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ciklikről az alkatrészeket, lámpákat, dinamókat, 
pumpákat. Huszonöt kerékpáralkatrész lopást is-
mertek be, az ellopott traíikáru nagyrészét is meg-
találták Kettőshatáron egy szalmakazalba elrejtve. 

• 
Vasárnap délután több feljelentést adtak bc a 

szegedi rendőrségen Molnár István ellen, aki ok-
tóber 12-re hangversenyt hirdetett az ipartestület 
nagytermébe. Molnár ügynökeivel végigházaltatta 
a Belvárost és háromszáz pengő áru jegyet adatott 
el. A közönség a hirdetett időben megjelent a te-
remben, mult az idő, csak éppen a »zongora-
virtuóz« nem jött. Helyette az »impresszárió« kö-
zölte a közönséggel, hogy a »művész« betegsége 
miatt nem tarthatja meg az előadást. A rendőrség 
a feljelentésekre megállapította, hogy Molnár Ist-
ván Huckl Jánossal és Nagv Andrással Szegeden 
tartózkodott, de vasárnap óta nvomtalan-il eltűn-
tek. Csalás miatt folyik az eljárás Molnár ellen. 

Az erkölcsrendészeti razzia során rajtaütöttek a 
Csongrádi-sugárut 8 .számú házban egy titkos 
találkahelyre, ahol nagyobb mulatozó társaságot 
találtak. Laczkó Teréz 10 éves leány annyira meg-
ijedt a deleklivektő', hogy beszaladt a szomszéd 
szobába és öngyilkosságot kísérelt meg, maró-
lúgot ivott. A mentők súlyos sérülésekkel szállí-
tották kórházba. A korzón és több lakásban is 
tartottak razziát és összesen 20 leányt állítottak 
elő, akik közül tizenkettőt kórházba kellett szál-
lítani. 

* 

Vasárnap ujabb zsarolási kísérletet lepleztek le. 
Egy szegedi úriasszony névtelen levelet kapott, 
amelyben azzal fenyegették meg, ha nem fizet 
'200 pengőt, elárulják múltját a férjének. Gyólai 
László detektivnek sikerült léprecsalni a zsarolót, 
Sarkaili Nagy Pál géplakatos személyében. Azzal 
védekezett, hogy nincs állása és nyomora miatt 
igy próbált pénzt szerezni, őrizetbe vették. 

R VL fcer. polyári kör és az 
alsóvárosi népkör filfakozása 
a Szegedi Föfdbérlő Szövetkezet 

indítványa ellen 
A VI. ker. pol^íri kör, melynek tagjai nagy-

részben gazdák ós földbérlők, vasárnap délután 
Barta Mihály elnöklete alatt népes választmányi 
ülést tartott, melyen Deák János vezetésével az 
alsóvárosi népkör küldöttsége is megjelent. A vá-
lasztmányi ülés többek felszólalása után a követ-
kező határozatot Ivozta: 

— A város és bérlői közötti évszázados kapcsola-
tot megbolygatni nem engedi és különösen akkor 
nem, mikor azt látja* hogy idegen és a szegedi 
viszonyokhoz nem alkalmas módon óhajtják a 
bérlőket irányítani. A leghatározottabban tiltako-
zik az ellen, hogy Szeged város földjeit egy szövet-

• kezetnek 99 évre katasztrális holdankint 80—85 
kilogram rozsért kiadja és hogy a szövetkezet 
ezen földeket általa megállapított bérért a szegedi 
gazdáknak bérbeadja, mert a szövetkezet az általa 
ajánlott bér mellett a városnak csak körülbelül 
2.j(vOOO pengő évi bért fizetne, holott békében kö-
rülbelül 1,700.000 pengőt tett ki a bérösszeg és 
az 1931. évi költségvetésben Is 1,200.000 pengő 
van ezen a cimen felvéve. Bünt követne él a köz-
gyűlés, ha bérlő polgárait kiszolgáltatná egy szö-
vetkezetnek, amqlynek alapszabálya hajmeresztő 
szigorúsággal bánik el tagjaival. Igv például a 7. 
§ szerint az Igazgatóság kizárhatja azt a tagot £s 
földjét visszaveheti, ki felszólítás dacára, három 
hónapon belül nem fizeti bértartozását, sőt egye-
nesen ki kell zárjii azt a tagot, kitől a szövetkezet 
csak per utján hajthatja be követelését. A szabaddá 
lett bérleteknél a 15. § szerint az igazgatóság 
annyi üzletrész bofizetését követelheti az uj bér-
bevevőiéi. amennyit akar, a szövetkezeti admi-
nisztrációs költségeket is a tagok fizetik slb. 

