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A Dugonics-Társaság 
közgyűlése 

(A Délnragyarorszá'j munkatársától.) Vasárnap 
délelőtt tartotta meg nagy érdeklődés mellett a 
Dugonics-Társaság tagválasrtó közgyűlését a kul-
túrpalota olvasótermében. Dr. Szalay József el-
nöki megnyitójában sajnálattal állapította meg, 
hogy az elmúlt év és az azt megelőző évek az 
irodalom szempontjából nem voltak teljesen ki-
elégitőek, de a társaság szorgalmasan dolgozott, 
hogy ébren tartsa Szegeden az érdeklődést az 
irodalom iránt Általános tapasztalat, hogy a na-
gyobb irodalmi elevenség ulán mindig elernyedés 
következik. Fz az elernyedés volt észlelhető az el-
múlt esztendőkben is. örömmel állapítja meg, hogy 
a Dugonics-Társaság alelnökét, Móra Ferencet tag-
jai közé választotta a Kisfaludy-Társaság. Ez nem-
csak Móra számára kitüntetés — mondotta —, 
hanem a Dugonics.Társaságra is. A Dugonics-
Társaság az elmúlt évben is igyekezett ápolni azt 
a kapcsolatot, amely a maradék Magyarországot 
az elszakitott magyarság irodalmi és kulturális 
éleiével összefűzi. Ezt a munkáját a társaság 
a jövőben is folytatni kívánja. Az idei program 
keretében megszólaltatja a társaság a fiatalabb iró-
generációt is, ami friss vért visz majd a társaság 
működésébe. Rövidesen visszaadja a Dugonics-
Társaság a miskolci Lévay József Társaság leg-
utóbbi szegedi látogatását és felolvasást rendez 
Miskolcon. Miskolc után Egerben, a Gárdonyi Tár-
caság vendégeként rendez majd felolvasást 

Foglalkozott ezután az elnök a társaság anyagi 
helyzetével és sajnálattal állapította meg, hogy 
pénzügyek terén nem valami kedvező a helyzet A 
város az idei költségvetésben a társaság támogatá-
sára szánt összeget kétezer pengőről ötszáz pengő-
re szállította le. Ezzel szemben köszönet illeti 
•Gál Miksa bankigazgatót, aki "ötszáz pengőt gyűj-
tött a társaság számára. Dr. Szalay József javas-
latára a társaság jegyzőkönyvi köszönetet szava-
zott Gál Miksának és a szegedi sajtónak, amely 
lelkesedéssel támogatta a Dugonics-Társaságot kul-
turális törekvéseiben. 

Az elnöki megnyitó után dr. Banner János tit-
•feiri jelentését olvasta fel és megemlékezett arról, 
'hogy a magyarság ebben az évben üli meg Tóth 
"Kálmán és Kazinczy Ferenc eentennáriumát. Az 
ünnepségekből a Dugonics-Társaság is kiveszi ré-
szét A közgyűlés a titkár indítványára Sik Sándort 
és Zeitéi Jánost bizta meg az ünnepség előkészí-
tésével. A titkár ezután bejelentette, hogy a tár-
saság egyik tagsági helye és egy számvizsgáló 
bizottsági tagsági helye megüresedett Móra Fe-
renc és dr. Horger Antal ajánlatára a közgyűlés 
dr. Solgmossy Sándor egyetemi tanárt választotta 
meg rendes taggá, a számvizsgáló bizottság tag-
jává pedig dr. Czóglcr Jenő főreáliskolai tanárt 
Végül bejelentette a titkár, hogy a társaság az 
elmúlt évben Sik Sándort, dr. Preszly Lórándot 
és dr. Galamb Sándort választotta tagjai közé. 
A közgyűlés dr. Szalay József zárószavával ért 
véget 

SZEGEDI SAKKÉLET 
A Szegedi Sakk-Kör választmánya ma este 

9 órakor ülést tart a Kossuth-kávéházban, 
amelyen megtárgyalják Szeged város 1931. évi 
egyéni bajnoki versenyének, valamint a Pálfy-
kupa csnrstmérkőzéseinek ügyét. 

Hogy mely napon vásárolhatott 

T E L J E S E N I N G Y E N , 
azt a holnapi lapokban közlöm. 

M a a z U T O L S O N A P 
hogy esetleg Ingyen -vásárolhatott garantált. Jó minőségit árut 

a legolcsóbb árakon. 

