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Szombatig az inségjáruléknak 
csak az egyharmadát fizették be 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
népjó lét i kiadások fedezésére vetette ki 
a város a mu l t év őszén az insétiáruié-
kokat. Az 1933—34. évre szóló kivetés 
összege 219.000 pengőt tett k i és azt re-
mélte a város, hogy a legújabb adónak a 
nagvré e i h e V l i i e' v á r c m 
részletben: decemberben, januá-ban és 
februárban esedékes az insegjáruiékok be-
fizetése. 

Az eddigi insé^járulék bevétel azonban 
a vártakon alul maradt, február 10-ig 
mindössze 75.000 pengőt fizettek be ezen 
a c imen, az előírásnak alig egyharmad-

részét, holott most m á r a h a rmad i k rész 
is esedékes vclna. A városi adóhivatal ve-
zetősége elhatározta, hogy h a a j övő héten 
sem fizetik be nagyobb s egben az el-
marad t inségj áruiékot, akkor február 15. 
u t án megkezdik a szigorúbb behajtást, 
mert a népjó lét i k iadások fedezésére szük-
ség van az inségadóra. 

Megál lapítható, hog j a mu l t év folya-
m á n az inségjárulékokat nagvobb tempó-
ban fizették, a kivetett 220.000 pengőből 
216.000 pengő, tehát az e lő i rányzón ösz-
szegnek 98 százaléka befolyt. 

Félegyháza harca Móra Ferencéri 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi Kultúrpalota oszlopcsarnokában még fel 
sem állították Móra Ferenc ravatalát, alig né-
hány félórával halálának tragikus pillanata 
után, csütörtökön délelőtt, a szülőváros Kiskun-
félegyháza és Szeged város, amely harminckét 
év óta vállalja fogadott fiának a nagy irót, már 
nemes harcba kezdett egymással a halott 
Móra Ferencnél. A szegedi hatóság, amely a 
kora reggeli órákban értesült a gyászos ese-
ményről, azonnal kimondotta, nogy Mórát 
Szeged halottjaként temetteti el a belvárosi te-
mető díszsírhelyén. Alig hangzott el ez a ha-
tározat és alig röppentek el a szükséges rendel-
kezések a szegedi városházáról, jelentkezett a 
maga igényével a szülőváros. Dr. T ó t h Jó-
zsef polgármester telefonon közölte a szegedi 
hatósággal, hogv Kiskunfélegyháza visszakö-
veteli fiát, ott akarja eltemettetni az öreg te-
metőben, ahol az iró édesapja, Móra Márton 
szűcsmester is nyugszik . . . 

A szegedi városhaza tornyán akkor már föl-
húzták a fekete zászlót, a nyomdában már 
szedték a város gyászjelentését és a sürgöny-
drótok már röpitették mindenfelé a táviratokat, 
hogy Szeged szombaton délelőtt 11 órakor ki-
séri el utolsó útjára a maga halottját. Az első 
csatát Félegvháza elveszítette, de még állt a 
ravatal a Kultúrpalotában, Kiskunfélegyháza 
közönsége és hatósága már elhatározta a harc 
folytatását díszpolgárának földi maradványai-
ért. 

A félegvháza! öregdiákok, az „Alma Mater" 
egykori növendékei már csütörtökön este 
gvá szülést tartottak és dr. Sahin Tóth Rafael 
elnökletével elhatározták, hogy megindítják a 
mozgalmat: Félegvháza ne mond ion le Móra 
Ferencről. Mozgalmukat Móra Ferenc kiskun-
félegvházai végrendeletére alapítják. Móra 
ugvanis egv évvel ezelőtt 1933 január 22-én, 
a tiszteletére rendezett kulturestén, félig tréfás, 
félig komolv hangon végrendelkezett. A fél-
egvházaiak főliegyzése szerint Móra akkor eze-
ket is mondotta: 

— . . .Amikor az Úristen hazahív, akkor azt. 
ami megmarad belőlem, idehozzák Félegvhá-
zára, mert csak itt lesz nekem jó álmom, itt 
lesz ió alvá«om és itt hallom meg leghamarább 
a feltámadás angvali hívását. Félegvháza 
iránti szeretetemnek ennél jobban nem tudok 
kifejezést a dn i . . . 

Pénteken este pedig a város képviselőtestü-
lete tartott gvászülést amelven dr. T a r i á n vi 
főiegvző emlékbeszédet mondott Móráról, Fél-
egvháza nagv halottjáról. Inditvánvozta, hogv 
a város ne mond ion le Móra Ferenc hamvai-
ról. alkalma«! időben hozassa rmjd haza és 
méltó manrőlenmban helyezze el. 

Felszólalt a közgvűlésen dr. H o r v á t h 
Zoltán is. Móra régi félegvházi barátja és azt 
inditvánvozta. hogv a város festesse me? el-
hunvt diszno'fárának. büszkeségének arcképét 
a kfizfrvii'ési terem számára a félegvházni is-
kolák redjg minden évben rendezzenek emlék-
napot Móra Ferenc emlékének. 

