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Az anya tagadja, 
hogy felbujtotta volna fiát 
az öreg gazda megölésére 

Szombaton heszáliifták a szegedi uaytszsegre 
a gyilkos vásárhelyi legényt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ber. 
se Árpád vizsgálóbíró csütörtökön lefolytatta 
a vizsgálatot a vásárhelyi gyilkosság ügyé-
ben. Szilágyi Ferenc vásárhelyi legény — 
mint jelentette a Délmagyarország — meg-
gyilkolta rokonát. Farkas Jánost, hogy örö-
kölhessen utána. Szilágvi már napokkal előbb 
készült a gyilkosság elkövetésére, még a 
mult szombaton kiment Farkas János tanyá-
jára és leste a kedvező alkalmat, amikor vé-
gezhetne Farkassal. Kedden délelőtt azután 
elérkezettnek látta az időt. Az öreg gazda 
lehajolt, hogy tojást rakjon egy kosárba, a 
legény felkapott eov vasdorongot és rásújtott 
uz öreg fejire. Farkas János birokra kelt tá-
madójával, elkapta a vasdorongot, de a le-
gény kicsavarta a kezéből. A szerencsétlen 

öreg rákiá l tott ekkor unokaöccsére: 
— Akasztófáravaló...! 
Többet nem tudott mondani, a következő 

pil lanatban lecsapott rá újból a vasdorong és 
Farkas János a borzalmas ütések következté-
ben örökre elnémult. 

A helys'zini szemle során mea-állapitották. 
hogv » ayilkos legény vad elszántságnál ovii-
kolta meg nagybátuiát. Olv erővel és lendü-

' lettel emelte magasba a vasdorongot, hogv a 
i végével betörve a menvezetet. A legény min-

dent bevallott és azt á l l í totta , hogv a avil-
kosságot anyjával együtt beszélte mea. a 
vizsgá'óbiró élőit azonban az anva taaadta. 
bilnrészességét. Mindkettőjüket letartóztatták 
és szombaton szál l í t ják bc őket a szegcdi 

! ügyészség fogházába. 

(A Délniagyarország munkatársától.) Pén-
teken délelőtt dr. Pálfy József polgármester 
elnökletével ülést tartott a szinügyi bizottság, 
hogy a színigazgató több kérelmét letárgyalja. 
A bizottság üléséről a polgármester a követ-

, kezőket mondotta: 

— A szinház közgyülésileg megszavazott 
évi szubvencióját eddig havi utólagos részle-
tekben utal tuk ki. a színigazgató most azt 
kérte, hogv a jövőben a havi részleteket eíó'ro 
utal juk ki. A bizottság javaslata alapján a 
kérelmet teljesítem. Foglalkozott a szinügyi 
bizottság a színigazgatónak azzal a 
kérelmével is, amely a mult évben elő-
ál lott világítási költségtöbbletre vonat-
kozik. A város a 6zinházat a készpénzsegélyen 
kivül tizenhatezer pengő értékű fűtéssel és 
világítással is támogatja. A mult szezonban 
a szinház vi lágítása 2264 pengővel haladta 
meg az előirányzatot. Ez t a különbözetet a 
színigazgatónak kellene viselnie. Az igazgató 
nemrégen beadványt intézett a városhoz és 
hivatkozva arra, hogv az idén az előirány-
zottnál kevesebb lesz a szinház fűtési szám-
lája. azt kérte, hogv a tavalyi többletkiadást 
az idei megtakarításból fedezze a város. A 
aizottság elvileg javasolta ennek a kérelem-
nek a teljesítését, mivel azonban a szezon még 
nem zárult lo és igv nem tudhatjuk, mennyi 
lesz a fűtési megtakarítás, ugv határoztam, 
hogv gyakorlati lag a szezon végén számol-
juk el ezt a különbözetet. A színigazgató ez-
után több javítási, munka elrendelését kérte. 
Kívánságára elrendeltem a zenekar korhadt 
padozatának kijavítását, de erre is csak a 
nyári szünetben kerül sor, mert több napig 
tartó munkára van itt szükség, ki javít tat juk 
ezenkívül a színpad több hibáját is. 

