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pénze, hogv mindenkinek se-
géiyl nviijtson. 

Az állam ad támogatást, amely egy-

általán nem lckicslnylendő mértékű, 

amidőn húszéves kamatmentes Jcöl-

Csönt nyújt, amely óriási segítség, 

mert hosszú lejáratú és kamatmen-

tes, Ehhez még hozzájárul, hogy 

n kölcsönre vonatkozik az úfTVneve-

zel t gyermek törlesztése* kedvez-

mény is. ami négy gyermek eseté-

ben tíz-tíz százalékkal Csökkenti a 

vissza fizetendő kölcsön összegét. Ez 

a rendkívül nagymértékű kedvez-

mény megbecsülendő. Ezt tudnia 

kell a juttatotfnknak. érezniük kelL 

bogy támogatásban részesülnek, de 

ne váriak, hagy hdrki is nemzeti 

ajándékhoz jusson ellenérték nélkül. 

— Meggyőződésem szerint, ha az 

államhatalom a mostanihoz hasonló 

mérvű támogatását, mindenkor meg-

idtn volna a víztől, jégtőt és aszály-

tól srlifoft családoknak, akkor az 

Alföld egyes vidékei nem szegé 

nyedlek. volna el annyira és akkor 

ma mindenütt jól megalapozott- fal-

vaink volnának. A mai körülmé-

nyek között, amidőn háború dúl kő 

riilbttiink. fokozott, mértékben érté-

kes és megbecsülendő az állam tá-

mogatása. 

Bonczos Miklés ál lamtitkár vé-

gűi rámutatott arra. hogy a nevelő 

mftnkáha he kell fogni a társadalmi 

•rőket. Hangoztatta, hogy a meg-

'érő jó s-ervetettel, szakképzett em 

berekkel erős kézzel, hitfej és Jélek-

'•el kell hozzáfogni a munkához. 

mert — mint mondotta —, a mai 

időkben a belső fronton folyó építő 

munka elvégzése szintén elsőrangú 

háborús feladat. 

Vitéz HonCzos Miklós államtitkár 

az értekezlet ntán tisztelgő látoga-

tást tett Claftfrlder Oynla mogyés-

piispüknél és Frkefrhnlmy-Czeydner 

FerenC hadeslparanCsnoknál. Az ál; 

Inmtitkár a kora délutáni érákban 

visszatért Budapestre. 
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Á Kormányxóhelyettes 
a cserkészek védnöke 

Budapest, április 23. A magyar 

'serkészmozgalom egyetemessége ne-

vében fáji Fáy István titkos taná 

osos államtitkárral az élén küldött 

«ég tisztelgett fcsiitfirötkön a Várban 

i Kormányzó úr őfőméltósága, a 

cserkészet legfőbb védnöke és a 

Kormányzóhelyettes úr őfőméltó 

sága előtt. 

A királyi palota északi szalon-

jában fogadta a Kormányzó úr őfő 

méltósága a Cserkészek tisztelgő 

küldöttséget. Fá j l Fáy TstJván ál-

lamtitkár üdvözölte őfőrnéltóságát. 

majd engedélyt kapott arra, hogv 

a fócserkészi fogadalom a Kor-

mányzó úr legmagasabb jelenlété-

in elhangozzék. Ezután Fáy Ist-

ván államtitkár, mint a kultuszmi-

niszter helyettese, kivette a főöser-

késsl fogadalmat vitéz kisbarnoki 

Farkas Ferenc vezérőrnagytól. 

A kormányzói fogadás után a 

küldöttség tagjai a királyi palota 

másik szárnyára vonultak, ahol vi-

téz nagybányai Horthy István Kor-

mányzóhelyettrs úr őfőméltóságát, 

a mozgalom régi és közszeretetben 

álló tagját felkérték Rrra. fogadja 

el a magyar cserkészek felett a véd-

nökséget. A Kormányzóhelyettes úr 

látható örömmel fogadta a felké-

rést. és ® magyar cserkészet véd-

nöki tisztét elfogadta. (MTJQ 
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az esővíz 
A tűzoltóság csónakokon költöttette ki a lakókat 

( V Dclnmgyarország munkatársától) 
A szerdai hatalmas esőzés után a csü-
törtök délelőtti kitartó esőzés aacgé"z 
városban növelte a viz bajokat. Kiilö-
eösen súlyossá vált a helyzet a K!c-
helsbcrg-telepen. ahol mintegy 

ötven házat 60—70 centimé, 
ternyi magas viz öntött el. 

