
Impozáns megmozdulás volt 

a Szentlélek Szövetség 

szegedi ünnepe 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A Szentiélek Szövetség szegedi 
tagozata Aldozocsütortököu lélekna-
pot rendezett. A léleknap délelőtt ün-
nepélyes nagymisével kezdődőit. A 
fogadalmi templomban lévő nagymiset 
S o p s i c b János kanonok, püspöki 
ii oda igazgató mondotta. A mise köz-
ben a szentbeszédet P a k o c s Ka-
roly kanonok, szatmári püspöki hely-
uök mondotta. 

A Szentlélek Szövetség délután 5 
óiakor műsoros ünnepélyt rendezet: 
a Tisza-szálló nagytermében. Az ün-
nepélyen megjeleni dr. moóri Glatt-
felder Gyula érsek, Csanádi püspök 
is. akit kék ruhába öltözött kislányok 
fehér virágokkal köszöntöttek. A mű-
sor első számaként a Miasszonyunk-
ról nevezett Iskolanővérek Boldog 
Margit gimnáziumának énekkara éne-
kelt. Tóth Ágoston jogszigorló három 
Mécs László verset szavalt. 

P a l á g y i Natália szoeiális test-
vér >A Lélek Szava szerepe a lelki-
ség kialakításában* cimmel ismertet-
te a Lélek Szava cimü hitbnzgalmi 
újságot Ennek a katolikus orgánum-
nak. amelv 1934-ben indult meg. ör-
vendetes sikere van. amennyiben ma 
inár 50.000 példánvban jelenik meg 
A Lélek Szava nem nj törvénvt ho-
zott, nem nj eszméket hirdetett, ha-
nem a természettörvényt, az isteni 
törvényt palántálta a lelkekbe és az 
evangéliumi eszméket öltöztette rá a 
ma divatos eszmeráramlatokra. Vé-
gül az nj pogányság és a katolikus 
egyház között vonta meg a párhuza-
mot. 

Az érdekes előadás titán V i d ó 
Mária szavalta el Pakocs Károlv 
• l.gy tiszamenti nyári délután* cimü 
szcp versét majd Pakocs Károly, a 
Szentlélek Szövetség országos igazga-
tója mondott ünnepi beszédet. Beszé-
deién ismertette a magyarság eddigi 
arcát, az árpádkorabeli, szentistváni 
és a magáratalált magyar arcát, 
amelyben még ott ég a keleti tűz, de 
parazsát már a szentlászlói szél iz-
zítja, színezi. Sajnos azonban ez a 
azentláezlói magyar arc megvénült, 
idegenek felé fordult. Szeged városa 
azonban tiltakozik ez ellen a megvé-
nüld® ellen. Szeged városa megmu-
tatta. hogv a magyarnak megvan a 
küldetése és a magyarnak nem szabad 
meghalnia. Az álmodó Kelet és a ro-
nanó Nyugatot kell egybebékitenie, 
szentléleki életet kell teremtenie. Eh-
hez azonban ujjá kell születnünk és 
mivel újjászületésünkhöz a természeti 
erők kevesek, fel kell használnunk a 
természetfölötti erőket is, hogy újra 
a stentlászlói magyar arc, a magára 
talált magyar arca valóra vállhasson. 

Ezután a Dolgozó Lányok lányai 
mozdulatkórusa következett. A Dol-
gozó Leányok mozdulatkórusa, mint 
a legmodernebb művészet, amely he-
lyet talált a katolicizmusban, nagy 
teiszést váltotl ki a nagyszámú kö-
zönségből. Ezután felovasták azt a 
táviratol, amelyben Glattfelder érsek 
üdvözletét küldi Schlacbta Margitnak, 
a Szentlélek Szövetség elnökének, a 
szegedi ünnep alkalmából. A sürgöny 
felolvasása után dr. moóri G l a t t -
f e l d e r Gvtrla érsek. Csanádi püs-
pök zárósz,avaiban megköszönte a lé-
lekemelő ünnepséget és annak az óha-
jának adott kifejezést, hogy épptigy, 
mint a fővárosban, itt Szegeden ts 
helyet kell kapnia a Szentlélek Szö-
vetség áldozatának. A Szentlélek Szö-
vetség Budapesten templomot épit, 
Szegeden egy ezrntlélek-oltárnak a 
megépítését vették tervbe. Az oltár, 
amely az alsóvárosi zárda kápolnájá-
ban lesz elhelyezve és amelyei helv-
beli müvés/ek tewez.nek, zarándokhe-
lye le«z a Szentlélek Szövetség egyre 
növekvő hivő tömegeinek. Dr. moóri 
Gvattfelder Gvuls érsek ® zárószavak 
után érseki áldását adta az egyhe-
gyülf közönségre. A Szentlélek Szö-
vetség műsoros ünnepélye a pápai 
himnusszal ért véget. 

