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kül, hogy krit ika nélkül elfogad-

nánk mindazokat, amiket Attila 

meg jelenéseiről és látomásairól elő-

adott Kopcsányi Gyula, metápszi-

hikai szempontból feltétlenül fi-

nyelmet érdemelnek ezek a jelen-

ségek. Kopcsányi Gyula úgy írja 

le az éjfélkor ismétlődő látomáso-

kat, hogy előtte áll 'Attila, látja, 

hallja a hangját és beszél vele. 

Mindez ellenőrizhetetlen s éppen ez. 

ír t fenntartás nélkül nem fogadha-

tó el. Feltételezhető azonban, hogy 

rendkívüli telepatikus képességek-

kel rendelkező egyén s ebben az 

•séfben semmiesetre sem szabad el-

mellőzni a benne és körülötte ke-

letkezett jelenségeket. Lehetetlen-

ségnek tartom, hogy egy ritka és 

különleges telepatikus felvételről 

van szó- 'A telepatius átvételek 

ugyanis legnagyobbrészt egyidejű-

-k. A hiperszenzitiv lelki alkatú 

Jgyén megérezhet és közvetíthet 

tőle térbelilep, távol, esetleg más 

világrészben lejátszódó vagy meg-

jelenő eseményt. De ismerünk tele-

patikus felvételeket az idő távál-

ságaiban is. Áthozhat a múltból, 

vagy előrehozhat a jövőből vala-

mit. I t t kapcsolódik he a metapszi-

hika a tér és az idő, az anyag és a 

szellem kapcsolatának problémájá-

ba. Messze vezetne ezeknek a rop-

pant súlyú kérdéseknek csak a lé-

nyegét is érinteni, azonban figyel-

münkre kell méltatni a legmoder-

nebb tudományos kutatások ered-

ményeit, pl. a rezgéselméletet, az 

ionok és elektronok, az anyagátala-

kitás elméleteit és kísérleti ered-

ményeit. hogy láthassuk, milyen 

lényeges átalakuláson mennek át 

ns eddig megdönthetetlennek vélt 

elméletek s egy egészen ú j vi lág 

kezd kialakulni körülöttünk és 

bennünk. 

Mit rejt a föld mélyet 

• — Cár frappánsan egybevágó kö-

rülmények jelentkeztek, mégis me-

részség volna azt ál l í tani ezeknek 

a jelenségeknek alapján, hogy Tá-

pé mellett, tényleg á megjelölt he-

lyen van valahol mélyen eltemetve 

Att i la hármas koporsója. A meta-

pszihikai kutató szemüvegén át 

tiézve azonban a dolgot, az esemé-

nyek mellett nem szabad fölényes 

kézlegyintéssel elmenni• Fennál l a 

lehetősége egy időbeli távolságokat 

áthidaló telepatikus felvételnek. A 

lefolytatott kísérlet valamit feltét-

lenül igazol. H a mást nem azt, 

hogy azon a helyen nem is nagy 

mélységben víz, vagy valami 

egyéb nagyobb tömegű, a talajtól 

* különböző anyag van. A rhabdo-

uiantia ma már annyira előrehala-

!ott stádiumban levő tudományág, 

a kísérletek oly- sok frappánst ered-

ményt produkált, hogy nem sok 

alapja volna a kételkedésnek ebben 

az esetben, amikor a varázsvessző 

olyan kiváló és elismert képességű 

egyén kezében volt, mint Novacek 

Olga. A többszörös kontroll ered-

ményei összevágnak s viszont az is 

feltételezhető, hogy ha rövidebb 

időbeli távolságokban jelentkezhet-

nek telepatikus megérzések és át-

vitelek. átívelhető az Attila halála 

óla eltelt másfélezer esztendő is s 

így Kopcsányi Gyula »szellem«-lá-

tásait és vízióit a telepatikus je-

lenségek vizsgálatán keresztül szem-

lélhetjük. Egy-egy ilyen felmerült 

eset mutat ja legjobban, hogy mi-

lyen nagy szükség volna arra, 

hogy nálunk is egyetemi tudo-

mányág legyen a, metapszihika s 

ne csupán magántudósok foglalkoz-

zanak ezzel a külföld igen sok egye-

temén ma már katedrát kapott tu-

dománnyal. 

OSVÁTH TIBOR OTTő 

Változás a budapest— 

szegedi személyvonat 

menetrendjében 
Budapest, szeptember 19. A légvé-

delmi elsötétítés, következtében a 

budapesti villamos és közúti közle-

kedésben beállott nehézségekre való 

tekintettel s az utazóközönség ké. 

nyel mének biztosítására a Buda-

pestről 20 óra után induló és ide ér-

kező távolsági személyvonatok for-

galmában átmenetileg szeptember 

22-től kezdődőleg lényeges változás 

áll be. A Nyugati-pályaudvarról a 

szegedi személyvonat 22 óra 55 pere 

helyett reggel 7 óra 12 purckor in-

dul. (MTJ) 