A tűzoltóság szivattyúi egész napon 
át kint dolgoztak a telepen és különö-
sen a veszélyeztetett 4-ik utca házai-
nak megmentése körül tevékenykedtek 
sokat a tűzoltók. Négy házból 

csónakokon mentettek ki a la-
kókat és bútoraikat. 

Délután 6 óra tájban a r,si1!ng-o!cá-
hen házösszeomlás történt, özv. Kn-
r a lstvánné 20. szám alatti féltetös 
búza 

az esözcs következtében tel-
jesen átázott és összeomlott. 

Az összeomlás pillanatában az épü-
letben tartózkodott özv. Kara Isfc-
vánné négy unokájával, de isteni cso-
da folytán semmi bajuk sem tőrtént, 
mert 

a konyhaszekrény feltartotta 
a lezuhanó tetőzetet. * 

A tűzoltóság kivonult a Csillag-ut-
cába és gerendákkal kitámasztot-
ta a ház falait. 

A tűzoltóság jelentése szerint a 
rendelkezésre álló szivattyúk nem 
elegendők a víztömeg eltüntetésére és 
ujabb nagyteljesítményű szivattyúkra 
volna szükség. 
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Érdekes uj tudományos 
együttműködés a modern lélektan 
és az antik világ kutatásai között 
Beszélgetés dr. Kerényi Károly professzorral, a szegedi 
egyetem ókori vallástörténészével Zürichben és Bázelben 

tartott előadásairól 

(A Beimagyarország munkatár-

sától) A közelmúltban dr. Kerényi 

Károly, a nemzetközi nevű kiváló 

ókori vallástörténészet! kutató, a 

szegedi egyetem klasszikus filoló-

gus professzora hat hetet töltött 

Svájcban, ahol több nagy figyelmet 

keltett előadást tartott, és ahonnan 

most érkezett vissza Szegedre, hogy 

előadásait továbbfolytassa a Hor-

thy Miklós-egyetemen. A professzor 

rendkívül értékes eredményeket ért 

el a görög szellemiség, mitológia és 

vallástörténet ú j magyarázata és 

megfejtése terén, éppen ezért hív-

ták meg a mai háborús időkben 

újabb előadások tartására a legelő-

kelőbb svájci tudományos társasá-

gok és éppen ezért keltettek előadá-

sai rendkívül érdeklődést a semle 

ges Svájc szellemi életében. A 

..Basler Nachrichten" most ideérke-

zett száma „Platonizmus és antik 

misztériumok" címen rendkívül rae-

gehangú részletes beszámolóban 

méltatja a szegedi professzor kuta-

tásait és svájci előadásait. Dr. Ke-

rényi Károlyt három meghívás szó 

' ította Svájcba, a Bázeli Filozófiai 

Társaság, a Zürichi Pszihológiai 

Egyesület, ezenkívül a nemzetközi 

szellemi életben jól ismert Eranos 

nevű pszihológiai és vallástörténeti 

organizáció kérte fel egy szeminá-

riumi előadássorozat tartására ú j 

kutatásairól „Antik misztériumok" 

címmel. 

A Déhnagyarország munkatársa 

uak alkalma volt beszélgetni haza-

térése után Kerényi professzorral, 

aki rendkívül érdekes és a szellemi 

nyilvánosság legszélesebb rétegeit 

Is méltán érdeklő ismertetést adott 

kérésünkre a mai háborús időkben 

különös jelentőséggel bíró svájci 

előadásokról. A magyar tudós sváj-

ci meghívása annál értékesebb és 

figyelemreméltóbb, mert bár Svájc 

változatlanul őrzi hagyományos 

Semlegességét, ám ez a három nép-

ből alkotott kis állam az Alpesek 

koszorúi közölt is kénytelen érezni 

nz európai háború nehézségeit 

Svájcban is be kellett vezetni n 

különböző élclmiszerjegyeket, a 

svájciaknak is le kellett monda 

niok híres és gazdag nyugalmas jó 

létükről, de a kis ország szellemi 

élete változatlanul dolgozik, tovább 

fejlődik, sőt a mai időkben külön 

leges szerepet tölt he Európa szelle-

mi munkájába. Ebben a meggondo-

lásban különös jelentősége van a 

szegcdi professzor előadásaínak. 

amelyekben alkalma volt ismertetni 

a svájci tudományos nyilvánosság-

gal kutatásainak ú j eredményeit. 