A földbérperek ügyében egyébként Pctrik Antal 
indítványt nyújtott be a legközelebbi közgyűlés 
napirendjére. Azt kéri. hogy a közgyűlés intézzen 
felterjesztést 

a kormányhoz és törvényhatósági 
intézkedést kérjen arra, hogy a városi földek 
bérhátralékail a város a jövőben közadók mód-
iára hajthassa bc és csak azokat a hátralékos bér-
lőket perelhesse, akik a követelés jogosságát von-
ják kétségbe. Addig is, amig ez a törvényhatósági 
intézkedés nem történik meg, indítványozza, hogy 
a tiszti ügyészség a beperelt hátralékos földbcr-
lőktől csak készkiadásainak megtérítését kérhesse, 
egyéb perköltséget ne számíthasson fel. 

A Fészek- Klub 19-1 mutinéira belépőd!) nincs. 
Jcgyigénylések Harmóniánál. 

Délmagyárország 
állandóan gyarapodó kölcsön-

könyvtárában havi dij előfizetőknek I pengő, 
tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér, 

heti előfizetőknek 16 
fillér. 
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HireM 
táiis Hetin. Nap kél 6 óra 16 perc-

kor, nyugszik 5 óra 16 perckor. 
Somogvi-kör.yviár nyilvv hétköznapon délelőtt 

10 órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
zeum nyitva délelőtt 10 tői délután (él I óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme-
let) nyitva délelőtt S—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak Leinzinger Gyula, Horv*''i Mihály ucca 9 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged. Vedves ucca 
1. (Tel 816.) Nyilassv A. béri., Kis Lajos, Római 
körül 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1 
Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 

695). 

Szegedi emlék 1914-ből 
Jó volna még egyszer lenni Szögedében, 
Vártán unni nyári délutánt, 
Vagy érdeklődni szőke nők iránt 
Nem érezni: — szőke nők helyébe 
Költözött már ölt cserkeszek képe .., 
De jó volna lenni. Szögedébei 

A Tiszaparton friss lányok járnának, 
Ronsardt idézném én Juhász C-gulának, 
Majd késő estén egg vén borozóban 
Térnénk fontosán s Várad jönne szóba 
Ha zápor mosna tarka tereket 
És érezném hogy vágyat tereget 
Idegeimre a semmittevés, 
Még volna váróm, elvigasztalóm, 
Egy szőke asszony, egg sárga szalon, 
Sok játék, kézcsók, szerelem kevés, 
Az ajkak nyitva, de a sziv betéve... 
De jó volna mégis, mégis Szögedébe! 

Menekülőben Dobromil körül 
Jaj, mért láttam meg gródeki nők arcát? 
ó, mért ismertem köngben kinőtt harcát 
Két világnak, mely káromlásra 'hördül? 
Lettem útszéli árkok lakója, 
Kl napjait száz szenvedéssel rójja, 
Borongva burkol bölcs tapasztalást. 
Megértést, fájót, mosolyt, felemást 
Elronygolt, bő köpenyeg alá. 
Bár harctalanok némely éjjelek, 
Zengenek nekem hurrák, éljenekt 
Foszló halottak megkísértenek 
S egy maszűletett halott-légió 
Már vagdossa a drótsövéngeket. 
Kiveszem... Jönnek Tátott elipszis 
A feltámadtak mindenik sebe 
Valóraválik az apokalipszis, 
Üvölt a lombok zöldszörü ebe. 
A pisztolyomat venni nem merem 
Es nem szalvéz a hatvan emberem, 
Mert Fe'sztin alatt prádés rohammal 
Vittem halátba hatvan daliát 
S a császár küldött nagy medáliát, 
Egy batallion defiliroZott, 
líutvan tőrt szurony győzelmet hozott. 