Fehércégtáblás BOROS MIKSA cég&l„T«tM 
Nézze meg szenzációs áras kirakataimat. 

Kasszanylló betörők a Lippai-faíefepen 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vak-

merő kasszafurásos betörést hajtottak végre va-
sárnapra virradóra a Lippai-téle fürészgyár 
felsőtiszaparti telepén. A betörő a cég egyik 
Wertheim-szekrényét törte fel és abból 150 
pengő készpénzt és mintegy tű pengő értékű 
bélyeget vitt el. 

A "betörést a kora reggeli Órákban veite 
észre a gyártelep őre, aki az irodákba vezető 
ajtókat feltörve találta. Az őr ezután benyi-
tott az irodahelyiségbe, ahol megállapította, 
hogy a betörők felfeszítették a Wertheim-
szekrény páncélajtaját és a trezort is kinyi-
tották. Az őr azonnal jelentette felfedezését 
a gyártelep vezetőjének, Lippai Imrének, aki 
a rendőrséget értesítette a betörésről. 

A' kapitányságról bizottság szállt ki a hely-
színre. A' megindított nyomozás során megálla-
pították, hogy a Wertheim-kasszát kezdő be-
törő fúrhatta meg. Tulajdonképen nem is fúr-
ták meg a kasszát — állapította meg a bizott-
ság —, hanem vésővel vésték ki a zárkörüli 
részeket, majd amikor ezzel a munkával vé-
geztek, kinyitották a kassza trezorját és ugy 
lopták ki a pénzt és a bélyegeket A betörő 
a munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat 
a telep mellett levő lakatosmühdyből lopta 
el. A betörő az irodában lévő másik Wertheim-
szekrény megfúrását meg sem kísérelte és 
érintetlenül hagyta az Íróasztalokat is. 

A rendőrség nagy energiával keresi a be-
| törőkét. 

Véres verekedések, öngyilkosság 
a vasárnapi rendőri krónikában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár- hazament és végrehajtotta az öngyilkosságot 
napra virradóra véres események játszódtak 
le az Alsóvárosi feketeföldek 3. szám alatt 
Bodor András 24 éves legény ittasan tért haza 
a szülői házba, amiért apja és öccse leszidták". 
Bodor András egy darabig tűrte a korholást, 
később perlekedni kezdtek, aminek a vége 
az lett, hogy az apa és a testvér Bodor And-
rásra rohantak. A fiu erre előkapta bicskáját 
és beleszúrta öccsének gyomrába, aki véresen 
esett össze. A bicska mélyen hatolt be Bodor 
István belső részeibe és a lépét kettészelte. 
Bodor Andrást a rendőrség letartóztatta Az-
zal védekezik, hogy apja és öccse támadtak 
reá, ő csak önvédelemből rántott kést. 

Tóth András 28 éves nagyszéksósT gazdál-
kodó vasárnap reggel tanyáján fejbelőtte ma-
gát Azonnal meghalt Tóth azért követte el 
az öngyilkosságot, mert nem tudott leszokni 
az italról. Egész vagyona elment a kocsmá-
zásra, gazdaságát is elhanyagolta. Szombaton 
mégegyszer mefjVent a kocsmában, azután 

Farkas István zenész és Kariéi Ferenc fuva-
ros szombaton éjjel a Holló-uccában összevesz-
tek. Farkas a szóváltás hevében botjával 
fejbeverte Karsait, akinek sérülését a men-
tők kötözték be. Farkas ellen a rendőrség meg-
indította az eljárást 

'Aradi János dorozsmai főldmivest az éj-
szakai órákban ismeretlen tettesek agyba-főbe 
verték. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy a mentőket hivták ki Dorozsmára, akik' 
a sebészeti klinikára szállították. A csendőr-
ség megindította a nyomozást. 

Gera Józsefnek, a felsőtanyai országút men-
tén levő füszierüzletében vasárnap éjjel betörd 
j á r t Kifeszítette az üzlet a j ta ját behatolt a 
helyiségbe, ahonnan mintegy ötven pengő ér-
tékű dohánynemüt és nagyobb mennyiségű 
fűszerárut és élelmicikket vitt el. 

MÁR CSAK NÉGY 

SALAMANDER 
ÁRCSOPORT 
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