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A D?gyszéksósi merénylet 

elkövetésének gyanújával 

elfogtak 

egy monorí napszámost 
(A Délmagyar ország munkatársá-

tól) Megírta A Délmagyarország. 
högy Grancsa. Mátyás 25 éves sze-
gedi házaló fextilkereskedőt május 
M ár este Nagyszéksóson ismeret-
lön tettes leütött, majd mellbeszur-
ta és kirabolta. Azt is mesrirt.uk. 
hogv az életveszélyes állapotban 
kór/,házba szállított fiatal textilke-
reskedő pontos személy leírást 
adóit éjszaki támadójáról. 

A megadott személyleírás alapján 
fl rendőrség országos körözést adott 
ki ismeretlen kilétének uieeál-
Ispitása végett. A megadott sze-
mélyleírás alapján vasárnap délben 
« mouori csendőrőrs elfogott egy 
fiatalembert, aki mindenben megfe-
lelt Granesg. Mátyás által adott sze-
nxélyldrásnak. A fiatatembervét 
megtalálták rt csikós batyut és a 
körött férfi- és női szövetet, a 12 fö-
t ütközőre való anyagot és megta-
lálták a Granfsától elrabolt 600 pen-
gőt fa. 

A gyanúsított a c-sendőrör-ön-
amikor kihallgatták, tagadta, hogy 
ö követte volna el a május 13 rab-
lást, Tagadásval szemben a csend-
őrség olyan biztos adatoknak ju-
tott, a nyomára, amelyek szinte knt-
seget kizáróan azf bizonyítja, hogv 
a rablást az elfogott férfi követte 
el. Ugyanis nemcsak eltűnt, holmit, 
es pénzt, találták meg nála. hanem 
egy 18-án Alonorra váltott , jegyet 
is- amellyel a gyanúsított. Szegedről 
13-án éjjel utazott a 11 órakor Bu-
daptpt felé induló vonattal Monor-
rp. A monori csendőrőrs megálla-
njtáes szerint, a gyanúsított hód 
Ttiozővásárhelyi születésű monori 
napszámos. Mouorról hétfőn tele-
fonértesítés érkezett a szegedi rend-
őr pépre. Kamarás Lajos rendőrta-
nácsos, a bűnügyi osztály vezetője. 
a telefonbeszélgetés vétele után rög-
tőn két detektívet küldött Monorra. 
hogy a gyanúsítottat, Szegedre 
svállitsák, ahol kihallgatása után 
s'oinbesiteni fogják a kórházban 
életvszélyes állapotban fekvő áldo-
zattal, Grancsa Mátyással. A közel-
jövőben bekövetkező szembesítés 
fogja ezután eldönteni- bogy a mo-
nori napszámost szabadon engedik-e 
vagy letartóztatják. 
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— öngyilkossági kísérlet. Haller 
Mária Kálvária-utca 2. szám alatti 
lakos öngyilkossági szándékból meg-
mérgezte magát. A közkórházban ápol-
ják. 

Uzsorabirói ítéletek Papdi Gé-
rine Érdekli brzsébei 42 éves átok-
ba zi foldmüvesas&sony a rozsa burgo-
nya kilóját a megállapított lö fillér 
helyett 30 fillérért aratta. Ügyeben 
hétfőn tartott főtárgyalást dr. Szarvas 
János törvényszéki tanácselnök, egyes-
biró és árdrágító visszaélés vétsége 
miatt jeget ősén 100 pengő pénzbünte-
tésre itélte. — Faragó Gyula 30 eves 
Szentháromság.utca 31. szám alatt la-
kó fodrászsegéd április 17-én a ke-
rékpórkülsöt 3(J pengőért adta el B. 
Szűcs Já nősre földmű vesasszonynak. 
Héttőn tartott ügyéhen fö árgyalást 
dr. Szarvas 'János egyesbiró és árdrá-
gító visszaélés vétsége miatt 500 pen-
gő pénzbüntetésre ítélte. Faragó az 
ítéletben megnyugodott, igy az jogerő 
re emelkedőit. 