H I R E K 
S z e g e d i u t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvié rhan é® nz 
egyetemi könyvtárban vasárnap é« 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A táJoei múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Franki 
József Szent György-fér 6, Frankó 
Andor Dugonics-tér t, Surjányi Jó-
zsef Kossuth Lajos-sngárut 31, Sel-
meezi Béla Somogyitelep IX. n. 489. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi; 
E g y s z o k n v a , egy n a d r á g . 
Korzó Mozi: V ö r ö s v i h a r , Szé-
chenyi Mozi: A f i t k o k v á n d o r a . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE TÍZ ÓRAKOR, 

VEGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 
—o(-)o— 

_ Györffy Bengyc] Sándorné ve||e 
át hősi halált halt fia hadrkifiínfefését. 
Rudapestről jelentik: A Kormányzó a 
donmenti téli elháritó csatában hősi 
honit halt Győrffv Rengvel Ovörgy fő-
hadnngvnak. a nemrég elhunvt Gvőrffv 
Bengvel Sándor közellátási miniszter 
fiának a Magvar Érdemrend hadiékif-
ménves tiszti keresztjét a kardokkal 
adományozta. A magas kitüntetést ün-
nenélves keretek között Szendv Károly 
polgármester nvnitolta át vitéz Gvőr-
ffv Bengvel Sándor özvegyének, aki 
mélv megilletődéssel vette át hősi ha-
lált halt fia kitüntetését. A megható 
és kegyeletes ünnepségen a m. kir. 
honvédelmi miniszter képviseletében 
Denk-Ooroszlav Árpád vezérőrnagy, n 
m. kir. honvédvezérkar főnöke képvi-
seletében pedig nemes Zsedényi Zol-
tán vk. ezredes jelent meg. 

— Ugi Géza 10 éves plébánosi Ju-
bileuma. Újszeged katolikus társadal-
ma megható ünnepség keretében kö-
szöntötte Aldozócsütörtökön szereteti 
plébánosát, Ugi Gézát abból az alka-
lomból, hogy 10 éve lelki gondozója 
ennek a városrésznek. Az ünnepseg 
reggel fél 9 órakor a plébánián kezdő-
dött, ahová felsereglett a városrész 
hiveinek nagy küldöttsége. Elsőnek az 
iskolásgyerekek köszöntötték a jubi-
láló plébánost, majd a Szent Ágnes-
Lcánykör, a Dolgozó Leányok, a Szent 
Vince-Egyesület fejezték ki szeretetü-
ket, ragaszkodásukat Ugi Géza iránt, 
végül pedig dr. Csonka Miklós tiszti 
főügyész, egyházközségi elnök mon-
dott üdvözlőbeszédet és átadta az ün-
nepeltnek a hivek ajándékát, egy szcp 
gótstilusu ezüstkelybeL Ezután a 
templomba ment az ünneplő közönség, 
ahova a Te Deumra megérkezett dr. 
Tukats Sándor főispán is. Ugi Géza 
szentbeszédében hálát adott az Isten 
nek, hogy jó hívekkel áldotta meg, 
akiket könnyen lehet vezetni és az 
Istennek tetsző életre ncveini. Ezután 
a Katolikus Házban folytatódott az 
ünnepség, itt Ugi Géza köszöntötte dr. 
Tukats Sándor főispánt és megkö-
szönte neki, hogy megjelent az ünnep-
ségen. A főispán válaszában örömé-
nek adott kifejezést, hogy Újszegeden 
békés, harmonikus élet folyik és meg 
köszönte a jubiláló plébánosnak áldá-
sos működését, amely lehetővé te$zl a 
város vezetőinek is. hogy Újszegért 
népét hatékonyan felhasználják a ma 
gyar építőmunkában. 

— Kresz Károly, a TÉBB vezér-
igazgatója meghalt, Budapestről je-
lentik: Szemlőhegyi dr. K r e s z Ká-
roly kincstári főtanácsos, a Takarék-
pénztárak _és Bankok Egyesületének 
vezérigazgatója 50 éves korában, Af 
dozóesiitörtökön délután 3 órakor 
töhbheti betegség ntán meghalt Halá 
Iával sulvos veszteség érié a magyar 
gazdasági életet. 1 

— Házasság. Kulunesits Mária és 
Mészáros István, a Magyar-Német As-
ványolajmüvek tisztviselője; folyó hó 
5-én délután 5 órakor tartják esküvő-
jüket « móravárosi rk templomban. 

