ha rossz, 
ő csak hangszere a külső körülményeknek. De mi 
gyógypedagógusok se tehetünk mindent Mi visz-
szaadjuk a gyereket az erkölcsös életnek, mun-
kára, munkaszeretetre tanítjuk. Ha azonban nem 
kap munkát, visszaesik oda, ahonnan elindult 

— Mit kellene tenni a gyerekek megmentésére? 
«— A törzskönyvező hivatalnak szigorúan utána 

kellene nézni, járnak-e iskolába, az árvaszék-
nek és rendőrségnek pedig össze kellene fogni 
az erkölcsi romlás veszélyének kitett gyerekeket 
— mondja Vágó tanitó. Mi majd a kezünkbe és 
gondozásunkba vesszük őket J ó volna az üres 
elemi iskolákban napközi foglalkoztató műhelyeket 
berendezni számukra. Meleg szobában, felügyelet 
mellett munkára tanítani. 

• 

Az átmeneti otthonba rendőr és sokaság kor-
donján kellett átvergődni. Százával álltak asz-
szonyok, leányok és fiuk az ingyenebéd rekvizi-
tumaival, kantákkal, szatyrokkaL Itt állították 
ugyanis fel a felsővárosi népkonyhát ízletes édes-
káposzta szaga terjeng. Négy szerelődresszes, vi-
dám fiu tálal. Borzasztó ambícióval és kedvvel 
adnának három annyi t mint amennyit adnak. 
Csak néha szól bele a »szakácsnéni<: »Nem marad, 
ha jönnek az ujak«. Ebédosztásnál kérdik: »Na, 
mit főzzünk, holnap ?« Amit a legtöbben szeretnek, 
az a m o nü másnapra. 

És az aszódi javítóból idehelyezett négy fin 
olyan boldogan dolgozik és olyan büszke sze-
repére, hatalmára, jóságára: hogy adhatt 

1100 embert láttak el ebéddel. Vágóné, a tanitó 
fiatal felesége virágot kap a Somogyi-telepiektől. 
Nagyon örüL Benézünk a konyhába. Csak egy sza-
kácsnő, egy asszony, négy javitós gyerek. Es ezek 
győzik, még pedig nagy lelkesedéssel az egész 
munká t 

— Ma két mázsa káposztát, 12 kilogram zsirt, 
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40 kilogram lisztet használtunk el, — meséli a sza-
kácsnő, de a spórolásunkból húsra is telne egyszer 
egy héten. Nem kell nekünk nagy személyzet 
Dolgozunk mind. Nagy öröm a kicsinyeknek is, 
ha befogjuk őket krumplipuoolásra. 

Jó l választott a város, amikor Vágó tanítót bizta 
meg a második népkonyha felállításával. Talán 
példát mutat a nagykörútinak is, hogy hogyan lehet 
olcsón, j ő ellátást adni. I. v. 

Megszökött a Csillagbörtönből egy gyilkosság miatt 
10 esztendei fegyházra ítélt fegyenc 

Kurta János két napig gyalogolt fegyencruhában, hogy megláthassa szülőfaluját 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

délután egy csoport fegyenc két börtönőr felügye-
lete mellett dolgozgatott a Csillagbőrtön földjein. 
A börtönőröknek egyszer csak feltűnt, hiányzik a 
fegyencek közül Kurta János, akit évekkel ez-
előtt gyilkosság miatt 10 esztendei fegyházra ítél-
tek. Keresni kezdték a szökevényt a környéken, 
de nem akadtak a nyomára, Kurta János eltűnt 
azzat az ásóval a kezében, amellyel dolgozott A 
börtőnőrök a szökésről azonnal jelentést tettek 
a börtön igazgatóságának. Kurta János ellen kö-
rözőlevelet adtak ki és az egész környéken nyomoz-
tak utána a csendőrök és rendőrök. 

Az apátfalvai külső váltóőr pénteken este jelen-
tette az állomásfőnökségnek, hogy a vasúti sinek 
közelében egy fegyencruhás, ásóval felfegyverke-
zett ember ődöng, aki, mikor meglátta, hogy figye-

Kit szerettem az éjjel...? 
Két órás kacagás! 

