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Rendőrök oszlattak szét 
négyszáz földhérlőt a Széchenyi-téren 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délelőtt a Széchenyi-téri Zsótér-ház előtt és 
a ház második emeleti folyosóján a rendőrség 
oszlatott szét egy mintegy 400 főnyi tömeget. 
A beavatkozásra azért került sor, mert — 
a rendőri jelentés szerint — a tömeg 
zajongott és fel akart vonulni a Szegedi Gaz-
dasági Egyesülethez, hogy ott a földbér-ügye-
ket elpanaszolja. A Zsótár-ház második emele-
tén van a Szegedi Gazdasági Egyesület hiva-
talos helyisége. Hétfőn délelőtt Szegedre érke-
zett a kecskeméti mezőgazdasági kamara tit-
kára, aki erre a napra kilenc földbérlőt idézett 
be földhaszonbér-egyezkedési tárgyalásokra. 
De nemcsak a kilenc beidézett jelenít meg a 
kitűzött időre, hanem körülbelül 400 földbérlő. 

akik ellepték a folyosókat és a környező uccá-
kat. A bérlők között megjelent Nippold János 
mérnök is, aki évek óta szervezi a város bér-
lőit. 

A rendőrség szerint a kamarai titkár kérte 
a rendőrség beavatkozását arra való hivatko-
zással, hogy a nagy tömeg iniatt lehetetlen a 
zavartalan munka. Rendőrszakasz és detektívek 
siettek nemsokkal ezután a Zsótér-házba és 
rövidesen szétoszlatták a tömeget. A kapuban 
három rendőr vigyázott arra, hogy újból ne 
csoportosulhassanak a földbérlők. A második 
emeleten, az egyesület ajtaja előtt szintén 
rendőrőrszem állott, aki mindenkit leigazol-
tatott. Nippold mérnököt az ügyben a rendőr-
ségen kihallgatták. 
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ABBAZIA 
HOTEL-

PENSIO-
SAN MARCO 

Kellemes családi pensio a kurpark köz-

vetlen közelében. Szabad kilátás a 

tengerre és hegyekre. Magyar konyha, 

olcsó árak. s2 

Felvilágosítást nyújt: 

NEII m m bank es vdifóflzlefc 
utazást Irodata 

Kélhiy .Inna beszéde 
a nők ünnepén 

(A Délmagyarország munkatársától. A szo-

ciáldemokrata párt nőbizottsága vasárnap dél-

után Nők-napja ünnepélyt rendezett az ipar-

testület nagytermében. A munkásdalárda után 

Kéthly Anna országgyűlési képviselő mondott 

ünnepi beszédet, amelyben a dolgozó nő hiva-

tásáról és a munkásasszonv kötelességeiről be-

szélt. 

Nagy figyelemmel hallgatott beszédében 
párhuzamot vont a természet és a munkásság 
között. A tél az értelmetlenség, a tudatlanság 
— mondotta —, a tavasz: a szocializmus igaz-
sága, amely világosságot teremt. 1910 óta ta-
vasszal tartják mindenütt a nők napját, amely-
nek célja a világ munkásasszonyainak felvilá-
gosítása és a gondolat szolgálatába való állí-
tása. Nem erőszakkal, hanem az igazság fegy-
verével kell elérni, bogv senki jfeléte ne függjön 
attól, hogy mily bölcsőben született; a tehetsé-
get ne gátolja a tanulásban a szegénység. 

Ezután arról beszélt, hogy egyes országok-
ban túltermelés van, a búzát elégetik, kávéval 
fűtik a hajókat, mig másutt elpusztulnak az 
emberek az éhségtől. Ezeknél a szavaknál nz 
ünnepélyen jelenlévő rendőrtanácsos figyel-
meztette a képviselőt, hogy beszédében marad-
jon a tárgynál, mert különben feloszlatja a 
gyűlést. 

