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nálunk. Móra bácsi nagy iró volt és a Muzeura 
igazgatója. Sok régiséget gyűjtött Attila sír-
ját is kereste, de nem talál j meg. 

„Móra Ferenc" cimen irta meg dolgozatát 
f i r b á s Zoltán: 

Szomorúan hallottim, hogy a kedves jó 
Móra bácsi meghalt. Sajnáljuk, hogy több me-
sét nem írhat és nem mesélhet nekünk. Mult-
évi vizsgánkon is nagy örömmel hallgattuk 
kedves beszédjét. A szegedi muzeum igazgató-
ja volt, régi sírokat, régiségeket kutatott és 
ásatásokat végzett, örülünk, hogy unokája, a 
kis Vadember, velünk jár egy osztályba. Móra 
bácsi kényvei közül különösen a Csalavári 
Csalavér tetszik nekem, mert a huncut róka 
csalafintaságán sokat nevettem. Nagy szomo-
rúság mindenkinek Móra bácsi korai halála, 
mert, ha tovább él, még nagyon sok mesét irt 
volna. 

M a r t o n László dolgozata: 
Móra bácsi híres író volt. Sok szép történe-

tet és mesét irt. Minden évben eljött az isko-
lábn a vizsgánkra és Ilyenkor életéből egy-egy 
történetet mondott el. Sajnos harmadik vizs-
gánkra nem jöhet el, mert fiatalon meghalt 

i'supa könny, csupa líra K e s z t h e l y i 
Béla irása: 

Én kiest vágyóik, nem tudok írni, mint a 
nagyok. Most mégis eszembe jutsz te jó fehér-
hajú bácsi. Hányszor simogattad meg szere-
tettel fejemet. Mikor betegágyadon feküdtél, 
egész Szeged város csodát várt. De mikor 
meghallotta a lakosság, hogy lelked az égbe 
szállt, igaz szívvel megkönnyeztek. Ki fogja 
Írni a szép könyveket? Az Én Fjságomba a 
szép meséket? Csengő-bongó verseket? óh be 
kfir, hogy elmentél! Nem felejtünk el Kedves 
Móra Bácsi soha! 

A többi dolgozatból 
is idézünk néhány szót. B o r b o l a János ..Ab-
ból. hogy unokáiáról szeretettel irt, azt látjuk, 
hogy Jó ember volt." — P e t é n y i Gábor a 

vizsgalátogatásra emlékezve: „Ideült az asztal-
hoz a székre és szépeket mondott kiskoráról." 
— M i h á l y László megállapítja, hogy „na-

Jlgyon szerette a kis gyerekeket és a tanyai em-
"Kereket." — - L a s z p a l l n e r Zoltán Ervin: ,.A 

Ferit is nagyon samálom, hogy nincs neki 
Nagypapája." — C s i l l a g Ervin: „Nagyon 
jó ember volt. Nagy réffisegkutató volt." — 
B á n á t h v János: „Két unokája, Mötvő és Fe-
ri nagyon szerették és mindenki, aki ismerte." 
— S z a m o s y László: ,,A vizsgáinkon mindig 
részt vett és szép beszédet mondott." — T ó t h 
Hugó: „A szép meséit még mindig emlékünk-
ben tartjuk." — R á t k a v Jenő: „ö a város 
nagv halottja volt, szép díszes temetése volt. 
Soká lesz még Ilyen temetés Szeffeden." — 
Pe 11 er László: "..Betegsége, maid váratlan 
halála örökre véget vetett örömeinknok, gvász-
ba borított bennünket, akik szerettük, öt és 
akik sohasem fogjuk elfelejteni." 

Édes kis ríndszivü legénvkék. Megálltak egy 
percre, egv fogalmazási órára a halál rettene-
tes misztériuma előtt és makrancos tollúkkal 
rásirták az, irka fehér lapiára meseizomias lel-
kük gyászát. Már nem irigykednek a Vadem-
berre, nagyon könnyesen, őszintén sajnálják 
szegénykét. 