József Attila emléke 
a munkásság iroda'mi estjen 

Bensőséges hangulatu, szép iro-
dalmi esi keretében áldozott í>zeg\d 
uiunkassaga vasarnap József Attila 
emlékének. A .József Attila Szegeden* 
címmel megtartott irodalmi est alkal-
mából tel jesen meg élt érdeklődőkkel 
a Tisza terme. A nagv számban felvo-
nult munkásságon kívül főleg fiata-
lokból. diákokbol állott az est közön-
sége, de ott láttuk az értelmiségi osz-
tály számos más képviselőjét is, doku-
mentálására annak, hoogv József-A1-
tilát a nemzet egész e.gyetemessége 
magáénak vallja. Az est. keretében a 
költő nővére. J ó z s e f Jolán, a kiváló 
irónő .József Attila Szegeden* cimtncl 
tartott felolvasást számos érdekes és 
értékes adattal gazdagítva azt a .ké-
pet, amely a fiatal költőnek Juhász 
Gyula védőszárnyai alatt innen elin-
dult költészetéről a szegediekben élt. 
Különösen nagy érdeklődéssel figyel-
te a hallgatóság az előadásnak azt a 
részét, amelyben József Attila szege-
rii diákévéről, az egyetemtől való 
kényszerű megválásáról és ennek kö-
vetkeztében a költőben kialakult tra-
gikus életérzésről számolt be a test-
véri krónika. Az életkedvtől, munka-
készségtől duzzadó fiatal kőltő nagy 
szorgalommal fogott hozzá a tanulás-
hoz az egyetem bölcsészeti karán és 
nagv odaadással készült a tanári pá-
lvára, amelynek elérésében egy isme-
retes tanári álláspont meggátolta. Ez 
fát'dalmas lökést ás tragikus fordula-
tot adof a költő életének. Az est má-
sik érdekes előadását K á l l a i Gyula 
hirlapirö tartotta, aki József Attilá-
ról, mint a munkásság költőjéről em-
lékezett meg. Az est miisorán maga a 
köttő jelent meg azokban a versek-
ben és dalokban, amelyeket H o n t Er-
zsébet. A s c b e r Oszkár és G e r ő 
Hona adtak elő. Hont Erzsébet, akinek 
dalénekesi és előadói művészetét rég-
től fogva nagyrabecsüljük. a Ránkv 
György. Reinitz Béla. Laurisin Mik-
lós. Vándor Sándor zenésítette József 
Attila-versek eléneklésével az előadó-
művésze* legmagasabb csúcsára eme?, 
kedett. A mü lényegét tolmácsoló ne-
mes előadói sfilnsa mélységes művészi 
élményt jelentett. Különösen nagv 
sikere volt »A betlehemi királyok* el-
éneklésével, amelyet a szűnni nem 
akaró tapsokra meg kellett ismételnie. 
Az énekszámokat Vörös Margit kí-
sérte zongorán figyelemreméltó tu-
dással. A s c h e r Oszkár, a versnek 
ez a leghűségesebb szolgája most is 
szinte személytelenné válva a maga 
szuggesztív előadásmódján tolmácsol-
ta József Af'ila verseit a közönség 
nagy tetszése mellett. Szép sikerrel 
szavalt 0 e r ö Hona is. A műsor ele-
jén és végén a Szegedi Altalános Mun-
kásdafegylet egy-egy József Attila-
versre irt kórusmfivet adott elő T) o-
m i n k ó János Uarnagv vezetésével 
fegvelmezett, jól hangzó tomláesolás-
ban. 
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—- Elfostak egy niozijegyíízért, 
Papdi Pál 22 évfS iskolaszolga vasár-
nap délután 5 orakor a Korzó Mozi-
ban a 80 filléres jegyet 1 pengő 20 
fillérért árusította. Az árusításon 
rajtakapták és a rendőrségre kisér-
ték. A rendőrség hétfőn délelőtt Pap-
clif áttette az ügyészségre, ahol rövi-
desen árdrágító viszaélés vétsége 
n iatt előállítják 

