
fcs Györgyné I« kásából 400 pengőt 
taieghaladó értékű ruhaneműt loptak 
el, ezt a Fehértó melletti nádasban rej-
tették el. Kedden délután megkísérel-
ték a zsákmány cgyrészét értékesi-
fteni, ekkor a detektívek a személyle-
írás alapján felismerték és elfogták. 
(Két társát egy órával később az egyik 
moziban a nézők közül emelték ki a 
írtotektivek és vitték be a rendőrségre, 
l-.'gyik, szökésben levő társukat, egy 
elzüllött volt gimnáziumi tanulót, Bu-
álapesten a Ferencváros egyik kocsmá-
jában ismerték fel a budapesti detek-
tívek és elfogták őt Is, Így most már 
a bandának mind a hat tagja a rend-
Ürirtég foirlya. A fiatalkorú bűnözőket 
csütörtökön átkísérik az ügyészségre, 
i -m—mmmm—mmm—m^mmm—m—mm 

Korunk eszmeáramlatai 

és a házasság 
«J)r. Ma rezeit Mihály nagyböjti előadása 

a Katolikus Növédőben 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Hamvazószerdán délután 6 óra-

ikor kezdődött meg a szegedi Kato-

l ikus Nővédő Egyesület nagyböjt i 

előadássorozata az egyesület szék-

házának kápolnává átalakított föld-

•sz'mti nagytermében. A virágokkal 

foldiszitett oltár olőtt mondotta el 

(megnyitó szentbeszédét dr. Mar'czell 

/Mihály egyetemi tanár, a buda-

(X-esti központi papnevelő intézet 

(rektora: „Korunk eszmeáramlatai 

a házasság" oim alatt. Beveze-

tésképpen párhuzamot vont a fron-

ton küzdők hősles munká ja és az 

lift,hon, a család érdekében dolgozók 

/.ugyancsak hősies kötelessógteljesi-

Itóse között. Hangsúlyozta, bogy a 

/háború sorsa ugyan kint dől el, a 

/harctereken, de a magyar jövőt az 

W kérdés dönti el, vájjon több ko-

xporsót vagy több bölcsöt dOsolnak-e 

tor magyar ácsoki A jövő élet szent 

fészke, a család téves koreszmék 

*/.Máűf szervezhető együttélés lesz-e, 

ynjíy Krisztus tapifá-sa szerint az 

Met legszentebb otthonává magasz-

tosul! A k i tűnő szónok beszélt ez-

rutá.* a próbaházassápról, a nyugati 

•országokban divatossá vál t „pajtás-

\házasságról" s ezekkel szembeállí-

totta a keresztény házasság lénye-

gét, amely a lemondást, szenvedést, 

(áldozatos életszolgn latot választja 

y divatos, „korszerű" életforma he-

ti yett., Majd Lessinget idézte, aki a 

boldog birtoklás helyett a mind ig 

(vágyakozó törtetést választotta lel-

ke ajándékául. 

Az előadás kiemelkedő része az 

„idillikus házasságról" szóló feje-

vet volt, amelyben a kiváló hitszó-

nok Freud tudományos megállapí-

tásaival szembeállította a lelki em-

bert, aki nem tartozik az elmekór-

tan megfigyeltjci közé, hanem /«-

Ife.n fogadott fia, égi küldött és földi 

zarándok... Wagner Richárd 

,.Tcnnhfluser"-(,ne\í Vónuszharlang-

*ját idézte, miut a ,.korszerű" és di-

vatos életszemlélet tükörképét, vé-

gü l a zarándokok kórusával il-

lu.ztrálta az emberi lélek mags-

a b b r a emelkedését, a test vágyai-

tól való elfordulást és az is'en' kiil-

'detés betöltését. Isten az embert 

félnek teremtette s ezzel szeutesi-

,tette a házasságot, az örök és fel-

bonthatatlan, Igszentebb emberi kö-

teléket. A házasságnak örök élet-

í-zolgájatnak kell lennie s min t a 

kánonjog kifejezi: a házassági szer-

aödés két egymást szerető lélek örök 

wegitését hirdeti célnak s az élet 

vzent közösségéből a gyermekáldás 

szent' fogadását veszi, minden ér 

fcéslfuljim túlzó kilengése uélküL 

A nagy figyelemmel hal lgato'f 

tWViadást l i tánia köret té 

H Í R E I T 

S z e g e d i u t i n u t a t d 

A Somogyi - könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A várost müzenni egéss évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak; Franki 
József Szent György-tár 6, Frankó 
Andor Dugnnirs-tér t, Surjányl Jó-
zsef Kossuth Lajos-sneárnt 31, Sel-
meczl Béla Somogyi-telep IX. u. 4*9. 

