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Hóra Ferenc 
nagy előadói sikere Budapesten 
(A Délmagyarország munkatársától.) Na-

gyon meleg ünneplésben volt része Móra Fe-
rencnek vasárnap este Budapesten, ahol a 
Zeneművészeti Akadémiában Markovits Ro-
dion szerzői estjén tartott bevezető előadást. 
Már a pódiumraléptekor olyan taps fogadta, 
hogy percekig nem tudott tőle szóhoz jutni. 
Akkor aztán ezzel kezdte előadását: 

— Hálásan köszönöm ezt a fogadtatást, de 
félreértések utólagos elkerülése végett meg 
kell mondanom, hogy nem én vagyok Mar-
kovits Rodion. 

Erre megint megujult a taps és Móra ál-
landó derültség közben arról beszélt, hogy 
milyen kellemetlen műfaj a konferálás. 

— Engem — mondta — majd csak oda-
segit már a jó Isten, hogy egy számomra 
egészen ismeretlen műfajt, a végrendeletet is 
meg kell próbálnom. Ahogy a helyzetet lá-
tom, a végrendeletemnek csak egy pontja lesz: 
az, hogy engem ne konferáljon ki az életből 
senki, mert éntőlem ki telik, hogy kilépek 
a koporsóból és számon kérem a szónokló 
kollégától, mondja meg lélekre, miket kivánt 
nekem a szive mélyén addig, mig nagy orca-
verejtékezéssel megszór' esz'ette rólam a bú-

csúztatót, amiből megtudhatva, milyen kiváló 

ember lettem, mihelyst meghaltam. 

— Szerintem — folytatta aztán — nincs 
annak semmi értelme, hogy egyik irő dicsérje 
a másikat. Legjobb ezt mindenkire magára 
bizni. Én is rábizom Markovits Rodionra, hogy 
dicsérje meg magát, ahogy jól esik neki. Én 
legföljebb azt vállalom, hogy rosszat mondok 
valakiről. Még pedig a háborús irodalomé 
ról, mint olyanról mondok rosszat 

Ezután arról beszélt, hogy a háborús iro-
dalom becsületes, de elhibázott pacifista cél-
zattal halmozza a háború testi-lelki borzal-
mát. Olyan, mintha az ő kitűnő barátja, 
Luklábu Juhász Miklós diktálná őket. Ez 
a derék ember, akinek a Doberdón lyukadt 
ki a Iába, most tamburás Szőregen és neki 
ajánlatot tett, hogy Írjanak mint társszerzők, 
háborús regényt. 

— Hallja-e — mondta Miklós —-, mesélek 
én magának olyanokat, hogy magát is ki-
töri a nyavalya, meg írja mög azokat is, 
akik majd olvassák. 

! Előadása végeztével négyszer tapsolta visz-
I sza Mórát a közönség a pódiumra. 

Ismét maeryar mü 

Siró Lalos 
HONTALAN HŐS-e 

paridés filmje csütörtöktől a Belvárosi Moziban. 
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EMIL JANNINGS 

A vasárnapi rendőri krónika: 
Féltékenység! szurkálás, betörés, aSkotiolmérgezés, vere-

kedés, t&z, revolveres támadás 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vasárnapi 

rendőri krónika, mint hónapok óta rendesen, gaz-
dag és változatos volt eseményekben. Dorozsmán 
a vetélytársát szúrta le egy legény; Somogyi-telepen 
az elborsájtott inas lőtt kétszer volt gazdájára; 
verekedtek; a felsővárosi fekete földeken betörők 
jártak; a Tisza Lajos-köruton útonállás volt; al-
kolic ln érgezési esetek fordultak elő, szóval so 
féle dolga akadt vasárnap a rendőrségnek és a 
mentőknek is. 

Az első eset: Szűcs Antal és Mózes István do-
rozsmai legények hónapok óta ellenséges viszony-
ban álltak egymással. A harag oka szerelem volt 
Mindketten egy lányt szerettek, Szúnyog Rózsit 
Egyszer már összeverekedtek a lány miatt, vasár-
napra virradóra azután véres féltékenységi je-
lenet játszódott le közöttük. Szombat este a tánc-
iskolában mulatság volt amelyen a két legény és 
Szúnyog Rózsi is megjelent. Szűcs üzent Mó-
zesnek, hogy ne merjen táncolni a lánnyal, de 
Mózes nem sokat törődött Szűcs fenyegetőzésé-
vel, egész éjjel Szúnyog Rózsival táncolt Hajnalig 
tartott a bál, azután Mózes elindult hazafelé. A 
Szabadság-téren elébe ugrott Szűcs Antal és »most 
meghalsz gazember« kiáltással hasbaszurta Mózest. 

A megszúrt legény menekülni próbált, de Szűcs 
ntána eredt és bicskáját most Mózes hátába döfte, 
aki eszméletlenül esett össze. Beszállították a köz-
kórházba, állapota életveszélyes. Szűcs Antalt a 
rendőrség letartóztatta. 

