
Két érdekes előadás 

a Dugonics-Társaság 

vasárnapi ülésén 
(A Délmagyarország munkatársá-

u l ) A Dugonics-Társaság Vasárnap 
délután 5 órakor a városháza köz-
gyűlési termében felolvasó ülést tar-
tott- Dr. B a n n e r János elnök nvi-
tot'a meg az iiiést és felkérte dr. 
Á b r a h á m Amhrus rendes tagot 
székfoglalójának megtartására. 

Ábrahám Ambrus »A vér titkai* 
dmmel tartolta meg előadását. — A 
Vér ma valóságos diagnózis az orvos 
kezében — mondotta — A vörös és 
a fehér vérsejtek különös és egyszerű 
viselkedése, illetve rendszertelensége 
biztos irányt mutat a betegség helyes 
fölismerésében. A fehér vérsejtek az 
émberi szervezet rendőrei, a baktériu-
mokat magukba kebelezik és elpusz-
títják. A fehér vérsejtek sokfélék, de 
ha generálisan vesszük őket, csak 
kettő van: szemecskés és szemecskét-
ten. 

Az erre az alkalomra felrakott 
táblákon bemutatta, illetve ismertette 
az előadó, hogy milyenek a vérséj-
teeskék. A sokszorosan felnagyitoit 
sejtek sajátos viselkedését, egy-egy 
testrészen való elhelyezkedésé*, útját 
lehetett látni a tudományos magyará-
zatok népszerű megvilágításában. 

— A vér, ez a csodálatos nedv — 
mondotta az előadó — érdekelte az 
embereket. Málr a régiek a vérben 
látták az ember egyéni adományai-
nak, jövőjének titkát.' Benne látták a 
bátorságot, vitézséget, tudást, vérrel 
pecsételték meg a bőséget, az esküt. 
Ez volt az értelme őseink vérszerző-
désének is. Szerelmesek és féltéke-
nvek, saját vérüket ete'ték, vagv itat-
ták meg szerelmeseikkei, remélve, 
hogy igy majd állandósul a szerelem, 
hiszen az ő vérük irányítja a gondol-
kozást és az érzelmeket. Voltak, akik 
fiatal lányok, Tagv gyermekek véré-
ben fürödtek, hogv bőrük szépségét, 
üdeségét, finomságát megőrizzék, vngv 
elősegítsék. Egy királynő 600 fiatal 
leányt őletetr meg, hogy vérükben fii-
rfldhessék, mert tetszeni akart. A 
gladiátorok kiömlő vére pedig a leg-
végsőkig felfokozott gvönvört váltott 
ki a nézőkből A jó! végzett vérátöm-
lesztés 'áplálékot. erőt ad az ember-
nek. Azonban csak egvféle összetételű 
vér átőmlesztése hozza meg a várt 
eredményt. De akárhogyan halad is 
tudomány, bármennyire öltöznek is 
valóságba a megölhetetlen és tettbe 
vágyó gondolatok, mégis titok takar-
ja a vér működését — fejezte he elő-
adását Ábrahám Ambrus —, mert ti-
tok a lélek és titok az élet. 

áz érdekes és laikus számára is 
sokatmondó előadás után dr. B a 11 a 
Sándor vendég "Gyertyaszentelői ka-
land* cimmel humoros novelláját ol-
vasta fel dr F i r b á s Oszkár, a tár-
saság főitífkára. A szellemes, szatiri-
kus irást tapsokkal jutalmazta a hall-
gatóság. 