Városi Szinház: S z i v á r v á n y -
hid. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
Ó p i u m k e r i n g ö , Korzó Mozi:. 
AB é j s z a k a l á n y a , S/érhenyi 
Mozi: 5 m i l l i ó k e r e s egy örö-
k ö s t . 

—OQO— 

ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTH 
8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR, 

—oQo—* 

Neo-mendicalas 

| — ünnepi Istentisztelet a fogadal-
mi templomban. Március 15-én, a 
nemzeti ünnepen délelőtt 9 órakor a 

| fogadalmi templomban ünnepélyes 
• szentmise lesz. 

I _ Szabadegyetemi előadás. A Hor-
thy Miklós-tudományegyetem Barátai-
nak Egyesülete ma, csütörtökön dél-
után 6 órakor az egyetem aulájában 
szabadegyetemi előadást tart. Előad: 

I dr. S z a b ó Pál Zoltán egyetemi ma-
gántanár, a Baross Gábor-gimnázium 
tanára >A forrongó Bal.kán< cimmel. 
Előadásában kifejti, hogy milyen poli-
tikai események vezettek a mai for-
rongó állapothoz és hogy a Balkán-
nak a , nagyhatalmak szemében miért 
van nagy jelentősége. Dr. Szabó Pál 
Zoltán már évek óta foglalkozik n 
Balkán kutatásával s a közelmúltban 
is hónapokat töltött lenn a Balkánon 
és tanulmányozta a félsziget jelenlegi 
viszonyait Az előadás iránt már is 
óriási érdeklődés nyilvánul meg. Ülés-
einők: dr. Firbás Oszkár. Belépés díj-
talan. 

— A Katolikus Nővédő tarjaihoz. 
A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesü-
let felkéri tagjait, hogy az árviz em-
lékére március 12-én délelőtt 10 óra-
kor a fogadalmi templomban tartandó 
üpnepélves szentmisén minél számo-
sabban jelenjenek meg. Ülőhelyek biz-
tosítva vannak. 

_ Vasárnap alakul mer Zombnrban 

Ia Szenteleky Koméi Irodalmi Társa-
ság. A Szcntelekv Koméi Irodalmi 

• Társaság március 14-én délelőtt 11 óra-
kor a zombori városháza nagvtermé-

j ben alakuló közgyűlést tart. Az ala-
I kuló közgyűlésen Prokopy Imre nv. 
j főispán, az előkészítő bizottság elnöke 
I mond megnvitó beszédet. Iferczeg .Tá-
I nos, a Kalangya főszerkesztője a Dél-
vidék magvar irodalmi feladatairól 
beszél, végül Krámer Gyula felsőházi 
la?, a Délvidéki Magyar Közmüvelő-

, dési Szövetség elnöke mond záróbr-
srédet Délután 0 órakor a Szentelekv 

i Kornél Trodnlmi Társaság megalaku-
lása alkalmából irodalmi estet rendez 
a zombori Városi Színházban Az iro-
dalmi estet TTerczeg Ferenc köszöntő 
szavai vezetik be. Dr. Deák Eró. Bá-s-
Bodroí vármegve főisnáriia beszédet 
mond. Bisztrav G'vuln Szentelekv Kor-
nélról. a Délvidék irodalomszervező-
iéről fart előadást. Kiss Lalos a Dói-
vidéki zenekonzervatnrinm iea7"ntóia 
salát gvüitésü délvidéki répdn'okat 
rezénvei, R. Simonffv Marni' előadó-
művésznő és Oarav Béla színművész 
dél vidéki költők" ve-seiből svával. Cri-
rákv Tmre elbeszélésé' olvassa M . 
maid Szentelekv Kornél V,-.'-dvM/'V 
rimff "davahiát adták e'ő a Kős»»>»'-
szlrtírsnlaf tártai, vé«".| Pp.""- ^..a-.-

IRala és Szabadka városok főispánéi 
záróbeszédet mond. 