Kéthly Anna ezután folytatva az asszonyok-
hoz és anyákhoz intézett szavait. Ha a gyer-
mekek tőlük hallják az igazság szavait — mon-
dotta —, őket nem lehet később a reakció szol-
gálatába állítani. Induljon el az asszonyok Se-
rege és építsék ki geyrmekeik jövendőjét, az 
emberiség felszabaditásának útját. Mutassák 
meg, hogy tudnak az utánuk jövők szabadsá-
gáért harcolni. 

— Életünket kell áldozni a szabadságért —• 
fejezte be beszédét. Nem ugy. . hogy megha-
lunk, hanem hogy életünk minden percét an-
nak szolgálatába állítjuk. 

A megjelentek nagy lelkesedéssel fogadták 
Kéthly Anna beszédét, az ünnepélyen énekszá-
mokkal, szavalatokkal és táncbemutatóval sze-
reneltek még a munkáskulturszervek. 

Hz esős április 
fulyof károkat okozott a vetésekben 

4 közigazgatási bizottság ülése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatóság közigazgatási bizottsága hétfőn 
délután tartotta meg dr. P á 1 f y József polgár-
mesterhelyettes elnökletével májusi ülését. A 
polgármester jelentését dr. R ó t h Dezső ismer-
tette. A jelentés szerint áprilisban 10.500 végre-
hajtást foganatosítottak, 2 árverést tartottak 
meg. 

A tiszti főorvos jelentése szerint 

a közegészségügyi helyzet 

kedvező, a járványos megbetegedések száma 
nem haladta meg a szokásos átlagot, a gümő-
kórban azonban emelkedés mutatkozik. A szü-
letések száma áprilisban 197, a haláleseteké 
172 volt, a népesség tehát 25 lélekkel szaporo-
dott 

A rendőrség jelentését 

dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyettes olvasta 
fel. A jelentés többek között ezeket mond ja: 

— A közbiztonsági állapot áprilisban is ki-
elégítő volt. 3 nagyobbaránvu bűncselekmény 
fordult elő és pedig az egyetem gazdasági hi-
vatala kárára elkövetett 6000 pengős betörés, 
amelvnek kinyomozásával kapcsolatban még 
korábbi hat betörés tetteseit sikerült kinyo-
mozni. H o m a i József és Károlv, valamint 
Boros József személyében. A másik nagvobb-
arányu bűncselekmény volt az egész Alföldre 
kiterjedő pénzhamisítás, amelynek tetteseit He-
rédi János, özv. Horváth Jánosné és Dorovics 
Erzsébet személyében sikerült kinyomozni. A 
harmadik emlitésreméltó bűncselekmény volt 
Ge r t e i Mihály és társai által elkövetett kom-
munista irányú szervezkedés, akik má jus 1-cre 
vörös zászlót akartak kitűzni és Vörös Segély-
bélyegeket akartak forgalomba hozni. Április-
ban 406. bűnügyben folytattak le nyomozást, 
amelyek közű] 230rban eredményes, 176 eset-
ben pedig eredmépvtelen volt a nyomozás. 
Baleset 49 fordult elő, amelyek közül kettő 
végződött halállal. Eltűnt 2. öngyilkos lett 9 
egyén. Bejelentettek 54 gyűlést, amelyek közül 
egvet nem engedélyeztek. 

L i n d a u e r Ferenc pénzügyigazgatóhelvet-
tes jelentése szerint az év első négy hónapjában 

befizetett adóösszeg 

103.000 pengővel meghalad ia a mult év első 4 
hónapjában befizetett adó összegét. 

Dr. M i h á l y f f y István ügyész az ügyész-
ség jelentését mutatta be, a tanfelügyelőség mű-
ködéséről ö r d ö g h Béla tanfelügyelő számolt 
be. 

S é r a Gvula gazdasági felügyelő jelentésé-
ben elmondotta, bogv 

a kedvezőtlen időjárás sulvos károkat 
okozott a vetésekben. 