Dr Bálint Sándor rendes tag »A 
szegedi néplélek szakrális gyökerei* 
címen tartott előadást. Az előadás 
módszertanilag egészen uj utakon járt. 
Arról beszélt benne ugyanis a fiatal 
tudós, hogy a földrajzi és szellemi 
adottságokra támaszkodó és a kor 
szellemiségén átvilágított, sajátos táj-
ból sarjadt kulturának katolikus jám-
borsági viszonyai, hogyan tükröződ-
nek a nép lelkében. Ezt a szempontot 
tartva szem előtt, végiigvezette az elő-
adó a szegedi nép vallásos kultúrájá-
ra, lelki fejlődésére tett hatásoka'. Az 
egyház időtlen kulturája mindig a kor 
szellemisége szerint alakult. Igy lehet-
séges az, hogy Szeged különböző sti-
lnsnyomokat őriz A bizánci stílus nyo-
mait őrzi a Szent Demeter-templom, 
amely az akkori paraszti felfogásnak 
megfelelően bizonyos erősség az Is-
ten bevehetetlen, legyőzhetetlen vára. 
A román stílus maradványa az Isten 
Báránya, amely a csonka toronyba 
van befalazva. A Szent György- és 
Szent Miklós-kultusz nagy liturgikus 
eredetű népszokás. A primitív ember 
migüuis Isten-élménye a liturgikus 
hatÁfkcrefeés. Iay lesz Szent Miklós a 

diákok főpatrónusa és a vizenjárók 
védőszentje. A gótikus védőszentek 
Szent Anna és Szent Katalin. Majd le-
telepednek Szegeden a ferencesek. Tem-
plombk buosujáróhely lesz, amely a 
törők hódoltság idején a vallásos ke-
reteken tul nemzeti jelentőségűvé vá-
lik. A német bevándorlók kétségtele-
nül hoznak magukkal sajátos aktív 
formákat, azok azonban a környezet 
hatása alatt hamarosan magyarrá 
asszimilálódnak A barokk Szenthá-
romság-kultusz ihletettségéből születik 
meg a házakon a Napbaöltözött Asz-
szonv. A szegediek viszik el ezt a Má-
ria-kultuszt a Délvidékre. Előadása 
végén ismertette az előadó a céh-
rendszer sajá'os védőszent-választá-
sait. 

Az igen érdekes és újszerű előadást 
dr. Banner János köszönte meg a kö-
zönség nevében és bezárta az ülést. 

Kislibákaf lopott elsötétítés 

idefe alatt 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Még a mult hónap 24-én feljelentést 
tett a szegedi rendőrségen Komó-
c s i n Ferenc földműves, aki elpana-
szolta, hogy a Csorva-kapi ányság 129. 
szám alatti házának udvaráról a ba-
romfiólból április 28-án este 11 óra és 
éjjel 2 óra között ismeretlen lettesek 
20 darab háromhetes kislibáját 200 
pengő értékben ellopták. 

A szegedi kapitányság Lengvelká-
polnán szolgálatot eljesitő őrsége 
azonnal megindította a nyomozást, 
amely rövidesen teljes eredménnyel 
járt- Pár napi megfigyelés után előál-
lították E r d é l y i István 23 éves 
földművest, akinek a bűncselekmény-
ben való részessége mellett számos sú-
lyosan terhelő gyanuok merül' fel. A 
lengvelkápolnai őrségen vallatóra 
fogfák Erdélyi Istvánt, aki eleinte ta-
gadni próbált, amikor azonban elébe 
tárfák a terhelő bizonyítékokat, meg-
tört és bevallotta, hogy valóban ő kö-
vette el a Komócsin Ferenc kárára 
történt lopást. 

A döntő bizonyíték az volt ellene, 
hogy a lopás időpontja előtt alig fél-
órával szomszédjától kölcsönkért két 
nagy piaci kosarat és a rendőrségnek 
sikerült felkutatnia azt a személyt is. 
aki a szegedi piacon másnap reggel a 
20 kislibát megvásárolta. Ez már nem 
emlékezett a libákat néki eladó fia-
talember arcára, ellenben a kosarakat, 
amelyekből saját maga szedte ki a li-
bákat. bizonyos jelekből határozottan 
felismerte. 

Erdélyi István kihallgatása során 
nemcsak azt ismerte be. hogy elsö-
tétítés idején betört Komócsin Feren-
cékhez. hanem azt is elmondotta, hogy 
nem most tátogatott első esetben el 
erre a tanyára. Bevallo'ta. hogy már 
1940 pünkösdjén is lopott innen 30 da-
rab baromfit, 1941 . májusában pedig 
ugyaninnen 9 darab krffhetes kfslibát 
vitf el- Azt is elmondta, hogy az el-
múlt esztendőben a szegedi tőrvény-
szék betöréses lopás kísérletéért 1 hó-
napi fogházra Félte jogerősen és ezt 
a büntetését le is ülte. Erdélyi István 
tulajdonképpen nem is volt rászorul-
va, hogy lopáshói szerezzen pénzt A 
libák árából saját bevallása szerint 
ruhát vett magának, a megmaradt 
pénzt pedig elitta. 