M Janik vendéglőben ma flekken 
' i a j n n a b á l e i ' 

Mendiculus azt jelenti: k o l d u -
s o c s k a. A koldusocskák pár év-
vel előbb ellepték az utcákat, meg-
rohanlak a járókelőket. Gyermekek 
voltak, a legidősebb sem volt tíz 
évesnél több. Olyan is akadt kö-
zöttük, aki az élet sok tudományá-
ból csupán a járást tanulta meg s 
azt, hogy a kitartással kinyújtott 
kérő tenyérbe előbb-utóbb belek 
pottyan földi örömökre váltható 
rézpénz. Gyermekkoldusokkal már 
rég nem találkoztam. Felnőttek és 
talán jobb kereseti forrásra talál-
tak. Utánpótlás nincs. Jött a'z uj 
k o l d u s t i p u s , a neo-niendicuJus, 
az u j - k o l d u s ó c s k a Ezek fel-
nőtt, sőt legtöbben idős emberek, 
mégis uj-koldusocskának nevezem 
őket, mert mesterségüknek a hagyo-
mánytól eltérő uj stílusát ez az ci-
nevezés fedi legtökéletesebben. A 
neo-mendiculus jólöltözött, kedélyes, 
bizalmaskodó, sokszor fölényes. Nem 
könyörög, nem támad a szánalom 
fegyvereivel, nem hivatkozik ordí-
tó nyomorára, nem sir, mégcsak 
nem is pálinkaszagu. Az elsővel 
Pesten találkoztam Szembejött ve-
lem, mosolygott, integetett. Ügy kö-
zelített meg, mint régen látott jóis-
merőst. Elém állt, szeretettel néze-
getett, nevetett. Zavarban voltam, 
nem tudtam kl lebet. Bizonyára is-
mer, hisz olyan határozottan jött 
hozzám. Mindezideig egy sem szólt, 
csak nevetett, óvatosan kezdtem a 
társalgást 

— Hogy van . , , 
_ Jól — felelt kitörő kacagással 

—, de most ez nem is fontos. Kérek 
86 fillért! 

Először nem értettem a dolgot és 
néztem rá zavartan. 

Mondja, ismer maga engem* 
— kérdeztem aztán kisvártatva, nem 
csekély megdöbbenésscL 

— Nem ént 
Aliért adjak' akkor én magá-

nak Si fillért* 
— Csak! 
Magabiztos mosolygással fűsze-

rezett érvelése, kedves szemtelensé-
ge olyan meggyőző volt, hogy oda-
adtam a kért összeget. 

Egy másik neo-mendiculus laká-
somon keresett fel. Idős, jól öltö-
zött nénike volt. 

— Urficska, adjon nekem 30 fil-
lért, ennyi hiányzik a pénzemből. 
Megígérem, hogy többet nem jö-
vök. Még akkor sem, ha hivna. 

Ismertem már a típust, nem kér-
dezősködtem, pénzdarabot csúsztat-
tam markába. 

_ Tessék 10 fillér, menjen szé-
pen a dolgára. 

Megnézte a pénzt, eltette, majd 
kedves fenyegetéssel mondta. 

_ Nem elég lelkecském! Talán 
nem jól hallotta? Harminc fillért 
kértem, egy fillérrel sem keveseb-
bet. 

Amikor látta, hogy a Jókedv s 
a bosszúság határán az utóbbi felé 
hajlok, fölényesen folytatta. 

Dolgom van ám nekem Is. 
nem érek rá sokat beszélgetni. Ad-
ja ide szépen a 20 fillért is, hogy 
mehessek. 

Nem vittakoztam, n neo-mendi-
culus jóindulatú, kedélyes, mosoly-
g ó . . minek ingereljem. Kifizettem 
Kacarászva, jókedvűen távozott. 

(*) 
—oCRh— 

Lukárs Parolfa előadása » Nő-
védő munkaközösségi megbeszélésén. 

A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület 
a városháza dísztermében 14-én va-
sárnap délelőit 11 órakor a munkakö-
zösség keretében megbeszélést tart. A 
megbeszélésen l.ukács Sarolta, a Ma-
gvar Vöröskereszt országos alelnöke 
és a szociális szakosztály elnöke tart 
előadást 

Iparosok figyelmébe! Iparosok 
, envve, sütők és kéményseprők szappa-
l na megérkezett. Utaivánvok az ipar-
testület hivatalában kaphatók március 
20-ig. 287 