Dr. Sahin Tóth Rafael Móra Félegyházán 
mondott szavait idézte: 

— . . . Engem Félegvháza tett iróvá — amit 
le se szeretnék tagadni —, a magyar nvelvem 
is Félegvháza adta. íózan nézetemet is Félegv-
háza adta és ezenkívül minden benne van Fél-
egvházáhan ami nekem kedves.. . 

A képviselőtestület elfogadta az összes indít-
ványokat, kimondotta, hogy bár Szeged befe-

jezett tények elé állította Félegyházát, a szülő-
város még sem mond le arról, hogy Móra ham-
vai a félegyházai öreg temetőbe kerüljenek. 
Dr. F e k e t e Sándor indítványára kimondotta 
a képviselőtestület, hogv Móra Ferenc halálá-
nak napját követö nyolcadik napon gyászis-
tentiszteletet rendeztet a félegyházai ótemp-
lomban, amelyről olyan felejthetetlenül szé-
pen emlékezett meg mindig írásaiban. A város 
nagy gyásza jeléül fölvonták a gyászlobogót 

.Félegyháza városházára is, amelynek ormáról 
a fekete zászló két hétig fogja hirdetni a szülő-
város fájdalmát. 

Szeged azóta eltemette nagy halottját csudá-
latos arányokban megnyilatkozó fájdalommal, 
talán még nem is tud Kiskunfélegyháza ke-
gyeletes hadüzenetéről. 

Bármennvire kegyeletes is a szülőváros moz-
galma. eredménye nem lehet. A mély gyászba 
borult családtól nyert értesülésünk szerint 
Móra Ferenc nem sokkal halála előtt megsem-
misítette azt a végrendeletet, amelyet az ope-
ráció előtt készített és amelvnek egyik pontja 
tényleg azt a kívánságát fejezte ki, hogy Kis-
kunfélegyházán temessék el édesapia sírja 
mellé. Móra az utóbbi időben többször hangoz-
tatta, hogv megváltoztatia elhatározását. Az a 
szeretet, amellyel Szegeden fogadták, amikor a 
sulvos műtét után hazaérkezett Budapestről, 
lagvon meghatotta és akkor családia körében 
öbbször azt az óhajtását fejezte ki, hogy ha 
neghal. a szegedi temetőben temessék el. Itt 
cözelebb marad azokhoz, akiket annyira sze-
ret. 

4 réf**véf 
Móra Ferenc halálának a híre az egész or-

szágban őszinte mély részvétet keltett a gvász-
bahorult család és a gvászbaborult város iránt. 
Az özvegyhez és a város polgármesteréhez is 
garmadával érkeznek a részvétlevelek és a táv-
iratok. 

Dr. S z é k i Tibor egyetemi rektor hétfőn a 
kővetkező levelet intézte az özvegyhez: 

Mélyen tisztelt Nagyságos Asszonyom! A Fe-
renc József Tudományegyetem tanácsa és egész 
tanári kara mély részvétét fejezem k! áldott em-
lékű Ura elhunyta alkalmából. A „Nagy Ember" 
váratlan elköltözése nemcsak e várost és az egész 
nemzetet sújtotta mélyen, hanem egyetemünket is, 
amelynek díszdoktora és ezeknek a soraiban is 
egvik kimagasló büszkesége volt Mélységes fáj-
dalommal tölti el egyetemünket a felmérhetetlen 
nagv veszteség és együtt siratja Móra Ferencet 
szókkal a megszámlálhatatlan sokakkal, akik az 
ö írásait olvasták és igy lelkének szépségeit is-
merték és tudását bámulták Egyetemünk a leg-
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A szezon Kimagasló tnösoro: 
IREIME DUNNE a „Mellékucea-' főszerep-

lőiével : 

a ghcttó leánya 
Egv szent togadaiom történet« 

nagyobb kegyelettel fogja megőrizni emlékét Dr. 
Széki Tibor, a Ferenc József Tudományegyetem e. 
L Rektora. 

A városházára, dr. S o m o g y i Szilveszter 
polgármester, illetve dr. P á l f y József pol-
gármesterhelyettes cimére a következő levelek 
és táviratok érkeztek a már eddig közölteken 
kivül: 

Debrecen polgármesterétől: 
„Mély megdöbbenéssel értesültem arról a 

nagy veszteségről, amely Móra Ferenc halálával 
országunk tudományos és kulturális életét oly 
mélyen sújtotta. Ez alkalommal ugy a magam, 
mint Debrecen sz. kir. város közönsége nevében 
a legőszintébb szívből fakadó mély részvétemet 
fejezem ki Szeged város közönségének azért a 
szinte pótolhatatlannak látszó veszteségért, mely 
legközvetlenebbül Szeged városát érintette, ahol 
a nagynevű elhunyt örökéletű munkásságának ja-
varészét fejtette ki. Móra Ferenc, a nagy mese-
mondó. a kiapadhatatlan humoru, zengzetes nyel-
vü magyar iró, a külföldön is ismert kiváló, nagy-
tudományu archeologus olyan szellemi kincseket 
értékeket ajándékozott forrón szeretelft hazájá-
nak, melyeik nevét az utókor előtt halhatatlanná 
tették. Kiváló tisztelettel: Dr. Vásárv István pol-
gármester." 