— Dr. Grüner István figyelmeztette nz 
igazgatót, arra a legutóbbi ülésen tett Ígéreté-
re, hogv a szezon második felében töbh gondot 
fordít, a prózai előadásokra és -a közönség ér-
deklődését az irodalmi darabok iránt neves 
budapesti rendezők vendégszerepeltetésével fog. 
ja fokozni. Ennek az Ígéretnek a beváltása 
még nem történt, meg. A szTnigazgató bejelen-
tette, hogv több neves pesti rendezővel tár-
gyalt, Bevesi Sándor, a Nemzeti Szinház volt 
igazgatója betegsége miat t nem jöhet Sze-
gedre. Tarnay Ernővel folynak a tárgyalások 
és valószínűleg rövidesen elvállalja valamelyik 
darab rendezését, folynak más neves rendezők-
kel is tárgyalások. A szinügyi b izottság ki-

Színházi és mtisorkérdések 
a szinügyi bizottság pénteki ülésén 

fejezésre ju t ta t ta azt a kívánságát, hogv a 
jövőben a szinház még nagyobb gondot for-
dítson a prózára és a költséges operettek he-
lyett inkább azokat a prózai darabokat tűz-
ze műsorra, amelyek nagy sikerrel szerepel-
nek a pesti színházak műsorán. 

— A bizottság végül nagy örömmel vette 
tudomásul azt a bejelentést, hoev Sziklai 
igazgatót a kultuszminiszter a vidéki színé-
szet fellendítése terén szerzett érdemei elis-
meréséül ötszáz pengő jutalommal tüntette ki 
ŐS erről dr. vitéz Haász Aladár miniszteri ta-
nácsos, a kultuszminisztérium művészeti osz-
tályának vezetője, meleghangú levélben értesí-
tette a színigazgatót. 

Kerékpárosok! 
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fl déli szünet alatt 
kifosztottak egy Jókai-

uccai hentesüzletet 
(A Délmagyarország munkatársától.) Fen-

teken a kora délutáni órákban vakmerő álkul-
cso6 tolvajlás történt a Jókai-uccában. Fa-

ragó József hentesmesternek a Jókúi-ucca 9. 
szám alat t van üzlete. A déli ebédszünet u tán 
három órakor nyitotta ki üzletét és ekkor 
meglepetéssel tapasztalta, hogy valaki álkulcs-
csal kinyitotta az ajtót, behatolt az üzletbe 
és onnan 70 pengőt v i t t el. A pénz a pénz-
tárfiókban volt, a kulcs pedig a pult mellett 
•'v szegen lógott. Az álkulcsos tolvaj meg-

találta a kasszakulcsot és annak segítségével 
sikerült a pénzhez férkőznie. 

A tolvajlást, jóllehet a Jókai-ucoa megle-
hetősen forgalmas, senki sem vette észre, a 
vakmerő tettesnek sikerült észrevétlenül elme-
nekülnie. A nyomozás folyik, a jelek azt mu-
tatják, hogy a tolvaj a helyszínnel ismerős 
égvén lehetett. 

Kltünö 

ílekk en-esíék 
minden szombaton a hírneves 

Janik-féle vendéglőben. 
(Szent István-tér). Marosvásárhelyi módra készült 

Ízletes flekken és vargabéles, kitűnő fajborok. Ai 

uri közönség találkozó helye. Két külön terem. 

Srcves pártfogást kér marosvásárhelyi BARABAS 

SÁNDOR vendéglős. 