Tapsvihar, tetszés nyilvánítás! 
Még ilyen vígjáték nem volt! 

^'örökélíT hangok, kulturfilm Ufa Híradó és Magyar Híradó vasárnapig • 

Előadások kezdete 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 érakor. 

Llane Hald és 
Petroriea Srveti 
ragyogd filmjei 

Belvárosiban. 

Soha nem látott lovas bravúrok A legizgalmasabb kalandor film 

TON MIX-xel CARLO ALDINI a híres akrobata színésszel és a két 
legmulatságosabb figura 

ZORO és HURU-val a Korzó mozi nagyszerű műsora 
Előadások szombaton 5, V«8 és VílO, vasárnap 3, 5, V48, VslO órakor. Mindenkinek látnia kell. 

B e l v á r o s i Mozi 
Héff5, kedd, szerdán 

A marokkói mulató 
egy hős légionárius története 8 felvonásban 

Főszereplő FIFI D'ORSÜY és HflROLD MURRAY 

A z o n k i v ü l : 

A S Z E R E C M E S KADET T 

sportfilm 8 felvonásban 

Főszereplő: G E O R G E O ' B R I E N 
Előadások 5, 7, 9 órakor. 

K o r z ó M o z i 
Hétfőn, kedden 

COWBOLYMATADOROK F I L M V E R S E N Y E 
A legizgalmasabb cowbo'ymutalványok sorozata 

A PÚPOS BANDITA 
3 rész, 24 felvonásban egyszerre 

1. rész: A vadnyugat hősei 
n.rész: A seriff bosszú ja 
ni.rész: Az é j z saka rémei 

Előadások 5, negyed 8 és fél 10 órakor. 

' lik, futásnak eredt Az állomásfőnők jelentésére 
Apátfalvárói két csendőr járőr indult el a fegyenc-
ruhás férfi keresésére. A férfi azonban eltűnt a 
sir.ak közeléből. A csendőrök nyomról-nyomra kö-
vették és megállapították, hogy a község szélső 
uccáin többen látták, sőt több házba be is nyitott, 
majd riadtan tovább futott A férfi ezután az 
úgynevezett Sziget felé vette az ú t j á t A csend-
őrök már messziről megpillantották és bekerí-
tették. Amikor az üldözött látta, bogy utja min-
den oldalról el van vágva, eldobta ásóját, a főidre 
vetette magát és ugy várta be a csendőröket, akik 
nyomban megbilincselték és bevitték az őrsre, 

A férfi itt bevallotta, hogy azonos a Csillag-
börtönből megszökött Kurta Jánossal. Előadta, hogy 
a szándékos emberölés bűntettéért kapott 10 esz-
tendei fegyházából öt és félesztendőt kitöltött. 
Erősen kínozta a honvágy, szerette volna már látni 
Békés melletti faluját. Szerdán ebédután, a mezei 
munkáról j ő alkalom kínálkozott a szökésre. Nem 
tudott uralkodni magán, annyira vágyódott már. 
haza és amikor eljött az alkalom, kereket oldott 
Szerdán egész éjjel gyalogolt és holtfáradtan ért 
Apátfalva határába. Egy kazal tövében pihent le 
és nem mert mozdulni egész nap, nehogy felfedez-
zék. Este, mikor az éhség már nagyon kínozta, 
előbujt a szalmakazal mellől, hogy ennivalót sze-
rezzen, de nem sikerült egy falatot se szereznie. 
A kazalban töltötte a pénteki napot is, közben 
zöldséggel, répával csillapította éhségét. Pénteken 
este ismét nekivágott az útnak, i e észrevették és 
elfogták. Az volt a szándéka — mondotta a 
csendőröknek — , hogyha meglátja szülőföldjét, 
nyomban jelentkezik a csendőrségen. 

A csendőrök szombaton reggel visszahozták a 
Csillagbörtőnbe Kurta Jánost • -

A volt Gaál Testvérek Utóda 
helyiségében, (Klauzál lér) T8 
e h ó v é g é n m e g n y í l i k a n a g y 

Karácsonyi 
játékvásár 
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