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1936 február 8 .

Letartóztatták a vásárhelyi rabíótársaságot
Baltával törtek rá a gazdálkodó házára, revolverrel verték vissza
a rablókat
(A Délmagyarország munkatársától.) Péntekem
délelőtt a földeáki csendőrök beszállították a
a szegedi ügyészségre egy rabíótársaságot, amely
a napokban rablást kísérelt meg Vásárhelyen. A
napokban Kiss Károly vásárhelyi gazdálkodó arra
ébredt, hogy feszegetik tanyája ajtaját. A gazdálkodó gyorsan felöltözött, a zárt ajtón át megkérdezte az ismeretlenektől, hogy mit akarnak.
Azok visszakiabáltak:
»Pénzt vagy eleteti«
Kiesét nem nyitottak ajtót, hanem elkészültek
arra, hogy védeni fogják magukat. Az egész csakalt és az ajtó körül védelmi állásba helyezkedett. Odakünt a rablók baltákat szedtek elő és
azzal kezdték döntögetni az ajtót, amely nem sokáig tudott ellentállni. Mielőtt beszakadt volna,
a gazdálkodó vadászfegyveréből két lövést adott
Is az ajtóra. A lövésnek azután megvolt a hatása. A rablók futásnak eredtek. Kiss az udvarról
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még utánuk lőtt, de egyiküket sem találta el.
Kissék feljelentésére megindult a nyomozás és
a földeáki csendőröknek sikerült elfogniok a
tetteseket Adók István, Adók Péter és Kirtyán)
János földmivwsek személyében, akik beismerték,
hogy ők akarták kirabolni a Kiss-tanyát. Elmondatták, hogy baltákkal voltak felfegyverkezve és
el voltak szánva arra, hogy a családot lemészárolják, ha ellentállásra találnak. Arra azonban,
nem számítottak, hogy fegyverrel fogadják őket.
Előzetesein kikémlelték a terepeit és ugy tudták^
hogy Kisenek nincs fegyvere. A Hövés nagyon
meglepte őket és arra gondoltak, hogy valami
fegyveres ember van a tanyában vendégségben.
Azért határozták el a tanya kirablását, mert arról
értesültek, hogy Kiss eladta jószágait és tekintélyes summát őriz odahaza. A rablókat letartóztatták.

O r i o n Öffzef t y p . nagy válaszékban

H á l ó z a t i r á d i ó t a d o k 40 P. k e z d v e
Megérkeztek a legújabb CSILLÁROK, mielőtt vásárol, nézze meg raktáramat
Használt és u j írógépek nagy választékban.
Kedvező részletfizetés.
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Hirek
Második

évforduló

Két évvel ezelőtt, 1934 február 8-án{
hunyta le örökre a szemét Móra Ferenc és
halálával gyásznappá avatta Szeged számátvt
ezt a ködös februári napot. A belvárosi temetőben egyszerű fakareszt alatt alussza azóta álmát és álmodja tovább az életében álmodott álmokat.
)
Felejthetetlenül szomorú volt az a két év
előtti reggel és a tragikus reggelt megelőző
nehezen virradó éjszaka. Ólomlábakon vánszorogtak a suíyos percek és minden perc
' magával vitt valamennyit a fogyatkozó reménységből. Móra Ferenc lehunyt szemmelt
verejtékezve birkózott a halálial és akik az
ágya körül álltak, tekintetének kilobbanó fényeit lesték, soha el nem felejhetik ezeket a
szörnyű perceket.
Móra Ferenc irói és emberi nagysága annál jobban és szebben kibontakozik, minél
hervadtabbakká válnak a virágok a bdM
városi temető fakeresztjén és annál jobban
érzi az egész magyarság a vészteséget, amely
korai halálával szakadt erre a városra éppen
ugy, mint az egész magyarságra. Móra Ferenc telekézzel szórta miivészlelkének kin- 1
cseit és ezelt a kincsek értekben, szépségben
egyre növekedtek, amint jobbm és jobban
beezüstőzte homlokára hulló híját az idő.
De
mindenki
tudja,
mindenki
érzi,
hogy töménte'm az a kincs, amit vele. együtt
elnyelt a sirja, amit szétoszlogitott volnst
még, ha a végzet ki nem szak Uja ilyen korán, a rig ötvenöt éves karában, az életből.
Ma, innak a szomorú, l.ödös februári reggelnek második évfordulóján ennek az elárvult városnak egész népe fájdalommal és
kegyelettel veszi körül a sirját és virágot
küld erre a sírra az egész magyarság.
'
*