Az előadásokról Kerényi Károly 

professzor a következőket mondotta 

a Délmagyarországnak: 

— A bázeli és züriehi előadások 

mellett fontos jelentőségűnek mond 

ható az az előadássorozat, amelyet 

az Eranos rendezésében tarthattam 

az antik misztériumokról. Első al 

halom volt, hogy pszifwlógusokbót 

főképpen pedig idegorvosokból és 

hivatásos lélekbúvárokból álló zárt 

körű, de nem kisszámú hallgatóság 

előtt az antik mitológiai kutatások 

ujabb eredményeiről lehetett beszá 

molni, úgy, hogy ezek az eredmé-

nyek elősegítették a legmodernebb 

pszihológiai kutatásokat is. Érté-

kes útmutatásokat kaptunk arra. 

liogy hogyan lehet majd az antik 

világ kutatásainak eredményeit ér-

tékesíteni a legmodernebb lélektan 

számára. Talán elmondhatjuk, bogy 

ha a viszonyok meg fogják engedni, 

egészen messzemenő együttműködés 

'esz lehetséges a pszihológiai és a 

mitológiai kutatás között. 

— A* előadásokon — folytatta 

Kerényi professzor — a hallgató-

ság zöme orvosokból adódott, de 

szép számmal voltak klasszikus filo-

lógusok is, ami nálunk még szokat 

A Vasutas—Elektromos 
vasárnapi NB 1. mérkőzés jegyei elővételi kedvezménnyel szombat estig a 

Délmagyarország jegyirodában. 

lan jelenség. Kiderült, hogy a hí-

res Jting professzori által kidolgo-

zott pszihológiai módszer és az ál-

talam képviselt mitológiai módszert 

fedik egymást oly mertékben, bogy 

minden külön megegyezés nélkül is 

ez a két tudomány egymást megért-

hette. Ennek a felismerésnek han-

got adott az előadásokon „jelenlévői 

.Tung professzor is. 

E módszerek lényfegéről ?s a 

két tudományág kapcsolnia iró? 

Kerényi professzor ezután ezeket 

mondotta: ( 

— Ez az ú j eljárás a felismerj ő«-

képeket és a lélekben felmerülő ős< 

képeket nem felbontani igyekszik^ 

hanem agy pontos természettwdomá-

tiyos egzaktságú megfigyelőmód-' 

szerrel megragadni, leírni, megv'dái 

gitani minden oldalról és úgy venA 

nl őket, m in t adottságokat. Ilyent 

például egy gyermekkori isten képe. 

Nem kell részletezni, hogy milyen 

szerepük van a kiilönbözö gyermek* 

isteneknek az ókori vallásban, de 

ugyanúgy felmerül függetlenül a 

vallásos elképzeléstől álmokban, ví-

ziókban. m inden idők lelkivilágába r* 

ós mindenütt valami áldásos, meg-

nyugtató, boldogságra utaló jelen' 

lése van. Az „Isteni, gyermekről'* 

szólt egyik munkám is, amit Jt lns 

professzorral együtt adtunk k i 

Egy másik ilyen őskép, egy isteni 

nőalak, aki egyszemélyben anya év 

leány. ,,T)as Göttliche MSdchen" 

címen közös munkát adtunk ki. Er 

ttok a mitológiai alaknak egyiW 

aszpektusa Hekaté néven ismerete* 

a görögök előtt, Hekaté a nőlség-

nek az a formája, amelybon a n« 

mintegy szerves kapcsolatban van 

a rajta keresztül megszületendő 

szellemvilággal. A zürichi előadáso-

kon részben ezzel a Hekaté-kérdés-

sel és Hekaté misztériumaival is 

foglalkoztam. 

Kerényi professzor azzal fejezte 

be szavait, bogy a most megkezdő* 

dött kapcsolat, a modern psziholé* 

giai és mitológiai kutatások továK) 

bi fejlődés és felismerések előtt ák 

lanak, amelyeket éppen úgy tovább, 

munkálnak a lélekkutatók, mint a* 

antik görög szellemiség tudósai, fim 

pen az ú j tudományos párhftzaiü 

és kapcsolat szempontjából kell érs-

tákolni a szegedi professzor srráj'T 

előadásait. Most ujabb kutatások 

fogják megvilágítani ezeket a 

lemtörténet számára eddig ismeret-j 

len és oly e r t é kes ^ké rdéseke t ^ ^ ^ 

MEGVETTEM SARKfiDQft 
Zsarói Nagy «. 11 sz. alatti 
P IPA. vendéglőt és házat Kovács Ká* 
roly és nejétől. Hitelezőket saját ér* 
deiiükben felhívom, hogy követelése-
ket 8 nap alatt Bartha ügyvéd Sarkait 
jelentsék be, mert azért később nem 
felelek. HORVÁTH LAJOS 

Vaum Mihály 
k m d c r k i k é n M , kő t é l á me-

gy ér é« mechan ika i h á l ö g g á r 
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Istentisztelet 
az uj zsinagógában 

pénteken este 7 órakor. 


