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Cserzy Mihály 
sirkövének felavatása 

(A Délmaggarország munkatársától) Az alsó-
városi temetőben szombaton délután avatták fel 
Cserzy Mihály sirkövét A virággal boritott sír-
helyet a család tagjai és nagyszámú közönség 
állotta körül. Az egyházi szertartás után dr. vitéz 
Szabó Géza lépett a sírkőhöz és mondott beszé-
det a város nevében. 

— Az ismeretlen szegedi iparosmester az iroda 
lom révén került be a halhatatlanságba és Iro-
dalmi munkássága révén érdemelte ki szülővárosa 
örök háláját és megbecsülését — mondotta —, 
mert szegedi, szegedvidéki alakok, képzelt történé-
sek szerepelnek minden Írásában. Pusztai alko-
nyatok, tanyai kis fehér házak, ugarimádó magya-
rok, kis emberek, kis sorsok képezik a témáját 
minden elbeszélésének. Csak a szegedi nép fog-
lalkoztatta képzeletét, hiszen ő maga is itt szü-
letett, itt élte le nemes, csa'; irodalmi sikerei, 
családi boldogsága aranyozta egyszerű életét. Szü-
lővárosa: Szeged, méltán hódol ma emlékének. 
Ez a tiszta szivü, kiváló szegedi iró, a magyar, 
az alföldi és különösen a szegedi népéletnek annyi 
szépségét tárta fel és vitte be a többi nagy szegedi 
Íróval együtt Dugonics Andrásunktól kezdve a ma-
gyar irodalomba. 

A beszéd után letette a sirra a város koszorúját, 
majd dr .Szalay József tett le koszorút a Dugonics-
Társaság nevében. Beszédében többek között eze-
ket mondotta: 

— Amikor ezt a sírt behantoltuk, megfogadtuk, 
hogy Cserzy Mihályt nem feledjük. Évről-évre 
ide zarándokolt a Dugonics-Társaság, amely most 
a felszentelt síremlékre teszi szereteté és kegye-
lete virágait. Keserves veszteségünkre nagyon ha-
mar e'hagytál bennünket kedves Miskánk, amikor 
szép, gömbölyű betűs soraid után pontot tett a 
halál. írásaid egy-egy szerelmeslevél Szeged föld-
jéhez, amelynek ugarából tollad nyomán életre kel-
tek magyar alakjaid. Irótollad kihullott, de alak-
jaid élnek s ismertebbé teszik ezt a sokszor mél-
tatlanul félreismert várost Szerelmes soraidra az-
zal válaszolt Szeged földje, hogy gyöngéden keb-
lére ölelt. Poraid benne lent nyugosznak, mig lel-
ked a magasságokba lendült. Mi itt a mélység és a 
magasság közt állva biztosithatunk, hogy drága 
emlékedet híven megőrizzük s azt az utánunk 
tőve1kezőkre átörökítjük. 

Sz. Szigethy Vilmos az ujságirók koszorúját tette 
le, akik testületileg jelentek meg a sírnál. 

— Szeressen Téged ugy ez a szegedi föld — 
mondotta —, mint ahogy Te szeretted ezt a 
f ö l d e t . . , 

Körmendg Mátyás az ipartestület nevében vitt 
koszorút Beszédében kiemelte, hogy a szegedi 
iparosság büszke arra az iparosra, aki az iroda-
lomban szerzett halhatatlan érdemeket 

November 22-én kezdődik 
Szegeden az eSső testnevelési 

kongresszus 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi ünnepségek előtt, amikor Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter több napot töltött Sze-
geden, közölte a szegedi sportemberekkel, hogy 
Szegedre hívja össze az első magyar országos 
testnevelési kongresszust. A kultuszminiszter 
most értesítette a város hatóságát, hogy a kon-
gresszus november 52-én kezdődik, azon a 
miniszter fog elnökölni és a kongresszus ülé-
seit a rókusi iskola erre a célra nagyszerűen 
alkalmas nagy tornatermében tartja meg. Kö-
zölte a kultuszminiszter azt is, hogy a kon-
gresszusra meghívót kapnak az összes sport-
egyesületek, a különböző testnevelési taná-
csok vezetői és szakemberei. A kongresszus 
célja az lesz, hogy végre megteremtsék az 
egységes magyar sportprogramot, hogy meg-
határozzák a különböző sporlágazatok további 
működésének irányát. 

Í 1 Ó I SflllER 
zongoraest 

Jegy Délmagyarország jegyirodában. 

Ujabb letartóztatások Dorozsmán 
Isméi leíarlózlallák Maróthy Isívónl, a gazdakör alelnökéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Áprilisban 
— mint még emiékezetes — a csendőrség több 
férfit tartóztatott le Dorozsmán az állam és tár-
sadalmi rend felforgatására irányuló vétség miatt 
A letartóztatottak között szerepelt Maróthg István 
jómódú gazdálkodó is, aki a dorozsmai gazdakör 
alelnöke. M.aróthyt később több társával együtt sza. 
badonbocsájtották, azonban a bűnvádi eljárás még 
ma is folyamatban van ellene. 