— Agyonlőtte diáklány szerelmesét 
egy fiafal vasesztergályos. Budapest-
ről jelentik: Szerelmi tragédia történt 
vasárnap Mátyásföldön. Simon Tstván 
t ákosszentmihályi vasesztergályos 
agyonlőtte özvegy Borbély Lász.Ióné 
15 esztendős Edit leányát. A fiatat 
leánv azonnal meghalt. Simon István 
pedig ezután homlokára illesztette 
fegyveréi és elsütötte. A vasesztergá-
lyost eszméletlenül vitték a mentők a 
Magdolna-korházba. A mátyásföldi Pe-
jacsevics-parcella X. utca 39. számú 
házban lakott az özvegyasszony a fel-
tűnően csinos Edittel. A csinos kis-
leány a polgári iskola negyedik osz-
tályába jár'. Simon István, aki alig 
mult el 21 esztendős, beleszeretett a 
diáklányba. Többször hangoztatta, 
hogy feleségül akarja venni. Az özr 
végy asszony korainak találta a há-
zasságot — > Várjatok gverekek, hi-
szen Edit még tanul. Majd ha elvé-
gezte iskoláit, akkor beszélünk er-
ről...* A szerelmes vasesztergályos 
ezután is változatlanul hűséges vendé-
ge vólt a lányosháznak. Ugy látszik, 
a leánykérés után gyakran vitatkoz-
tak a fiatalok. Szombaton délután is-
méi meglátogatta Editet a fiataléin 
ber. Az özvegyasszony vásárolni ment, 
a fiatalok ezután kettesben maradtak. 
A szomszédok heves szóváltásra fi 
gyeitek fel. majd egymásután két pisz-
tolylövés dörrent ej. \ környékbeliek 
herobanfak Borbélyék lakásába. A 
szoba padlóján akkor már vérző ba-
lán'ékkal. holtan feküdt a szép Edit, 
mellette Simon István. A vasesziergá-
lvos még a reggeli órákban seni tért 
magához, igy nem tudták kihallgatn. 
Bcmélik, hogy Simon István magá-
hoz tér s akkor majd többet tudnak a 
szerelmi tragédiáról, me'vnek szenve-
dő hőse a kis polgárista diákleánv. 

Egy sznrkalás és esy hokatnrés. 
Bálint Lajos és Papdi Tslván 25 éves 
szentmihályteleki napszámosoka: va-
sárnap este a kocsmából kijövet ve-
rekedés közben ismeretlen tettesek 
összeszurkálták. A mentők a közkőr-
házba szállították őket. A rendőrség 
az ismeretlen tettesek felkutatására 
megindította n nyomozást. — Szabö 
Lajos 17 éves Szeged, Török-uLca 7. 
szám alalt lakó napszámost vasárnap 
éjjel 11 érakor a Kecskéstelepcn a Ko-
nya-vendéglő előtt ismeretlen tettes 
bokánrugla. Szabó a hatalmas rúgás 
következtében bokatörést szenvedett 
A mentők a közkórházira szállították. 
A rendőrség megindította a nyomo-
zást. 

— A Magyar Szárnyak legújabb 
száma. Megjelent a Magyar Szárnyak, 
a magyar repülés népszerű folyóira-
ta. Az uj száma elöljáróban a Hor-
thy Miklós Nemzeti Repülő Alap öt-
éves fennállását ünnepli és méltatja. 
Bisits Tibor repülöalezrcdes a légi-
háboru uj eseményeit foglalja egv 
csokorba érdekes következtetések 
kapcsán. Vitéz Szentnémedv Ferenc 
ezredes a francia összeomlás okait 
vizsgálva mutat rá, hogy a légierő 
elhanyagolása egy ország bukását 
idézheti elő. A vitorlázórepülés leg-
érdekesebb feladatáról, a oélrepülés-
röl ad két érdekes beszámolót vitéz 
Hcftv Frigyes és Vojnich Pál. Racz-
kó Lajos a kolozsvári repülőéletet tr-
ja le, Kopasz Nárcisz női repülésünk 
egyik érdekes epizódját irja le. A Ma-
gyar Szárnyak ára váltózatlanul 50 
fillér számonként, évi előfizetési di-
ja 12 pengő. Mutatványszámot kész-
séggel küld a kiadóhivatal (Budapest. 
VII . Kiráhr-u. 93, IT. 2U. 

Fájdalomtól porig sújtva, dee a jó Isten akaratában megnyugodva 
jelentjük, hogy forrón szeretett édesapa, nagyapa, testvér és rokon. 

Csáky János 
62 éves korában elhunyt. 

Drága halottunk földi maradványait I hó 18-á.n délután 4 órakor 
fogjuk a Dugonics-temetőben örök nyugalomra helyezni. 