Svíp UvzédiM 

olvastam a napokban tudósitást. Asz-
szonyokró! szólt, anyákról, akiken a 
nemzet jövője megfordul, akik neme-
sebbé, tisztábbá teszik a férfit. A szi-
vekben elrejtett ertékeket találja meg 
a nő, ne a vagyont, az ékszert keres-
se — mondja a felhívás. 

Igen helyeseltem magamban, a szó-
nokot minden elfogadható oídalárol 
üdvözöltem, mert hogy főleg az ékszer 
dolgában értünk egyet, mint ahogy 
nincs is szebb dolog a világon az össz-
hangnál. Egyszer aztán megüti a sze-
mem valami, aszougya, bogy aszon-

gya: 
— A büszadik század asszonya az-

ért küzd, hogy a férfi mellett nő ma-
radhasson. 

Ne te ne, méláztam el. hát ugyan 
mi egyéb akarna vagy tudna lenni? 
Határozottan nem értettem, mit akar 
a szónok mondani, micsoda elveteme-
dett férfinépek lehetnek a világon, 
hogy ekkora küzdelemre kényszeritik 
a százbuszkilós formában is gyenge 
nemet? Hanem délután az utcán meg-
üti a fülemet valami. Asszonyok men-
nek előttem, az egyikük panaszkodik: 
, — Bejárónőt tartani nem vagyok 

képes, magam végzek mindent, kínló-
dom a gyermekekkel, állok sorban. 
Higyjétek el, azt se tudom sokszor, 
hogy fiu vagyok-e vagv lány. 

Egyszerre megértettem a beveze-
tésben érintett szónokot; hát ezért 
küzd a szegény asszony. Eldöntötte a 
nagy kérdést, hogy ő nem változtat 
nemet, történjék akármi nő akar 
maradni a férfi mellett. Amit egyéb-
ként mi is igy tarhrnk helvesnek. te-
hát legyünk a segítségükre. 
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_ Utcát nevernek el Sándorfalván 
Tömörkény Istvánról. A Tömörkény 
Irodalmi Kör Sándorfalván a Katoli-
kus Kör nagytermében a MANSz sán-
dorfalvi csoportja meghívására csü-
törtökön délután fél 5 órakor előadó-
délutánt tartott. Dr. Bod Arpádné, a 
MANSz sándorfaivi csoportjának el-
nöknője üdvözlő szavai után dr. Né-
medy Gyula, a Tömörkény Irodalmi 
Kör elnöke mondott bevezető szava-
kat. Horkics Erzsébet Kosztolányi, 
Aprily, Tóth Árpád és Reményik-ver-
seket adott elő nagy tetszéssel. Ifj. 
Tóth László egyetemi könyvtári tiszt-
viselő «Emlékezés Tömörkény István-
ra* cimmel tartott előadást, majd Tö-
mörkény három népi rajzát olvasta 
fel. Dr. Némedv Gyula verseiből adotl! 
elő és elbeszélését olvasta fel. K. Kain I 
Kató zongoraművésznő föhh zongora-! 
számot. Kertész Lajos egyetemi lektor1 

énekszámokat adott elő Á jól sikerült 
előadódélutánt Lepey Emil sándorfal-
vi plébános, szentszéki tanácsos záró-
szavaival ért véget. Lepev Emil záró-
szavaiban annak az óhajának adott 
kifejezést, hogy Sándorfalván Tömör-
kénv Istvánról utcát nevezzenek el. 
Végül megköszönte a Tömörkénv Iro-
dalmi Körnek a kellemes előadódél-
utánt., 

— Vasárnap les* ® tanárképző fő-
iskola ianév*áró ünnepsége. Az álla-
mi polgá ri iskolai tanárképző főisko-
la vasárnap délelőtt fél 12 órakor 
tarfja tanévzáró ünnepélyét a főis-
kola nagytermében. Az ünnepség előtt 
10 órakor ünnepélyes Te Deum lesz 
a jezsuiták templomában, a reformá-
tns és az evangélikus templomban pe-
dig ugyanekkor ünnepi istentisztele-
let tartanak. 

_ Szontlélek-szövctségj tagok li-
gyelmrbe. A Szentlélek Szövetsrg 

tagjai a Jézus-szive körmeneten 'es-
tületileg vesznek részt. Gyülekezés 5 
órakor a jezsuiták temploma előtt 

— Egyévi börtönt kapott, merj 400 
pengőt lopott az apjától, tfjn Mikulai 
Máté András 21 éves hódmezővásárhe-
lyi napszámos május 31-fn id. Mikulai 
Málé záratlan asztalfiókjábol ellopott 
400 pengőt. Ügyében pénteken tartott 
főtárgya lást vitéz dr. Hárs László tör-
vényszéki egyesbiro, aki lopás büntet-
te miatt jogerősen 1 évi börtönre Ítél-
te Ifj. Mikulait. 

