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Meghall a Rákóczi-uccal 
szurkálás áldozala 
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K i s s J á n o s e l l e n 

Ünnepélyesen adták át 
a városnak az ellen-

forradalmi emléktáblát 
alsóvároson 

(A Dé'magyarország munkatársától.) Az alsó-
városi népkör — mint emlékezetes — nevezetes 
szerepet játszott az 1919-es ellenforradalomban, a 
népköri helyiségben gyűltek össze többizben is az 
ellenforradalom vezetői és Horthy Miklós akkori 
fővezér részvételével innen indult ki a nemzeti 
hadsereg toborzási munkája is. Alsóváros lakossága 
az ellenforradalom emlékezetére a Földinüves-uc-
cában a népkör falában emléktáblát helyezett el 
és ezt május 30-án, a kormányzó jelenlétében lep-
lezték le nagy ünnepség keretében. 

A leleplezett emlékművet szintén ünnepélyes 
formaságok között vasárnap adták át hivatalosan 
az alsóvárosiak a városnak. A délelőtti ünnepsé-
gen megjelent vitéz dr. hnecs György főispán, dr. 
Pá'fy József polgármester, dr. Hunye.di-Vas Ger-
gely országgyűlés iképviselő és még igen sokan. 
Az alsóvárosi templomban tartott hálaadó szent-
mise vezette be az ünnepséget, majd az emlék-
tábla előtt Deák János, a népkör elnöke ismertette 
a népkör tagjainak szerepét az ellenforradalmi 
mozgalmakban. Ezután felkérte Pálfy polgármes-
tert, hogy az emlékmiivet vegye át. A polgármes-
ter beszédében kifejtette, hogy az emléktábla hir-
deti az alsóvárosi nép példátadó összefogását a 
súlyos időkben. Ez az összefogás is nagymérték-
één elősegítette az ellenforradalom sikeres meg-
vívását. 

— Hirdesse ez az emléktábla — mondotta be-
fejezőül a polgármester — mindenkor, hogy a köl-
csönös megértés és az összefogás adja az erőt 
a jobb jövő kiküzdéséhez. Ezután a polgármester 
átvette az emléktáblát. 

Délben társasebéd volt, amelyen az ünnepi be-
szédet dr. Hunyadi János tartotta. Arról beszélt, 
hogy át kell érezni a hit igazságát. 

— Ne feledjük — mondotta — , hogy igazi ka-
tolikus hit és erkölcs csak egyféle van és ezt 
a törhetetlen hitet be kell vinni nemcsak a csa-
ládi életbe, hanem a közéletbe is, nemcsak a tár-
sadalmi, de az üzleti életbe is. 

Hunyadi-Vas Gergely, majd dr. Vinkler Ele-
mér kprmányfőtanácsos mondott még az ebéden 
rövid beszédet. 
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0 részeges kocsis 
agyonszúrta édesapját 

ÍÁ Délmagyarorszdg munkatársától) Szómba-
tan este kegyetlen apagyilkosság történt Hódme-
zővásárhelyen, a Pál-ucca 50. szám alatti házban. 
Ecscki Lajos fuvaros agyonszúrta édesapját, Ecse-
ki Mihályt, aki szintén fuvaros. Az öreg Ecseki 
több kocsissal dolgozott, köztük fiával is, aki ré-
szeges, züllött alak volt világéletében, egyébként 
édesapjának nyolcadik gyermeke. Valamikor ma-
ga is önálló fuvaros volt, dc mindenét elmulatta 
és családját éheztette. Az öregember erre magához 
vette, dc még ekkor sem javult meg, munka helyett 
a kocsmákat bújta és állandóan részegen ment 
haza. Szombaton este a bérfizetésnél már részeg 
volt és belekötött apja kocsisaiba, mire apja ki 
akarta tuszkolni a lakásból, nehogy a kocsisok 
megverjék. Ecseki Lajos azonban ellenállt, majd 
bicskát rántott és apja mellébe döfött, majd has-
baszurta még az apját. Az öreg néhány perc alatt 
kiszenvedett. Ecseki Lajos, a gyilkos fiu pedig 
hazafelé rohant, kezében a véres késsel és kiáltoz-
ta: 

Megöltem az apámat, most hazamegyek, ki-

Irtom az egész családomat, az/án magammal is 
végzek. 