Lclkiüdvéért engesztelő szentmise lesz a jezsuita templomban f-
hó 18-án reggel 7 órakor, 

25? SZERETŐ GYERMEK EL 

— Ml ujsag a budapesti élelmiszer* 
nagyvásártelepe ti? A Magyar Vidéki 
Sajtótudósito fővárosi jelentése sze-
rint május 7-'ől 13-ig az élő- és vá-
gottbíiromfi piacon az árak nem vál-
toztak. — A lojaspiacon a közellátás-
ügyi miniszter rendelete értelmeben 
május 13-a óta a tojás nagykereske-
delmi ára ládatételben: osztálvozaU 
lan 5.08 P, kiolvasva 516 P; reped', 
iádatéteiben 4.70 p. kiolvasva 4.78 P, 
— A tejtermékek piacon a legmaga-
sabb hatósági árak voltak érvénv-
ban — A zöldség- és főzelékfélék 
piacán a melegágvi saláta (fejes), a 
paraj és az apró hegyes zöldpaprika 
ára 5. a kalarábé, a tölfenivaló zöld-
paprika és a hónapos relek ára 10. a 
karfiol és az uborka ára 100. a zöld-
borsó ára oedig 300 fillérrel csökkent, 
viszont a sóska ára 20 fillérrel emel-
kedett kg-kint. — A gyümölcspiacon a 
nerdesfájtójú alma ára 70 fillérrel 
emelkedett kg-kint. Ezen a hélen meg-
jelent — mint újdonság — a cseresz-
nye 10, a kerti nemesített szamóca 
10. az eeres pedig 3 50 pengős kilón-
kiVili kezdő áron. 

— Megjelent » Jelenkor legújabb 
száma. A Jelenkor legújabb száma 
megjelent. Vezércikket a lap főszer-
kesztője, Kaiona Jenő irt. >A püspök' 
ciinen. Gógolák Lajos Znlnai Béla 
kijnyvc. kapcsan Rakórzi felkelésének 
társadalmi bálterét ismerteti.. Ervin 
Gábor Htiizinga történelemelméleTét 
mulatja be. Simándi Bela a népműve-
lés eredményeiről és problémáiról 
számol be. l.engyd! Balázs Dsida Je-
nőről emlékezik meg, míg Szabó Zol-
tán »Aho! gyermek voltam: Buda-
pest* cimcn irt cikket. A lartaionibol 
kiemeljük Knnszery Gyula >Tunt-
sias* cimü cikké', La Bruyére Írását 
s Adv Endre. Babits Mihály, Bárdost 
Németh János és Francis Janimes 
verseit. A gazdag szám tartalmát a 
Zord Idők rovata tsszi teljessé. 

— Hét magyar iró együttes vallo-
mása a Magyar Csillagban. Együttes 
vallomás a cinie annas a közös nyilat-
kozatnak, amelyet a Magyar Csillag 
május 15-i számának élén közöl é? 
amelyben szellemi életünk személyes-
kedő és pártoskodó, eldurvult hangja 
elten foglalnak állást a nyilatkozat 
aláirói: Illés Endre, Illyés Gyula. Ko-
dolányi János, Márai Sándor, Tamási 
Áron, Veres Péter és Zilahy Lajos. A 
szám szépirodalmi részében Márai 
Sándor. Cs. Szabó László, Jékelv Zol-
tán, Keresztury Dezső, Szabó Lőrinc 
és Vágó Mária írásait találjuk. A ta-
nulmányok sorából kiemeljük Kolozs-
vári Grandpierrc Emiléi; >Kü/.delem 
az epikával- (Jegyzetek a •Halálfiai** 
ról) cs Keresztury Dezsőét a 60 éve* 
Szekfii Gyuláról. Illyés Gyula cikke 
Németh László debreceni egyetemi ta-
nárságának kudarcáról szól. Napló-
jegyzeteket Veres Péter és Cs. Szabö 
László irt. A Disputa rovatban Sőtér 
István és Halász Gábor vitáznak a fia-
tal irónemzedékről. A Figvelő-rovat 
Örjev István. Szentimrei Jenő, Srhópf-
lin Aladár. Balassa József, Farkas 
Zoltán és Szegi Pál cikkeit közli iro-
dalmi. színházi és képzőművészeti ese-
ményekről. A szám ára 2. negyedévi 
előfizetési dij 1t pengő. Kiadóhivatal: 
Vilmos császár-ut 34. 

Szeged sz. kir. város adóhivatalától. 
3363—1913. adh. sz. 

Adófizetés irántt 

hirdetmény 
A városi adóhivatal felszólítja 

mindazokat az adózókat, akik esedé-
kes adótartozásukat e hó 15-ig be nem 
fizették, hogy azt járulékaival együtt 
ezen hirdetmény közhírré tételétől 
számított 

8 napon beliií, 

vagyis május hó 23-ig bezárólag an-
nál is inkább fizessék be. mert ellen-
kező esetben ellenük a zülogosi eljá-
rást megindítja. 

Szeged. 1943 május bő 16-án. 

Dr. riééz Szabó Géza tanácsnok, 
a városi adóhivatal vezetője. 
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