Ma hatvan asszony zokog valahol 
Es hatvan asszony átkot zakatol 
És hatvan halott sóhajtja felém: 
»Még ott se jártam élelem delén, 
Hál hogy van az, hogy nem kelek fel én? 
A nagy m ederr e az auf de késik, 
Pedig felkelnék, jaj, hogg elmennék, 
Raszt se költene most Szögedéig/« 

Hatvan magyarok! Alvók! Rokonoki 
Én nem vollam rossz, csak a föld konok. 
A föld nem ereszt el Felszlin alól, 
A föld vár rám is, közel valahol, 
Ölébe vár az elvesztett béke, 
Nem megyek már én se, soha Szögedébe! 

TABÉRY GÉ*A. 

— Felavatták a szegedi evangélikusok iskoláját. 
A szegedi evangélikus egyház az Osztrovszky-uccá-
ban u j iskolát épített, amelynek vasárnap tartották 
meg felavató ünnepségét. Az ünnepélyt összekap-
csolták O r s z á g h József igazgató-tanító negyven-
éves működési jubileumával. A város hatóságát a 
kettős ünnepélyen dr. A i g n e r Károly főispán 
és dr. P á l f y József polgármesterhelyettes kép-
viselte. 

Október 19: Művészetek napja. 
— Az Egyetemi Rtirálok Egyesülete természet-

tudományi szakosztályának szakülése. A termé-
szettudományi szakosztály elnöksége értesiti az 
érdeklődőket, hogy az október 15-én, délután 5 
órakor megtartandó szakülés programja a kővet-
kező: 1. Dr. F a r k a s Béla: Adatok Szeged ge-
rinces faunájának ismeretéhez. 2. H a v a s s Géza: 
Mutatiós faiátalakuláson alapuló buzanemesilés. 3. 
Dr. M á t y á s Jenő: Mikroskopikus mérések és 
a femur mechanikája. Üléselnök: M a t u s o v i t s 
Péter. Az előadást a természettudományi épület 
biologiai tantermében (Tisza Lajos-körut 6., I. 
em.) tartják meg. Az ülésekre vendégeket Is szíve-
sen lát az elnökség. 

— Istentisztelet a zsinagógában. Elhunytak em. 
lékezele kedden délelőtt félhétkor és tiz órakor> 
Gyermekek ünnepe kedden este öt órakor. 

— Andersen Nexő: A Frank-család. Tolsztoj N. 
L.t Mérceláb. Kél nagyszerű imirka pomk Sg for-
dításban. Világosság-kiadás. Délmagyarország köl. 
csönkönyvtár. 

— Háromszázhe'ven mázsa korai burgonyamagot 
igényeltek a szegedi gazdák. A földmivelésügyi 
minisztérium terménynemesitő' akciója keretében 
a Szegedi Gazdasági Egyesület korai burgonya-
vetőmag igénylésére hivta fel a szegedi gazdi-
ka t Az igények bejelentésének határideje most 
járt le és összesen 370 mázsára jelentették be a 
gazdák igényüket. Ez a burgonyafajta, amelyet 
a dunántuli Eszterházi- és Széchenyi-uradalom 
szállít, áprilisra megérik és a velőburgonya má-
zsáját a minisztérium tiz pengőért adja a gaz-
dáknak. 

— A »Magyar Hét« nem egy hétre szóló vásár^ 
hanem egy életre szóló tanitás. így szól': fogyasz-
szatok magyar árut! A »Magyar Hét« október 18-án 
kezdődik és 26-ig tart. 

— Dohánykisárusok kirakatversenye. A Dohány,-
kisárusok Országos Szövetsége a Magyar Hét alkal-
mával 18-tól 25-ig Szegeden kirakatversenyt ren-
dez. Á legszebb, Iegizlésesebb kirakatok között a 
biráló bizottság tiz dijat fog kiosztani. A bíráló 
bizottság a szegedi pénzügyigazgatóság delegált-
jából, a Dohánykisárusok Országos Szövetségének 
kiküldöttjéből, a szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara képviselőjéből és egy szegedi dohány-
kisárusból fog állani. A versenybern minden sze-
gedi kizárólagos dohánykisárus résztvehet, amely-
hez szükséges felvilágosításokat B a r n a Béla és 
R o z s n y a y Árpád szegedi dohánykisárusok ad-
ják meg. 

x Ha cfpő? legyen Del-Ka! Rárász-ucca 14. 
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