Közben azonban már elfogták, ugy. bogy 
szándekát nem tudta végrehajtani. A rendőrségen 
azzal védekezett, hogy apja támadt rá, ö csak 
védekezett. A gyilkos fuvarost hétfőn beszállítot-
ták a szegedi ügyészség fogházába. 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Jelentette 
a Délmagyarország, hogy a mult hét közepén vé-
resen, eszméletlenül találták a Rákóczi-ucca házá-
nak udvarán Kardoss József 52 esztendős alsóvá-
rosi gazdálkodót. A kórházban megállapították, 
hogy Kardosst több késszurds érte és ezek a szú-
rások rendkívül súlyos, életveszélyes sérüléseket 
ejtettek rajta. Megoperálták, de a műtét után sem 
javult az állapota. Közben a szurkáló ellen meg-
indult a nyomozás és csakhamar elfogták a tet-
test Kiss János személyében. Kiss elismerte, hogy 
ó szurkálta össze Kardosst és elmondotta a véres 
éjszaka előzményét. Eszerint a két ember együtt 

Az Alföldi Bizottság 
szolnoki nagygyűlésének 

programja 
(A Dé'magyarország munkatársától.) Az Alföldi 

Bizottság kedden tartja országos nagygyűléséit 
Szolnokon. A gyűlésen résztvesz és felszólal Horthy 
Miklós kormányzó is. A nagygyűlésre Szegedről is 
nagyobb küldöttség utazik, köztük a város képvi-
seletében vitéz dr. imecs György főispán, dr. 
Pálfy József polgármester. A nagygyűlést 
kedden délelőtt 11 órakor Kállay Miklós ny. föld-
mivelésügyi miniszter, az Országos öntözési Hiva-
tal elnöke nyitja meg, majd Horthy Miklós kor-
mányzó beszédében kifejti, milyen nagyjelentősé-
gűnek tartja az öntözési program megvalósítását. 

A kormányzó beszédét számos szabadelőadás kö-
veti. Az alföldi városok nevében felszólal dr. Pálfy 
József polgármester, aki vázolni fogja az öntözési 
terv végrehajtásának jelentőségét. Kitér beszédé-
ben a szegedi és környéki tanyavilág fontosabb 
problémáira, az értékesítési nehézségekre, a ter-
ménykérdésre, valamint az utproblémákra is, majd 
konkrét javaslatot is tesz az Alföld speciális ba-
jainak megoldására nézve. Végül kérni fogja az 
Alföldi Bizottság vezetőségét, hogy az általa fel-
vetett problémák letárgyalása végett legközelebb 
Szegeden tartson gyűlést. 

A szolnoki nagygyűlésre a következő szegediek 
utaznak még át: dr. Temesváry Géza ny. főispán, 
dr. Kogu'owitz Károly egyetemi tanár, dr. Nyáry 
György c. főigazgató, P. Sehneider Vencel alsóvá-
rosi plébános, Zilahy Kiss Tiibor gazda-ági főfel-
ügyelő, dr. Csonka Miklós gazdasági tanácsnok, 
H. Papp István, a Szegedi Ármentesitő és Belviz-
szabályozó Társulat igazgatója, Bokor M'hély ár-
mentesitő társulati főmérnök, Kroól Oszvald tb. 
műszaki tanácsos, Korom Mihály gazdasági ta-
ná:so~, Wagner Gyula, dr. Hunyadi János ügyvéd, 
Nagy Ferenc fuvaros, stb. 
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Elitélték a Irafikbódé 
betörőjét 

(A Délmayyarország munkatársától) Á rend-
őrség néhány nappal ezelőtt elfogta Nagy Haska 
István 21 esztendős rovottmultu szegcdi napszá-
most, aki feltörte és kifosztotta a vágóhíd melletti 
trafikbódet. Nagy Ilaska a rendőrségen beismerte 
a betörést, de már a vizsgálóbíró előtt tagadott 
és azt vallotta, hogy kényszerítő körülmények ha-
tása alatt tett beismerő vallomást. Ügyét hélfőn 
tárgyalta a szegedi törvényszék. Nagy Ilaska elein-
te most is tagadott, később azonban mindent be-
ismert és azzal védekezett, hogy nem volt foglal-
kozása, pénze, ezért szánta rá magát a be'örés 
elkövetésére. Éppen a trafik mellett haladt cl, 
amikor eszébe jutott a betörés, nem sokat tétová-
zott, hanem behatolt a bódéba. A bíróság a tanuk 
meghallgatása után Npgy llaskál egyhónapi fog-
házra iléllc. 