„Méltóságos Polgármester Ur! A város kiváló 
fiának, irodalmunk büszkeségének, dr. Móra Fe-
rencnek elhunyta alkalmából ezúton fogadja Mél-
tóságod, a város hatósága és egész közönsége 
ugy a magam, mint a vezetésem alatt álló rendőr-
kapitányság egész személyzetének őszinte, igai 
részvétét A nagy Elköltözött kiváló emlékét 
mint a magyar nemzet minden egves fia, szeretet-
tel és kegyelettel fogja megőrizni a rendőrkapi-
tányság minden tagja. A rendőrkapitányság veze-
tője: dr. B u ó c z Béla rendőrkapitányhelyettes.*, 

„Méltóságos Polgármester Ur! Mélyen meghat-
va irom e sorokat, minden magyar szivet megren-
dítő szomorú hir, Móra Ferenc, e ragyogó nap hir-
telen lementének hire hallatára. Alulírott, a vi-
déki muzeumok és könyvtárak sáfárságávat meg-
bízottak szükkörü rendjének legkitűnőbb tagját, 
tehát felejthetetlen kedves kartársát, szeretett ba-
rátját siratja Móra Ferencben. Leveleit forgatva, 
kezembe kerül egy kereken négy esztendővel ez-
előtt, 1931 február 31-én irott következő Írása: 
„Drága Lajoskám aki a szivem debreceni albu-
mának a oirolapja vagy, nagyon jól esik, hogy min* 
dig résztveszel az én rohanó életem csipp-csupp 
örömeiben, ami pedig az emeritusságot illeti (cél-
zád arra, hogy a szolgálatból kevéssel azielőtt ki-
vénülvén, nyugdijba mentem) az idén magam is 
aligha oda nem érek; mert ha minden segélyből' 
kisemmizik az Intézetet, itt hagyom..." Ki gon-
dolta volna akkor, hogy az irás szavai dodonai 
szavak, amelyeikben pontosan négy esztendőre 
megdöbbentő valósággá váló jóslás lappang, hogy 
Móra Ferenc „rohanó élete" ilyen hnmar a nagy 
Véghez ér és a nála 18 évvel idősebb öreg kollén 
gát megelőzve távozik oda. ahonnan nincsen vts»* 
szatérés. Isten adjon testének csendes nyugodal-
mat, lelkének örök idvességetl Az ő szerencsés-
kezű, bölcs vezetésére bizott, most árván maradt 
hatalmas kulturintézet pedig és az ezt fenntartó 
nemes város közönsége fogadja őszinte igaz rész-
vétemet. Mély tisztelettel: dr Zoltai Lajos, ny. 
múzeumigazgató, Debrecen." 

„Mély megilletődéssel értesültűnk dr. Móra Fe-
renc urnák, a városi muzeum igazgatójának és ki-
váló Írónak élete delén történt elhunytáról. A' 
gyászeset alkalmából fogadja Méltóságod és Sze-
ged sz. kir. város közönsége ugy á magam, mint 
intézetem tanártestülete és összes személyzete ne-
vében őszinte részvétünk kifejezését. Kiváló tisz-
telettel : C s i z m a z i a Kálmán, felsőipariskolai 
igazgató." 

,Méltóságos Urunk! Engedje meg Méltóságod, 
hogy dr. Móra Ferencnek, Szeged sz. kir. város 
nagynevű polgárának, a szegedi muzeum és So-
mogyi-Könyvtár Igazgatójának elhunyta alkalmá-
ból legmélyebb részvétünket kifejezzük. Dr. Móra 
Ferenc ugy tudományos munkásságával, mint 
szépirodalmi működésével országunk határain 
messze túlmenő hírnevet, tiszteletet és szeretetet 
biztosított a maga számára, melynek fénye váro-
sunkat is besugározta Elhunyta pótolhatatlan 
veszteséget jelent, amely méltán borit gyászba 
mindannyiunkat Kitűnő tisztelettel Gál Miksa. 
Angol-Magyar Bank r t szegedi fiók." 

Táviratok: 
„Irodalmunk kiválóságának!, Móra Ferencnek 

elhunyta felett Nyíregyháza megyei város közön-
sége nevében legmélyebb részvétünket tolmácso-
lom Dr. Benc s Kálmán polgármester." 

„Móra Ferencet Szegeddel gyászolja M o h á c s i 
Jenő " 

„Mélység»« fájdalommal tölt el bennünket Móra 
Ftwoe elhunyta. Egyesületünkben többizben tar-