MAGYAR HOSOK 
önfeláldozó bátorsággal harooit 

és áldozta fel éleiét a kolowertkör-
nyéki harcokban Hubert József 
zászlós, egyik géppuskás századunk 
szaküszparancsnoka. 1942. szeptem-
ber 12-én az ellenség nagy erőkkel 
vetette rá magát az emiitett község 
mellett álló honvéderőkre. A tá-
madás elhárításában hősies, elszánt-
sággal vezette géppuskásainak har-
cát Hubert zászlós. Az állásokra 
zuduló roppant erős és aknavetö-
tüzben súlyos veszteségek érték • 
honvédeket, de Hubert buzdító sza-
vaira és lelkesítő példáját követ-
ve elkeseredett elszántsággal har-
coltak tovább. Hubert zászlós hare 
közben a legnehezebb tüz alatt álló 
géppuskájának irányzását maga 
vette át s ennek tüzével nagy pusz-
títást vitt végbe n támadó ellenség 
soraiban. Utóbb, amikor a még he-
vesebbé váló tüzérségi tüz miatt a 
becsapódások megfigyelése már le-
hetetlenné vált számára, mit sem 
törődve a veszedelemmel, kiugrott 
fedezékéből s az állásokból kiemel-
kedve figyelte meg s irányította to-
vább géppuskásainak tüzhatását. 
önfeláldozó magatartásának « 
rendkivűl hatásosan vezetett elhá-
rító tüzének köszönhető, hogv a* 
ellenség támadása végül vérese* 
omlott össze. 

Hubert zászlós azonban már nem 
érhette meg a sikprt, mert közbe* 
lövéstől találva, hősi balált balt, 
mint az önfeláldozó bátorság min-
taképe. 

_ Elitéit árdrágítók. Czirok latrán 
szegedi kifutó folytatólagosan elköve-
tett árdrágító visszaélés bűntettének 
vádjával került szerdán dr. Újvári 

' István törvényszéki egyesbiró elé. 
Czirok több ízben a maximális áron 
felül árulta R tejet. D. Újvári István 
uzsorabiró a szerdai főtárgyaláson 
tett tanúvallomások alapján megállapí-
totta bűnösségét és jogerősen 6 hó-
napi börtönre ítélte. _ Gábor Ger-
gely 45 éves kisknndorozsmai földmű-
ves a fölözött tejet teljes tejként adta 
el, így árdrágitást követet el azáltal, 
hogy a 14 filléres tejet 42 fillérért 
áruita. Űgvében szerdán hozott ítéle-
tet dr. Újvári István uzsorabiró 
jogerősen 100 pengő pénzbüntetésre 
itölte. — Veres Kálmán 34 éves sze-
ged-mórnhnlmi gazdasági cseléd már-
cius 6-án cukor- és zsirjegvet akart 
eladni a Csókás-féle vendéglőben t 
pengő 20 fillérért. Ügyében szerdáit 

l tartott tárgyalást dr. Újvári Tstváw 
11orvénvszéki uzsorabiró és árdrági-
Másért jogerősen 1 hónapi fogházra 
ítélte. 

_ őrizetbe vett két árdrágítót * 
rendőrség. Ungi István dorozsmai la-
kost higitott tejfelnek a maximális 
árnál drágábban való árusításáért * 
rendőrsé? őrizetbe vette Sándor Imr« 
püsnöklellei gazda 7 mázsa saját ter-
mésű tűzifáját a maximális árnái drá-
gábban akarta forgalomba hozni Sze-
geden. A rendőrség mindkét árdrágí-
tót átadta az ügyészségnek. 1 

— Elitéit tolvajok. Dr. Kozma End-
re törvénvszéki egyesbiró szerdán há-
rom lonási ügvben hozott jogerős ma-
rasztaló Ítéletet. Koz.a Mária 20 éves 
tanvai cselédet egvik társának merlo-
násáért ?• hónari fogházra Ítélte. Bé-
nák Pál 3* éves domaszéki napszá-
most. aki Kolthav Alajos tanügyi fő-' 
tanácsos szöllőiéből ez év elején töhb" 
alkalommal mintegv 120 liter bort el-
lopott. továbbá rőzsét és oszlopfákat 

. is eltulajdonított, lopás bűntettében 
l mondotta ki bűnösnek és kétévi fegy-
házra ítélte. Morogván Adám 37 
éves smtredi napszámost és Barna Ro-
zália 23 éves vadházastársát szállás-
adóinknak, Viesai Zoltán Vajda-utcs 
3.3 szám alatti lakos meglopásáért 

I itélte el a biró Mercgvín lonás bűn-
tettéért és sikkasztás vétségéért más-

í félévi börtönt. Barna Rozália pedig! 
orgazdaság vétségéért 3 hónapi f«C-

' házbüntetést kapott Sotvosbitő körül-
ménv volt. hogy mindkét vádlott bün-
tetett előéletű. ; 