Elemér ^ y h á z i harnagy orgonakiséretével. Negyedtizenkét órakor a szegedi újságírók kivonul*
nak Móra Ferenc sírjához a belvárosi temetőbe
és leteszik a sirra a kegyeletes megemlékezés virágait. Délután félnégy órakor a Magyar Újsága
irók Egyesülete szegedi osztálya emlékülést tart
a Hungária különtermében.
Megemlékezik az évfordulóról a Dubonics>Társaság is, amely egyik legrégibb, legértékesebb
tagját veszítette el Móra Ferencbem. A társaság
tagjai testületileg résztvesznek a gyászmisén, kivonulnak a temetőbe és megkoszorúzzák Móra
Ferenc sirját. Vasárnap délután négy órakor a
Dugonics-Társaság felolvasó ülés keretében áldoz
Móra emlékének.

— A főispáni installáció Dr. P á l f y József
polgármestertől nyert értesülésünk szerint vitéz dr. I m e c s Györgyöt, Szeged u j főispánját február utolsó hetében, a legnagyobb-valószínűség szerint 29-én installálja méltóságába
a törvényhatósági bizottság. A januárról elmaradt rendes közgyűlést a polgármester 22-re
hivta egybe.
x Márkus fiiv/pr. csemege, Kisvó-ucca.
— Felakasztotta magát — tréfából. A stájerországi Mitteldorfból jelentik: Krugl községben
tragikus eset történt. T a s c h Izidor 33 éves
gazdalegény ellátogatott két cselédlány ismerőséhez, beszélgetett, szórakozott velük a konyhában. Az egyik lánynak ötlete támadt, hogy
Tasch tréfából akassza fel magát. Tascb vidáman vállalkozott erre, csakhamar előkerítettek
egv kötelet, a legény azt a nyakára kötötte és
felakasztotta magát. A két leány rémülten szaladt segítségért, de mire a ház tagjainak segítségével levágták a kötélről, már nem volt élet
bennfe. v
— A Z IMPERIAL GRILL-t, a farsangi szezonra való tekintettel a napokban u j fényhatásokkal szerelték fel. A szegedi közönség rövid
fennállása óta nagyon megkedvelte ezt a kedves és intimhangulatu helyiséget annál is inkább. mert kávéházi árakat számit. A bálozók
A Magyar Uj'ágirók Egyesülete szegedi osztá- mielőtt hazatérnének, nem mulasztják el, hogy
lya kegyeletes módon emlékezik meg az évfor- a Grill fénves parkettjén ne táncoljanak még
egy búcsúzót.
dulón ma is gyászolt nagy halottjáról. Délelőtt
— Halálozás. K ö v e s i Béla 68 éves korában
féltizenegy órakor gyászmisét mondat az oaz-i rövid szenvedés után meghalt. Temetése folyó bó
tály a fogadalmi templomban. A misét dr. Balogh
9-én, vasárnap déleWStt fél 10 órakor lesz a zsidó
István alsótanyai plébános ¡.eabrálja
Csomók temető cinterméből.
146