ötvenéve® orvosi jubileum. Dr, 
Schaffer Samu csanadmegyei tb. fő-
orvos, ny. járási tisztiorvos ótven 
esztendővel ezelőtt szerezle orvosi 
diplomáját. Félszázados orvosi műkö-
dése alkalmaból barátai és tisztelői 
nagyszámban üdvözölték és szerencsc-
kivánataikkal halmozták el. 

— Nagy érdeklődés n bélyeggyűj-
tők körében a szentesi po»t» alkalmi 
bélyegzői iránt. Bélyeggyűjtők nagy 
érdeklődéssel várják a Szentesen ju-
nius 5 és 6-án megtartandó eucharisz-
tikus ünnepségek alkalmával engedé-
lyezclt alkalmi postahivatal megnyi-
tását. Az alkalmi postahivatal azün-
nepségek szinhelvén, a Hősök terén 
működik. Szakérlők véleménye szerint 
az erre az alkalomra tervezett külön-
leges hélvegző, amelyen a szentel 
templom körvonalai és az Ol'áriszent. 
ség látható, egvedülálló a maga ne-
mében. A m. kir posta múzeumában 
őrzött sokezer alkalmi bélyegző kő-
zött pgv sincs, mely a helvi jellegze-
tességeket ennyire kidomhori'oüa vol-
na. Az egész világon még sehol sem 
merült fel az az ötlet, hogv az Oltári-
szentség ' bélyegzőn vaió ábrázolásá-
val terjessze az eucharisztia tisrtete-
téf országszerte. Az alkalmi postahi-
vatal működése nemcsak a szentest, 
de az összes magyar hélvrggvfiitőknek 
tehetővé teszi a különleges hélvegző 
megszerzését ugy a rendes nnsfahé-
lvegeken. mint a >Hadigondnzá«» fel-
irati! művészi feláras bélyegekre Tö-
meges érdeklődésre vnlö tekintettel, 
á szentesi eueharisztikns ünnepségek-
re engedélyezett alkalmi postahivatal 
megerősített személvzeti létszámmal 
fog működni, hogv a hélvaggyüjtők 
érdeklődése kleléffithető legven. 

_ Lngkövpf tvotf egy ké»éve» kis-
fiú. Pénteken délután 5 órakor dr. 
Hargitay Lalos 2 éves kisfia lugkövet 
ivott. A mentők a sebészeti klinikára 
szállították. 

Vigadóban tánc! Károlvi muzsikál 

— Lopások. Szabó Ferenc keres-
kedőtanonc, Somogyitelep VII. utca 
388. szám alatti lakos feljelentési le|t 
a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, 
mert a közellátási hivatal elül kerék-
párját ellopta. — Papp János Mátyás-
tér 14. szám alatti lakQS szintén isme-
retlen tettes ellen tett fel jelentést, mert 
Áldozócsütörtökön 9 óra előtt néhány 
perccel a konyha nyitott ablakán ál 
lakásába hatolt és a nyitott szekrény-
ből ellopott égy arany karesatót 10C 
pengő értékben. A rendőrség a felje-
lentések alapján megindította a "nyo-
mozást. 

— Hathónapi börtön csalásért. Ku-
csera Sándor 51 éves bünietett előéletű 
kisteleki napszámos osalas büntette 
miatt került pénteken dr. Kozma End-
re törvényszéki egyesbiró elé. Kucsera 
a mult év november 17-én Grünberger 
Lipót tollkereskedőnek 160 kiló töllat 
ígért. A tollra Grünbergertöl 500 pen-
gő előleget vett fel. A tollat azonban 
nem szállította, az előleggel pedig 
• meglógott*. Csalás büntette miatt dr 
Kozma Endre, rgyesbiró jogerősen hat-
hónapi börtönre ítélte. 

_ A Magyar Gyümölcs legújabb 
száma.. Gyümölcstermelésünk ez év-
ben bőségesnek Ígérkezik, különösep 
az őszibarack- és kajszifák tömvt 
vannak terméssel. Ilyenkor az jár jót, 
aki idejében kiritkitja a gyümölcsöt, 
hogy ne apró. hanem nagyszemü le-
gyen.. Erről az eljárásról, valamint a 
gyümölcs, szöllö és konyhakert, be 
romfiudvar időszerű teendőiről ir a 
Magyar Gyümölcs legújabb száma, 
ameivhől egv alkalommal lapunkra 
hivatkozva ingyen mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal, Budapest V., ,Vik 
mos császár-nt 76. 

Olvassa a 

Délmagvarországot 
hirdessen a 

Délmagyarországban! 
mmimto 