Zászlósi tanfolyam 

póttartalékos karpaszomá-

részérc nyosok 
Budapest, szeptember 19. A hon-

védelmi miniszter mindazoknak a 

póttartalékos karpaszományosok-

nak, akik trianoni megkötöttségünk 

idejében nem részesülhettek tarta-

lékos tiszti kiképzésben, lehetővé 

akarja tenni a zászlósi rendfokozat 

elérését. Ez a rendelkezés az 1915-

ben és a korábban született póttar-

talékos karpaszományosokra vo-

natkozik, sőt azokra is kiterjed, 

akik másodtartalékban vannak. A 

harctéren levő póttartalékos karpa-

szományosoknak alkalmat fognak, 

adni. hogy személyes bátorságukkal 

és példaadásukal a Csapatállomány-

ban kiérdemelhessék a zászlóssá 

való előléptetést. Ama póttartalé-

kos karpaszományosok részére pe-

dig. akik a hátországban, vagyis je-

lenleg itthon tartózkodnak, zászlósi 

tanfolyamokat fognak rendezni, 

mégpedig a csapaton kivüli tiszti 

állománycsoportok részére. (MTI) 

Megjelent a 

»H I D« 
rendkívüli száma egyetlen 

közleménnyel 

Jmiaroüioüalallsaia 
romon leieimaa" 

Irta: 

Zilahy Lajos 
Egyes szám ára 10 fillér. 

Vegye és olvassa! 

Bizton saoba 
helyezheti 
é k s z e r e i t , értéktárgyait, 
értékpapírjait és okmányait 

3 Szeged-Csongrádi 
TaharéRpénztdr 
lüz-, betörés- és bomba-
biztos páncéltermeiben és 
safe-fiókjaiban minimális 
diiak mellett. 

H Í R E K 

Szegődi utmutató 
A Somogyi - könyvtárban és az 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat, 

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bar-
csay Károly Tisza Lajos-körut 92. 
Bulcsn Barna Kálvária-tér 7. dr. 
Lőbl Imre Gróf Klebe|sberg-(ér 4, 
Moldván Lajos Újszeged, Vdres-utca 
1, Selmeczi Béta Somogyitelep IX. 
utca 489. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
T ü z ö r d ö g , Korzó Mozi: Ő r s ég-
v á l t á s , Széchenyi Mozi: Szere l-
m e s l e v e l e k , 

—oOo— 
— Változások a rádió miisorrend-

jében. Vasárnaptol, szeptember 20-tól 
kezdődőleg megváltozik a rádió 
műsorrendje, még pedig az időbeosz-
tást illetőleg. Ma, vasárnap tehát már 
éietbe lép az uj műsorrend, ameiv sze-
rint minden vasárnap az eddigi reggel 
8 óra helyett már reggel fél 8 órakor 
kezdődik a rádió műsorsugárzása. 8 
óra 15 perckor hiteket mond a rádió, 
8 óra 30 perckor pedig >öszinte be-
széd* cimii uj miisorszámát közvetíti. 
Hétfőtől kezdve bétköznaponkint is 
változás áll be a rádió műsorrendjé-
ben, amennyiben délután 5 órai és 7 
órai idegennvelvü hírszolgálatát már 4 
óra 20 perckor sugározza a rádió. A 
hétköznapi rádióműsor a kővetkező-
képpen alakul: a délelőtti adás válto-
zatlan, a délutáni műsor emiitett vál-
tozása mellett az a változás is beáll, 
bogv este 7 órakor csak magyar nyel-
vű íűrekpt ad a rádió. Szeptember 
21-től kezdődően harcoló honvédéin!: 
számára reggel 5 óra 40 perckor köz-
vetít üzeneteket a rádió, a honvédek 
szerettei számára szóló üzenetek ideje 
változatlan marad. ESlénkint a 9 óra 
40 perces hiradás ulán különbc/ö 
könnyű és szórakoztató műsorszámot 
iktattak a műsorba. 

Ezeréves a kairói egyetem. A 

Nemzetközi Sajtó Tudósító jelenti: 
Pénteken ünnepelte ezeréves fenn-
állását a kairói Et Adzari-egyetcm 
A kairói egyetemén ezidöszérint 
10.000 diák tanul. Valamennyi iz-
lánországból, Marokkótól Kínáig 
a kairói egyetemre küldik fiaikat a 
mohamedánok s ezáltal az El Ad-
zari-egyetem igen nagy politikai 
befolyást szerzett magának Kele-

I ten. Áz egyetem a modern izláni 
nacionalizmusának előliarcosaként 

vált ismereiessé. 

— Kinevezés. Dr. P á l f y József 
polgármester P e t r i k Máriát, a Ka 
tolikus Növédő állal létesített lábon* 
tóriuini asszisztensnöképzö tanfolyam 
végzett növendékét- a városi közkor 
házhuz szeptember elsejei hatállyal 

j laboratóriumi asszisztensnővé nevezte 

l ki. 