— Számos női bajnál reggel, éhgyomorra félpohárnyi természetes „Ferenc József" keserűvíz végtelen pagy megkönnyebbülést
szerez
azáltal, hogy a t e l e k tartalmát felhígítja éa
akadálytalanul kiüríti, azonkívül az emésztő szervek működését lényegesen előmozdítja.
— Kéthly Anna és Farkas István a szociáldemokraták vasárnapi gyűlésén. A szociáldemokrata párt 9-én, vasárnap déWőtt 10 órai
kezrMtel a Korzó Moziban az általános politikai és gazdasági helyzet napirenddel nyilvános
népgyűlést tart. Felszólalnak: K é t h l y Anna
és F a r k a s István országgyűlési képviselők.
— Görögkatolikus mise. Vasárnap délelőtt fél
10 órakor a Lechner-téri kápolnában görög szer-»
tartású katolikus szentmisét mond magyar nyel"
ven R é v é s z Dezső makói görögkatolikus lelkész,
— Szeged a pesti Dunakorzón. A Vidéki Vá.rosok Szövetsége felhívást intézett a városokhoz, hogy állítsanak fel a pesti Dunakorzón
saiát városukat propagáló hirdetőoszlopokat. A
szövetség felhívása megérkezett Szegedre
és
ebből megállapítható, hogy olyan kivilágított
mozgó és fénvreklámokról van szó, amelyeken
az egyes vidéki városok legszebb részleteinek
képei szerepelnek. A Városok Szövetségének átiratáról rövidesen az illetékes bizottság tárgyal.

Délelőtt 11-től l-ig,
délután 5-tőt 8-ig

Jilos a Kérász-uccán
a kocsiközlekedés
Dr. Buócz Béía főkapitányhelyettes rendeleteid
bocsájtott ki a Kárász-uccai közlekedés korlátasása ügyében. A rendelet értelmében március 211
és december 21. kzöött délelőtt 11 órától déli 1
óráig, délután 5 órától este 10 óráig; decembert
21. és március 21. kőzött délelőtt 11 órától déli
1 óráig és délután 5 órától este 8 óráig a Kárász*
uccának a Széchenyi-tértől a Kölcsey-uccáig terjedő részén mindenféle jármükőzlekedés tilos.
A tilalom nem terjed ki a Kigyó-uccának aa
Aradi- és Oroszlán-uccákkal való a Kárász-uccát
keresztező forgalmára. Aki a rendelet ellen vétj
kihágást követ el, amely 200 pengőig terjedhető
pénzbüntetéssel büntethető. A rendelet vasárnap
lép életbe.
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lecrmeiblzhaTóbbaU. OK.ULARICJM KELINER céfjnél,
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— ORSZÁGOS VÁSÁROK. Február 9, vasám
nap: Kiskunmajsa (Pestmegye), Kunszentmárton
(Szolnokmegye), hétfő, február 10: Bácsalmás
(Bácsmegye), Dunavecse (Pestmegye), Kenderes
(Szolnokmegye), Mágoos (Baranyamegye).
— Műkedvelő előadás Dorozgmán. A kiskundo-

rozsmai Szent Imre Ifjúsági Egyesület február
16-án este fél 8 órakor a Varga-féle helyiségben
mükedvelőelőadást rendez. Előadják az „Ezüstkócsag" eimü színmüvet, amelyet Drózdy Győző írt
és amelynek dr. Járossy Jenő szerezte a zenéjét
Az előadás szereplői: Balogh László,
Balogü
Mancika, Mikulán Ilike, Simon Kálmán, Bugyinszky Mancika, Felhősi László, Sarnyay Vencel,
Tóth János, Ungi Károly, Csete Erzsike, Kom ár
Jolika, Bugyinszky Károly, Bacsó Rezső, Tótti
István, Illés István, Vass Kálmán, Kertész Ferenc.
* Piek hentesára minden Jobb esemegeüzletbon.
— Kertészeti előadás. A Délmagyarországi Ker»
tész Egyesület vezetősége oktató előadások rendezését határozta el. Az első két előadás szombaton és vasárnap délután 4 órakor lesz Újszeged?«
a Zsembery-féle vendéglőben. Az előadáson a
gyümölcstermesztés, a szakszerű permetezés, a
csemegesztölő telepítés kérdésével, stb. foglalkoznak.
— Érdekességek a Színházi Élet nj számábant
Hevesi Sándor beszámolója a Szent Johanna előadásáról, Hatvany Lili moztlevele, kiállítás, amelyen csak Bajor Gizi-képek és szobrok szerepelnek, stb., stb.
Fájdalomtól megtört «ziwel jelentjük,
szeretett édesanfink,
özv. Veszelka IstvAnné
szül. Katona Anna hossza szenvedés után
meghalt Temetése d. u. 3-kor belvárosi
temető cinterméUil
Gyászolják fiai éc rokonsága.
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