A rendőrség bünügyi osz'ályán a 
hétfői nap folyamán szembesitet'ék az 
őrizetbe vett Erdélyit a károsulttal és 
a tanukkal, kedden pedig lezárják a 
nyomozást és átíeszik az ügyet a ki-
rályi ügyészségre, ahová Erdélyi Ist-
vánt is á'kisérik. Tekintettel arra. 
hogy a betöréses lopást Erdélyi elsö-
tétítés alatt követte el. a kár értéke 
eléri a 200 pengőt, de ettől függetlenül 
is, minthogy lopásért már bün'etve 
volt, az ügyet lehetséges, hogv a sta-
táriális bíróság fogja tárgyalni. 

- A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése Szerint a Tisza vízállása 
348 cm, a levegő hőmérséklete 9 
tők Cvbüus vpi. 
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S i e j r e d i u t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvtárban és az 
egyetemi kön>\tárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A városi muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körnt 20, 
Moldován Lajos Újszeged, Vcdree-
utea 1, Selmeczi Béla Somogyitelep 
IX. utca 489, Nagy Gy. örök. k. üan. 
gay Levente dr. Boldogasszony-su-
gárut 31, Zakar örök. k. Máthé Mi-
hály Valéria-tér 1. 

Városi Szinház: M á r i a főhad-
nagy . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
A m e g v á d o l t a s s z o n y , Korzó 
Mozi: F e h é r e m b e r e k , Széchenyi 
Mozi: S z e r e n c s é s f l ó t á s . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE KILENC ÓRAKOR, 

VEGE REGGEL ÖT ÓRAKOR. 
—o()o— 

— Ma ül össze a közellátási bizott-
ság. A törvényhatóság közellátási bi-
zo tsága kormányrendelet folytán nem-
régen Szegeden is megalakult. A bi 
zottság ma délelőtt ül össze először a 
városházán. 

— A belvárosi szociális munkakö-
zösség megalakulása Kedden délután 
4 órakor tartja a belvárosi munkakö-
zösség ünnepélyes alakuló üléséi a 
városháza közgyűlési termében. Az 
ülésen Mattvasovszkv-Zsolnay Margit 
pécsi szociális gondozónő vetített ké-
pes előadáson mutatja be Pécs sz. kir. 
város szociális in'ézménveit és részle-
tesen beszámol azok eiöhaladásáról 
Az alakuló ülésen résztvesz a város 
vezetősége, Baló József egyetemi ta-
nár, vitéz dr. Tóth Béla tisrti főor-
vos és a munkaközösségi mozgalom 
többi vezetője. 

Elfoglalta hivatalát a szegedi 

közellátási kirendeltség uj vezetője. A 

szegedi közellátási felügvelőség mint 

ilyen, nemrégen megszűnt, illetve át-

alakult a vármegyei székhelyen, Szen-

esen működő központi közellátási fel-

ügyelőség kirendeltségévé. A szegedi 

kirendeltség uj vezetője, Pálvölgy! 

István, megérkezett Szegedre és elfog-

lalta hivatalát. 

— Emlékezés Tömörkényre, Juhász 
Gyulára és Dankóra. A Pusztaszeri 
Árpád-Egyesület a Tömörkény Iro 
dalmi Kört, a Szegedvárosi Tiszt-
viselők Egyesülete és az Országos 
Dankó Pista Társaság sorrendben 
minden * évben zarándoklatot ve-
zet a Belvárosi-temetőbe Tömör-
kény. Juhász és Dankó sírjához. Az 
idén a rendezésben a Szegedvárosi 
Tisztviselők Egyesületén volt a sor. 
Ebben az eszetendőben bekapcsoló-
dott'Szeged város hatósága is. A 
társegyesii'etek munkájának ered-
ményként most már Szeged társa-
dalma is megmozdult és az idén 
már valóban szép számmal jelentek 
meg a legkülönbözőbb rétegből va-
sárnap a belvárosi temetőben el-
hunyt nagyjaink halálának évfor-
dulóján. Juhász Gyula sírjánál kez-
dődött a visszaemlékezés, Dankó 
Pista sírjánál folytatódott majd 
Tömörkény sírjánál végződött 