• 
Betörő járt vasárnap éjjel a felsővárosi fekete-

földeken. Márton Mihály tett panaszt a rendőrsé-
gen, hogy mig ő a moziban volt, ismeretlen tettes 
betört lakásába és kifosztotta a szekrényeket Négy-
száz pengő értékű ruhaneműt és apró ékszereket 
vitt el. A betörőt a rendőrség keresi 

• 

A Tisza Lajos-köruton vasárnap délután egy 
Inaskinézésü fiatalabb gyermek megtámadta Kon-

dász Ilona cselédlányt Kikapta a kezéből kézi-
táskáját, gyorsan felnyitotta, kivett belőle őt pen-
gőt, azután a retikült visszaadta a lánynak, majd 
elmenekült. A rablótámadás tettesét keresi a rend-
őrség. 

A Borbás-uccában lévő ¿¿/¿-kocsmából vasár-
nap Kovács János Teréz-uccai lakatost súlyos al-
koholmérgezési tüneteivel szállították a közkór-
házba. Négy liter bort fogyasztott el. Állapota 
súlyos. 
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Nagy jelenet volt egy Fertő-uccaí kocsmában is. 
Halász András 64 éves öreg kifliárus összeveszett 
egy szomszédos asztaltársasággal. A szóváltásnak 
verekedés lett a vége, az öreg kifliárust az uj 
ismerősök ugy helybenhagyták, hogy a mentőknek 
kellett beszállítani a közkórházba. 

Mühelytüz pusztított vasárnap délelőtt Farkas Sán-
dor asztalos Pulc-uccai műhelyében. A felhalmo-
zott forgács lobbant valamitől lángra. A kivonult 
tűzoltóság néhány perc alatt lokalizálta a tüzet 

Revolverdörrenésektől volt hangos vasárnap So-
mogyi-telep. Hajnal István péktanoncot gazdája, 
Barna József eibocsájtotta. A mester elbocsájr 
táskor kifizette a tanoncot, azonban egy pengő 
harminc fillérrel kevesebb pénzt adott át neki, 
mint amennyi Hajnal követelése volt. Hajnal Ist-
ván tegnap újból követelte gazdájától a pénzt, 
aki a követelőző inast kikergette a műhelyből. 
Az uccán Hajnal megfenyegette volt gazdáját, aki 
erre utána iramodott, hogy elverje. Hajnal ekkor 
revolvert rántott elő és kétszer Barna Józsefre 
lőtt. A golyók közül az egyik nem talált, a másik 
horzsolta Barnát, aki könnyebb sérülést szenve-
dett. Hajnal Istvánt a rendőrség nem tartóztatta le, 
az eliárás azonban folyik ellene. 
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Csanádmegye felsőházi taglal 
Makó, január 13. Ma tartotta Csanád, Arad, 

Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesitett rár-
megyék közgyűlése felsőházi tagválasztó ütését 
melyen felsőházi rendes tagokká báró Papp Gézát 
és Hervay Istvánt, póttagokká Szojka Kálmánt és 
Jakabffv Gyulát választották meg. 

Л г o l v a s ó r o v a l a 

Л szegedi zsihárusok 
egy miniszteri rendelet el&en 

Igen tisztelt Szerkesztő orj Mint régi előfizető, 
azzal a kéréssel fordulok a Szerkesztő úrhoz, 
hogy szíveskedjék e pár sornak helyt adni lapjá-
ban. Nemrégiben tudósítás jelent meg, amelyben 
az állt, hogy nekünk, zsibárusolmak, uj holmi áru-
sítani nem szabad. Mi, néhány szabó és cipész, a 
miniszter ur rendeletét nem fogadhatjuk el, mert 
ez a rendelet — létfentartásunkat veszélyezteti. Mi 
nem csupán ócskát árulunk, hanem vegyesen az 
ujjal. Ha ezt nekünk eltiltják, akkor ez a mi 
végünket jelenti. Én magam egy szegény szabó-
iparos özvegye vagyok, aki 5 élő gyerekkel ma-
radtam itt. Hatvanesztendős, beteg asszony vagyok 
és ha ezt nekünk betiltják, akkor több hadviselt 
rokkanttal együtt éhen pusztulunk. 

Teljes tisztelettel: E?,y régi szegedi zsibárus. 

п т Ш iagö, hé lesz i№gej! 
Kese meg nem fagy fia KELLER-né! vess zseft-

JcdlyjjfJí. Ss&.clrenyi tér. 

Kárpáti képkeretező és 
képkereskedő 

üzletét Iskola uccából február 1-én 

Klauzál tér és Oroszlán u. sarkára 
(volt Európa-szálló) helyezi át. Áthelyezés 

miatt mélyen leszállított árak, 
szentképek részletre is. 1« 

Január 15-től 31-ig 

olcsó leltári 
árusítást 

rendezünk. 267 

A raktárunkon lévő árukat 

rendkívül 
mélyen 

leszállított 
árakban 

hozzuk forgalomba. 

Figyelje holnapi 
hirdetésünket. 

Párisi Nagy "ruház RT. 
Szeged, Csekonics u. és Kiss u. sarok 