A tavaszi vetések kelése a sok hűvös eső miatt 
nem volt egyenletes, több helyen az elvetett 
mag fele elpusztult és szükségessé vált a má-
sodszori vetés. Különösen nagy károk észlelhe-
tők a tengeri vetésekben, de a burgonyánál is. 
A búzát sok helyen megdöntötte az eső és a 
vetésekben helyenkint már rothadás is tapasz-
talható. A rozsvetések is gyöngén állnak, rit-

kák, a kalászolás nem megfelelő. Kárt tett az 
eső a takarmányfélékben is, a gyümölcsösök-
ben pedig a fagyok okoztak átlagosan ötvenszá-
zalékos kárt. 

Dr. P a p Róbert a jelentéssel kapcsolatban 
be jelenti, nogy a gázdáktól nyert értesülése 
szerint a vetésekben igen nagy károkat okoz a 
fogoly, amely rendkívül nagy mértékben elsza-
porodott a földeken. 

S é r a Gyula szerint ilyen károkról nem ka -
pott jelentést, azt azonban tudja, hogy a varjú 
igen nagy károkat okoz. Bejelentette ezután, 
hogy a földmüvelésügyi miniszter leirata sze-
rint a vetőmaghiteleket nem engedheti el a kor-
mány, de a nehéz helyzetben levő gazdák de-
cemberig haladékot kaphatnak tartozásaik 
megfizetésére, hátralékuk után 8 százalék ka-
matot kell fizetniük. 

K1 e k n e r Géza állategészségügyi felügyelő 
jelentette ezután, hogy az állatösszeirás ered-
ménye szerint az idén 11.989 szarvasmarha van 
Szegeden, 1242-vel több, mint tavaly. A lovak 
száma 10.337, 163-al több, mint tavaly, 8774 
sertés, 4826-tal kevesebb, mint tavaly és 10.280 
juh, 1571-el töhb, mint tavnlv. Az összes álla-
tok létszáma 40919, 1753-al kevesebb, mint a 
mult évben. 

A jelentést tudomásul vette a bizottság és 
ezzel az ülés véget ért. 

A nyári menetrend 
Hétfőn életbe lépett a nvári menetrend a Máv. 

vonalain. Az uj menetrend szerint Szegedre ér-
kezik 

Budapestről 
személv 3 óra 43 perckor, gyors 10 óra 31, sze-
mély 13.42, gyors 17.31, gyors 21.31. A dólelólt 
10.31-kor befutó gyors csak hétfőn, csütörtö-
kön, szombaton és vasárnap közlekedik. 

Budapestre indul 
gyors 6.28, személy 14.26, gyors 15.33, gvors 19 
óra 35 (csak hétfőn, csütörtökön, szombaton és 
vasárnap), személy 23.20. 

Mezőhegyesről érkezik 
motor 6.20, 7.40, szemelv (Battonya) 11.13, mo-
tor (Arad. Battonva) 13.54, motor (Arad, Bat-
tonya) 19.03. motor (csak Makótól) 23.10. 

Mezőhegyesre indul 
motor (csak Makóig) 5.08, motor 8.10, személv 
13.55, motor (csak Makóra) 16.10, motor (Bat-
tonya) 17.36, motor 21.36. 

Félegyházáról 
érkezik Szegedre személy 7.41, személy 11.41, 
személy (Pécsről) 22.43, indul Szegedről Fél-
egvházára személy (Pécsre) 5.32, személv 7.42, 
személy 18.18. 

Békéscsabáról 
érkezik személy 7.32, személv 19.30, indul 

Szegedről Csabára 
személv 3.56. motorpótló 7.49, személy 14.08, 
személy 18.01. 

Vásá '•helyről 
érkezik személy 13.28. motorpótló 23.13, indul 

Szegedről Vásárhelyre 
személy 10.36, motorpótló 21.36. 

MOZI-
Ma játszik 

Georg A exandrr én Charlolle Aaders 

Belvárosi Te leszel az 