_ Tanári kinevezés. Budapestről 

jelentik: A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Ollexik Viktor makói he-

lyet es tanárt az állami gimnáziumi ta-

nárok léu>4úmáj>a mai t* tápárrá lu-

í nevezte. 
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Fejfájás, fájáatmafc 

és rossz közérzet elleti 

— Nótaflélntán az Eötvös-utcai ha-
dikórházba". Vasárnap délután Baát 
József fakereskedő kezdeményezésére 
magyar nóta hangverseny volt az 
Eötvös-utcai hadikórházban. Dr. Né-
medy Gyula ügyvéd bevezető beszédet 
mondott és két versét adta elő, majd 
Kisházyné Magyar Franciska és Bi.ftó 
János daloltak szebbneí szebb nótákat 
a sebesülteknek Nóvé Lajos és cigánv-
zenekarának kíséretével. Az énekesek 
a MANSz által adományozott hangerő-
sítőbe énekeltek, igy a műsort egyide-
jűleg valamennyi kórteremben halloi-

ák. A sebesültek hálás tapsokkal kö-
szönték meg a kitűnő szórakozást. 

A mentők hírei. Vasárnap délutáu 
a szőregi sportpályán labdarugó mér-
kőzés közben Erdélyi László 18 éves 
üvegcsiszoló összefejelés közben fej ép 
súlyosan megsérült. A mentők agyráz-
kódással a közkórházba szálliloftAk. 
— Vasárnap este Szeles Istvánné 74 
éves szőregi lakos a Rónai-utca 280. 
számú ház udvarán elcsúszott és bo* 
katörést szenvedett. A mentők a sebé-
szeti klinikára szállították. — Hétfőd 
délelőtt 11 órakor Sthenel Imre 32 
éves Somogyitelep VII. utcában 
lakó lakos leesett a padláslépcsftről 
és koponyaalapi törést szenvedett. A 
mentők a sebészeti klinikára szállítot-
ták. 

Pincefüz. Hétfőn este 7 óra 43 
perckor a Margi'-ufca 28. számú ház 
pincéjében a koromszedő kéménvnyi-
lástól tűz keletkezett, amelyet a kivo-
nult tűzoltóság két vízvezetéki sugár-
ra eloltott A kár 2—300 pengő, amely 
azonban biztosítás utján megérüL 

— Félcgyházán letartóztattak egy 
szegedi kerékpár tolvajt. A kiskunfél-
egyházi rendőrkapitányság táviratban 
értesítette a szegedi rendőrsége', hogy 
otf kerékpárlopáson fettenérték és le-
tartóztatták Fekete Dezső 25 éves sze-
gedi lakost, aki beismerte, hogy Sze-
gedről is lopott kerékpárral szökött 
meg. Fekete Dezső ellen egyébként 
egyéb ügyek miatt országos körözés 
volt kiadva. 

_ Orvosi szakülés. Az Egyetem 
Barátai Egyesületének orvosi szakos z-
álya ma, kedden délután fél 6 órakor 
szákülést tart. Elnököl Rávnay Tamás, 
Tárgysorozat: Előadások: i. Dub-
rauszky Viktor: A petefészek Brenner-
féle dagana'a, 2. Csinády Jenő és Bo-
tond Pál: Lélegzés mechanikai problé-
mák jelentősége a sportban. 3. Botár 
Gyula: A n. vagus velőllen rostjai. 4, 
Doöszav László: Az ujszülöttgondozás 
országos adatai. A szakülések helye: 

,a bőrgyógyásza i klinika tanterme. A 
.lejáratul szolgáló Somogyi-utcai kapu 
la szakülós végéig nyitva van. 