De ott ál a misztérium előtt 

Kotormány János 
fs (,.személvem körüli miniszter" — írta róla 
annyiszor Móra") és könnves szemmel révede-
zik \ issza az együtt töltött *>4 esztendőre. Sok 
minden eszébe jut és emlékeit szorgalmasan 
följegyezgeti apró cédulákra. Az egyik cédulá-
ra ezt irta: 

,.Az emberiség megjobhitására őbe-
lőle kellett volna oltó anyagot 

venni.** 

Két gyermekhtMtíest a fakásban 
Budapest, február 17. Szombaton éjjel 12 óra 

után Újpestre hivták a mentőket. Az egyik la-
kásban cgv 3 éves és egy 11 hónapos gyermeket 
holtan találtuk. Megállapították, nogv a lakás-
ban M o l n á r József kocsis lakik. Molnár fe-
lesége az egyik újpesti gyárban dolgozik, ahon-
n'in késő este érkezett naza. A lakásban halolt 
gyermekeit találta, mire öngyilkosságot akart 
elkövetni, a házbeliek azonhan megakadálvoz-
ták. Az asszony ezután elrohant hazulról. Mol-
nár Józsefet, a gyermekek apját egyelőre nem 
találják fel sehol sem. A mentőorvos megálla-
pította, hogy a gyermekeket megfojtották. 

Gömbös 
márciusban Rómába utazik 

Mussolini jelenlétében véqie^ezik a DolXfussal folytatott 
gazdasági és politikai tárgyalásokat 

Budapest, február 17. A Budapesti Értesítő 
jelenti: Politikai körökben hire terjedt, hogv 
Gömbös Gyu'a miniszterelnök március folya-
mán Rómába utazik, ahol Mussolini vezetésé-
vel, valamint Dollfuss osztrák kancel'ár rész-
vételével nagyfontosságú tanácskozások lesz 
nek. Azokban a körökben, ahol a kormánv 
külpolitikai terveit jól ismerik, rámutatnak 
arra, hogy az utazás gondolata tényleg felme-
rült, azonhan konkrét döntés még nem történt. 
Nem tudják, hogy lesz-e egyáltalában- ró-
mai ut és mikor. Ebben a tekintetben Su-
vich olasz külügyi államtitkár budapesti tar-
tózkodása alatt történhetik meg n végleges 

elhatározás. Politikai és gazdasági körökben 
érdeklődést keltett az a hir, hogy Uol'fuss bu-
dapesti tartózkodása alatt nagyjelentőségű gaz-
dasági kérdéseket tárgyalt le Gömbös minisz-
terelnökkel. A tárgyaiások befejezése, illetve az 
elvi megállapodások tisztázása későbbre ma•* 
radt és mint e hirek mondják, majd Rómá-
ban történik meg. 

A tárgyaiások középpontjában az Ausztria 
és Magyarország közötti gazdasági kapcsolat 
még szorosabbá fűzése dfl és a két ország gaz-
dasági és politikai együttműködésének szer-
vesebb kiépítése. 
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Herczeg Ferenc 
a DMKE ülésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

bat on délután Szegedre érkezett Herczeg Fe-
renc, hogy részt vegyen a DMKE igazgatósá-
gának és elnöki tanácsónak ülésén. Herczeg 
társaságában érkezett meg Tubán Tibor ny. 
államtitkár és Kluq Péter országos szakfel-
ügyelő. A pályaudvaron s DMKE, a DO, a 
DÉFHE és a Szent Gellért Konviktus képvi-
selői fogadták a vendégeket. 

A DMKE igazgatósági ülésén Herczeg Fe-
renc elnökölt. Megnyitójában kegyeletes sza-
vakka' emlékezett meg a város két nagy ha-
lottjáról Nyilassy Sándorról es Móra Ferenc-
ről. Mindkettő az alföldi gondolat művésze vol' 
— mondotta —, az egyik ecsettel, a másili 
tollal. Haláluk súlyos vesztesége az egyetemes 
magyarságnak. Herczeg indítványára az igaz-
gatóság jegyzőkönyvében örökítette meg Móra 
Ferenc és Nyilassv Sándor emlékét 