Pénteken ismét csendőrök jelentek meg Maróthg 
István lakásán és egy Budapestről érkezett letar. 
tóztalási parancsra hivatkozva, letartóztatták Ma. 
róthgt. Kívüle még letartóztatták Godó Lajos do-
rozsmai földmunkást, akinek a feleségét nemrégi-

ben ítélte el a szegedi törvényszék. A két letar-
tóztatottat a csendőrök még pénteken elszállí-
tották. 

A letartóztatás után a hozzátartozók azonnal 
mozgalmat indítottak, hogy megtudják, miért tőr-
tént a letartóztatás, hogy hová szállították a csend, 
őrök a két embert. Egyelőre nem tudták meg-
állapítani, hogy hová szállították őket Nem talál-
ták őket a szegedi ügyészségen, de egyelőre meddő 
maradt a kutatás Budapesten is. A dorozsmai 
csendőrség a letartóztatásról semmiféle jelentést 
még nem adott kl. A letartóztatottak hozzátartozói 
most dr. Dénes Istvánhoz fordultak, aki legutóbb 
képviselőjelölt volt a kerületben. 

Autókaramból, 
motorosszerencsétlenség, szurkálás 

a kellős ünnep rendőri krónikádban 
(A Délmagyarország munkatársától.) A kettős 

ünnepen sok verekedés, szerencsétlenség történt. 
November l-e minden incidens nélkül teljes nyu-
galomban telt el, a készenlétben levő rendőrségnek 
semmi dolga nem akadt Néhány helyen kommu-
nista röpcédulákat találtak, amelyeknek terjesz-
tőit a rendőrség keresi. 

• 

Halálos áldozatot követelt a sándorfalvai or-
szágúton egy autókaramból. A Sigmond-testvérek 
utóda cég autója Szeged felé haladt; közel a vá-
roshoz az autó utolért egy ugyancsak Szeged felé 
igyekvő kocsit, amelyen Sárközi János 39 éves 
Somogyi-telepi fuvaros, felesége és Csángi Pál 33 
éves napszámos ültek. Sárköziék csendesen beszél, 
gettek a kocsin és észre sem vették, amikor a 
hátuk mögött jövő teherautó beléjük szaladt. Az 
összeütközés következtében mindhárman leröpül, 
tek a kocsiról. Sárköziné egy kőrakásnak esett 
és holtan maradt az országúton. Sárközi és Csányi 
össze-vissza törték magukat, azonkívül belső sérü-
léseket is szenvedtek. A mentők szállították be 
őket a sebészeti klinikára. 

A rendőrség a gázoló autó soffőrjét, Süli Imrét 
előállította, kihallgatása után szabadonbocsájtotta. • 

Berkovics József szállodai tisztviselő két úti-
társával motorbicikli kirándulást tett a környéken. 
A gép egy gödörnek futott, felborult és mindhárom 
utas lezuhant a motorbicikliről. A két útitárs ki-
sebb zuzódásokkal menekült, Berkovicsot agyráz. 
kódással szállították kórházba. 

Habit János munkást ismeretlen tettes a Veres-
ács-ucca és a Kálvária-ucca sarkán megtámadta és 

boxerrel addig ütötte, amig eszméletlenül terült 
el a földön. Bevert fejjel szállították a mentők a 
közkórházba. A rendőrség a merénylet ügyében 
nyomozást indított 

• 
Jahoda Dezső zákányi tanító feljelentést tett a 

rendőrségen, hogy amig a kettős ünnepen Szege-
den tartózkodott, betörők jártak a lakásán, összes 
fehérneműjét és ruháit elvitték. Kára 800 pengő. 
A rendőrség nyomozza a betörőket • 

Hangos jelenetek játszódtak le vasárnap egy 
alsóvárosi vendéglőben. Török Imre munkás ido-
gált vadházastársával a kocsmában. Közben vala-
min összeszólalkoztak, veszekedni kezdtek, a ré. 
szeg asszony előkapott egy bicskát és Törököt 
össze-vissza szurkálta. Súlyos sérülésekkel szállí-
tották a sebészeti klinikára. Az asszony ellen 
megindult az eljárás. 

• 
Tegnap délután gyanús emberek lopakodtak a 

Csillagbörtön mellett. A rendőrőrszem igazolásra 
szólította fel őket, kiderült, hogy ismét Téglás 
Guszti »bukott le«, Majoros János és Varga János 
kollégáival együtt. A betörők zsákmánya két pulyka 
volt, a Liliom-uccából lopták. Mindhármukat őri-
zetbe vették. 
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Belvárosi Mozi November 4-én, kedden 

Aí l t I F T T Á F N F K F C F hangos attrakció 10 fel-
U I I L 1 I V L n L I I L J L vonásban. — Főszereplő: 

Azonkívül: f i l t á n i i n ^ r G E O R G E J E S S E L 
t l t f u l i y i t l hangos kísérő műsor 1 felvban 

Előadások kezdete 5, T. 9, vasár- és ünnepnap 8, 5, 7, 9 órakor 

Korxó Mozi November 4., 5-én, kedden, szerdán 

A naguváros hiénái 
Főszereplő: HOOT GIBSON. — Azonkivfll: SONNY 
BABY (Drága kislányom). Egy müvészpár regénye 8 felv. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 8, 5, T, 9 órakor 