AZ IT6 adománya. A budapesti 
szovjet repülőtámadás első bombá-
ja Zilahy Lajos rózsadombi villája: 
kertjében robbant. Az iró háza' 
rombadőlt s maga alá temetett há-
rom virágzó életet. Talán ez a szőr-: 
nyű esemény adott döntő fordulatot! 
Zilahv korábbi elhatározásának,' 
hogy élete munkásságának eredmé-
nyét. közel egymillió pengőnyi va-
gyonát a magyar államra hagya-
kozza még éleiében. Zilahy kikötöt-
te, hogy rózsadombi villája helyén 
feí kelf építeni adományából a ki-
tűnőek iskoláját, ahol a magyar if-
júságot magasabbrendű és az igazi 
értelemben vett keresztény szellem 
ben nevelik. A leendő épületben pe-
dig kis kápolna hirdesse az, áldoza-
tul esett Keresztfalvi Irma. Jankó 
Mária és .Tankó Beata emlékét. Zilahy 
Lajos bejelentette, hogy élete hát-
ralevő idején fia szobi kisbirtokán 
nádfödeles, vályogfalu lakóházat 
építenek és ott fognak lakni. Beje-
lentette továbbá, hogy adománváérl 
nem fosad el semmiféle csillagot, 
kitüntetést, c.imet, tagságot, vagv 
dalárdadnökséget és nem fogad e' 
állami állást sem. Kibékül minden 
ellenségével s ha isten ugy akarja 
még rengeteget szerelne dolgozni. 

A vasárnapi munkaszünet feltüg 
gesztése. Az iparügyi miniszter 5B.8B8 
—1912. XII I . sz. körrendeletevei elren-
delte, hogy a légitámadások, vagy 
azok elhat itása következtében épüle-
tekben, berendezésekben keletkezet! 
károk megszüntetését célzó ipari mun-
kálatok az ipari munka vasárnapi szü-
neteietetése szempontjából az elemi 
csapások következményei eltávolítá-
sával, illetőleg orvoslásával azonos 
elbírálás alá esnek s ezért a 94.537— 
1921. K. M. sz. rendelet 23. szakasza 
alapján vasárnap is végezhetők. 

E l j e g y z é s . N a g y ni i h á l y 

Gáspár texlilnagykereskedö, gyáros 
és B u s a Vera jegyesek. (Minden kü-
lön értesítés helyett.) 

_ ANYAKÖNYVI HÍREK. Az el-
múlt hétén született 27 lm cs 14 leány, 
iiazassagot kötöttek: Szabó Karoly.es 
Mucsi Julianna, Hózsa Lajos es Szcp-
íalust Maria, Ortner Ferenc és Toth-
pál Julianna, Piroska Elemér és 11a-
tolykai-Papp Gizella, Hevesi Mihály 
és Merczner Erzsébet, Gönczi Gyutv 
és Tóth Terézia, Kovács János és Nyi 
lass Erzsébet, Kristóf László és Far-
kas Erzsébet, Nagy Jenő és Hattayer 
Maria, Kaszás István és Yctró Hona, 
Szöllösi László és Pós'a Margit, Teja-
dos József és Molnár Mária, Szekszarr 
di István és Kovács Etel, Körmendy 
Sándor és Gajódi Ilona, Laczko lstvau 
és Bogdán Erzsébet, Tai István cs 
Hindi Julianna, Kaposvári László es 
Farkas Etelka, Ambrus-Dudli cs Ju-
hász Rozália, Bazsó Lajos és Bácsfa 
lusi Sarolta, Magdo-Szöts László és 
Hajós Valéria, Szabó László és Kállai 
Rozália. — Elhaltak: Csanádi György-
né 68, Szemerédi János 84, Tóth Ma-
ria 35, Csiszár Sándor 64, Csarnay 
János 72. Kónya István 54, Szekeres 
Jánosné 66, Molnár Mihály 24, Szabó 
István 88, özv. Kovács Lászlóné 76, 
özv. Kovács Jánosné 86, Márky Etel-
ka 58, özv. Börcsök Józseíné 78, Tóth 
Pál 63, Farkas István 73, Stein Zsig-
mond 33, Horesnya Antal 69, Kait An-
talné 69, özv. Csókási Jánosné 84, Pá-
linkás Teréz 74, Kovács lntre 11 és 
Kálmán Marcell 22 éves korában. 

Házasság. M e r é n y i I lonka és 

F e k e t e Sándor szeptember 20-án 
negyed 1 órakor tartják esküvőjüket 
a felsővárosi minorita templomban. 

— Megnyílt a bajtársi szolgálat 
irodája. Szeged város Bajtársi Szolgá-
latának irodája Tábor-utca 3, földszinl, 
jobboldalon, a népjóléti hivatal helyi-
ségében megkezdte működését. Felké-
rik a közreműködést vállaló társadal-
mi egyesületek hölgytagjait, hogy dél-
előtt 9—11 óra között — az általuk 
elvállalt napon — ügyeletes tanács-
adói szolgálaton megjelenni szivesked. 
jenek. Értesítik egyúttal a hadhavo-
nullák családtagjait, hogy a tanács-
adói irodát a jelzett időben felkeres-
hetik. 