Ezután Török Sándor főtitkár íeriesztett'e 
elő jelentését, amelyből kitűnik, hogy a 
DMKE a legutóbbi három hónap ala+t arány-
lag nagy összegekei áldozott a közművelődés 
céljaira. A népművelési bizottsággal karöltve 
Szeged n és környékén 12 különböző tanfo-
lyamot állított fel. A szegénvsorsu, tehetsé-
ges és szorgalmas tanulókat közel 23(H) pengő 
támogatásban részesítette. Az ifjúsági és tár-
sadalmi egyesületek részére folyóiratokat já-
rat. Az iskolai Könyvtáraknak is segítségé-
re siet azzaJ, hogy a középiskolai kötelező ol-
vasmányokat tartalmazó könyveket a tanulók 
rendelkezésére bocséjtja. Más kulturális cé-
lokért is áldozatokat hozott az egyesület, ok-
tóber vége óta a mai napig közel »000 pengőt 
fordított erre a célra. A főtitkári jelentés is 
hódoló szavakkal emlékezett meg Szeged két 
nagy halottjáról: Nyilassy Sándorról és Móra 
Ferencről. 

Anyagi tekintetben az egyesületet érzékenyen 
érintette a pénzügyi hatóságoknak az az in-
tézkedése, hogy makói épülete után a mult év-
től kőzd 7000 pengő évi adóval terhelték meg. 

Dobó József pénztáros jelentése után az 
igazgatóság különböző ügyeket intézett el, 
majd a DMKE-cserkíszcsapat fenntartására 
500, az V. cserkészkerüiet támogatására 400 
a „Népünk és Nyeivünk" segélyezesére 300, 
több kisebb egyesület és tanulók segélyezésé-
re összesen körülbelül 2000 pengőt szavazott 
meg. 

Herczeg Ferenc vasárnap 
Gellért Konviktus felügyelő-bizottsági 

délelőtt a Szent 
ülésén 

vesz részt, majd a délutáni gyorsvonattal uta-
zik vissza Budapestre. 

Egy ellenzéki választás, 
amelyben Makó város szabálytalanul, 

a vármegye alaptalanul határozol! 

(A Délmagyarország makói tudósi ¡ójától.) 
Annak idején Makó közvéleményét sokáig 
foglalkoztatta az a bonyodalom, amely a ma-
kói iparostanonciskola felügyelő-bízott-ágának 
választása és a választás megsemmisítése 
körül támadt. A képviselőtestület a bizottság 
elnökévé Löwenbach Benedek sütőmestert, a 
polgári ellenzék egyik vezető emberét válasz-
totta meg Papp Józseffel, a makói ipartestü-
let elnökével szemben. A választást a vár-
megye kisgyűlése a vármegye alispánjának 
felfogása és javaslata ellenére megsemmisí-
tette, ami miatt azután a fellebbezések egész 
sora vitte az ügyet a miniszter elé. 

Most érkezett le a kultuszminiszter dönté-
se, amely elsősorban a makói ellenzék felleb-
bezésének ad igazat s megállapítja, hogy a 
választás megsemmisítésére a vármegye kis-
gyűlése által felhozott indok nem ht'y'álló. s 
ezért a kisgyülési határozatot megsemmisíti 
Ugyanekkor azonban megsemmisíti a minisz-
ter a városi képviselőtestület határozatát is 
még pedig alaki okból, m*rt a miniszter meg-
állapítása szerint a bizottsági tagok és az el 
nök megválasztását nem három, hanem csak 
egy szavazással kellett volna megejteni 

A miniszter kimondja még, hogy a képvise-
lőtestület legközelebbi üléséhen uj választás 
tartandó, a szabálytalanul választott bizottság 
munkája és eddigi határozatai pedig semmi-
sek. 

Az i d ő 
A Szegcdi Mctcorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása +2.4 
C, a legalacsonyabb —5 C 

A Mcteorologiai Intézet jelenti este 10 óra 
kor: Északi északkeleti légáramlás, változó fel-
hőzet, helyenkint jelentéktelen lecsapódások 
eső. vaav nó. Lényegtelen hőváltozás. 