italozott a kocsmában és együtt ment haza is, Kar-
doss házának kapujában összevesztek, majd Kar-
doss őt arculütötte, mire kést rántott és a sötét-
ben összeszurkálta társát. Kisst a rendőrség le-
tartóztatta és átadta az ügyészségnek. 

Hétfőn reggelre tragikus fordulat állott be aa 
ügybe. A szerencsétlen Kardoss a kórházi ágyon 
kiszenvedett. Hiába volt az orvosok igyekezete, 
segíteni nem lehetett rajta, mert a kés nemesebb 
szerveket sértett. Már vasárnap este válságosra 
fordult az állapota, a hajnali órákban pedig meg-
halt. A szurkáló Kiss ellen az ügyészség srdndckos 
emberöles büntclle cimén cnicl majd vádat. 

Véres zavargások 
Mauritlus-szigetén 

London, augusztus 16. Az angol fennhatóság 
alatt álló Mauritius-szigeteíi zavargások törtek ki. 
Többszáz felizgatott benszülött megostromolta az 

egyik cukorgyárat, támadásuk azonban összeom-
lott, mert a rendőrség sortűzzel fogadta a láza-
dókat, akik közül négyen meghaltak, többen súlyo-
san megsebesültek. A véres incidens csak fokoztál 
az izgalmakat; a munkások tiltakozó sztrájkba 

léptek. A zavargások oka a mindjobban erősödő 
kommunista izgatásban kererendö. 

P A S Z O M Á N Y ! 
Oszt ruháira és gyermekei részére iskolai kikötések 
továbbá függönyrojtok, zsinórok, gombok, szó-
nyegrojt a legnagyobb választékban a legolcsób-
ban nálam szerezheti be. 

Filléres elönvomtfa FRDNKEL TERI 5&T," 

A piaci zsidózó 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Ez év jú-

niusában Fdzsy Rezső „nyilasvezér", aki a vásár-
helyi nyilasbotrányokkal kapcsolatban tette is-
mertté a nevét, Szegeden is botrányt rendezett 
az uccán. A Tisza Lajos-köruti piacon sajtot vá-

sárolt és amikor kimérték a sajtot, megkérdezte 
a kofát, hogy zsidó-e? Amikor megtudta, hogy az 
illető zsidó, nem fogadta cl a sajtot, másik kofá-
hoz lépett, azonban továbbra is zsidózott. Viselke-
dése és fellépése, főként pedig hangoskodása fel-
háborodást keltett a piaci árusok körében. Egyi-
kük, Kohn Béla Bocskay-uccai lakos, figyelmez-
tette is a hangoskodó „nyilasvezért", hogv ne iz-
gasson a piacon. Fázsy megtámadta ekkor Kohnt 
és ugy meglökte, hogy az a földre zuhant. Kohn 
feljelentette Fázsyt, az .viszont Kohnt. mert állilá-
lag a kereskedő is megsértette őt. Hétfőre tűzte 
ki a kölcsönős bccsületsértési ügyet tárgyalásra dr, 
Kószó György járásbiró, de a tárgyalásból nem 
lett semmi, mert a felek nem jelentek meg és igy 
a b'róuág a további eljárást megszüntette. É>-dc-
kes. bogy Fázsy Rezső mennyit foglalkoztatta már 
a bíróságot. El volt Ítélve már becsületsértésért 
kétszer, hatósági közeg elleni erőszak miatt ugyan-
csak kétszer és magánlaksértésért is egyizben, 
pénzbüntetésre. 

I Kös-zönetnvilvánltös. 
Mindazoknak, akik megboldogult 

Sávay Lalos I 
felejthetetlen jó férj és apa elhalálozásé- I 
val őszinte és bensőségteljcs részvétüket H nyilvánították, ezúton hálás köszönetün- I Özv. Sávalj Lajosné és leánya Irénke és veje Szabados Pál || 