Meleg ünnepséggel 
bucsuztatla el Dorozsma 

dr. Dósa Istvánt, 
Csongrád megye 

uj alispánját 
(A Délmagyarország munkatársától.) Do-

rozsma közönsége tegnap búcsúztatta el volt 
főszolgabíróját, dr. Dósa Istvánt , akit néhánv 
héttel ezelőtt Csongrád vármegye alispánjá-
vá választottak és igv további működésének 
helyét a vármegye székhelyére. Szentesre kel-
lett áthelyeznie. Az ünnepélves búcsúztatás 
hangulatából lehet következtetni arra, hogy 
Kiskundorozsma miiven szeretettel vette kö-
rül főszolgabíróját, aki közel két évtizedig 
á l l t a dorozsmai járás élén. 

Este lampiónos felvonulást rendezett a köz-
ség Dósa alispán tiszteletére, majd díszköz-
gyűlést tartottak a községházán. A díszköz-
gyűlésen megjelentek a dorozsmaiakon kivül a 
vármegye minden járásának kiküldöttei, szón 
számban jelentek meg az u j alispán barátai 
és tisztelői is. 

Az alispánt lelkes taps fogadta, amikor 
megjelent a közgyűlési teremben, ahol elő-

ször dr. Seres Samu főszolgabíró köszöntöt-
te a járási tisztikar nevében. Méltat ta azt a 
két évtizedes munkát, amelvet dr. Dósa Ist-
ván a dorozsmai járás élén kifejtett ás amely-
nek eredményei mutat ják a járás volt főszol-
gabírójának érdemeit, Molnár Dezső főjegyző 
a járási jegyzői kar nevében mondott üdvözlő 
beszédet és Dósa alispán szociális téren kifej-
tett munkásságát méltatta. Dr . Gábos Zo l tán 
az orvosi kar nevében vett bucsut a távozó 
főszolgabírótól, az állatorvosi kar üdvözletét 
Somló Jenő. a jegyzői egyesületét Domokos 
Árpád tolmácsolta, végül Domokos János 
tápéi biró folszólalása fejezte be a beszédek 
sorát. A tápéi biró községe nevében virág-
csokrot nvuj tot t á t az alispán feleségének. 

A díszközgyűlés közönségének nagy tapsa 
közben válaszolt az elhangzott beszédekre az 
alispán. Nagv örömmel jö t t össze azokkal —• 
mondotta —. akik együtt dolgoztak vele tizen-
kilenc esztendőn keresztül. Há lás köszönetet 
mondott munkatársainak, akik segitségére 
voltak közérdekű törekvéseiben. Kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg elhunyt munkatár-
sairól, majd a közfunkcionáriusok súlyos er-
kölcsi kötelességéről beszólt, megállapítva, 
hogy a községi elöljáróságok gvönvörü mun-
ká t végeztek az országmentés terén. A jegyzők 
munkája nagyrészben hozzájárult, ahhoz, hogv 
ma rend van az országban. Munkatársai t vé-
éül arra kérte, hogv legyenek segitségére u j 
tisztségében is, majd kijelentette, hogv Do-
rozsma ügyeit továbbra is szivén fogja visel-

" A díszközgyűlés után a dorozsmai kaszinó-
ban kétszáz teritékes társasebéd volt Dósa 
István tiszteletére. Az ebéden Sztriha Kai-
mán dorozsmai esperes-plébános mondott po-
hárköszöntőt az alispán tiszteletére. Kije-
lentette, hogv Dorozsma népe nem búcsúzik 
volt főszolgabírójától, aki pozíciót cserélt 
ugyan, de továbbra is szoros kapcsolatot fog 
fenntartani szivéhez nőt t közeégével. 

Eszes Imre pobárköszöntője u tán a Járás 
tisztviselőinek üdvözletét Szendrő Henrik 
szolgabíró, a dorozsmai közönségét_ dr. Vaj-
dovich Béla főjegyző," a járási gazdákét Bartha 

j Mihály, a járási papságét Bogoss Béla espe-
] res-pléhános tolmácsolta, György Vilmos mér-

nok oklevelet nyúj tot t á t az alispánnak. 
Dósa alispán megilletődött hangon mondott 

köszönetet, az üdvözlésekért. Meleg hangoq 


