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Szegedi irodalom a tanyán. Vizsgálat és sajtópöra városi
— A Dugonics Társaság vasárnapja. —
gyümöicsiz miatt

Hatalmas sziíz terület meghódítására indult vasárnap a szegedi Dugonics Társaság:
a tanyavilág népét akarja /megismertetni az
irodalom és tudomány szegedi munkásainak
müveivel. Szép és nehéz föladat s dicsősége a
tanyának és a szegedi irodalmi társaságnak
egyaránt, hogy az első közeledés, az első
megismerkedés szép és hisszük, maradandó
sikerrel iárt. Az Alsóközpont vtolt az uj kulturális foglalás első területe, az alsótanyai
Gazdaság: Egyesület tágas székházában hang
zottak el az úttörő előadások és felolvasások
több száz figyelmes tanyai érdeklődő jelenlétében.
Dr. Szalay József, a Dugonics Társaság
elnöke vezetésével a szereplőkön 'kivül megjelent a városiak 'közül dr. Páífy József képviselő és Szűcs Mihály, Juhász Gyula,' a T á r saság tagjai. Az elnöki megnyitó hangsúlyozta ennek a nagyjelentőségű kirándulásnak
közművelődési fontosságát és kérte a tanya
érdeklődő támogatását a Társaság nemes céljai elérésére.
Kiss Ferenc főerdőtanácsos, aki évtizedek óta él a tanyai nép 'körében, közvetlen és
gondolatébresztő előadást tartott az erdősítés hasznáról, melyet látható és hallható tetszéssel és helyesléssel fogadott a gazdaközönség.
Móra Ferenc három versével férkőzött
•hozzá a magyarok szívéhez, megmutatva,
hogy nemcsak a gyermeklelkek húrjain tud
játszani az ő tiszta, meleg költészete, de a
nép fiait is meg tudja ragadni és pedig mély
•hatással, őszinte sikerrel. Sz. Szigethy Vilmos .két bájos, közvetlen apróságát olvasta
föl, egyet az asszonyoknak, egyet a férfiaknak, de minda'két nembeli tanyai fiatalok és
üregek szeretettel és tetszéssel fogadták.
Végezetül Móra Ferenc, mint a szegedi Közművelődési palota igazgatója, .kérte az egybe
gyiiltckct, hogy ha valami régiségre bukkannak a tanyai talajban, azt szolgáltassák be az
illetékeseknek, ezzel is gyarapítván a szegcdi
múzeum gazdag gyűjteményét. Jóval elmúlt
már a dél, mire véget ért a szegedi irodalom
é s tudomány első tanyai apostűl'kodása és a
különféle népek elszéledtek mindenféle irányokban.
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A Dugonics Társaság j a g j n i t Sas Lajos
kapitány látta ebédre vendégszerető házánál,
vacsorára pedig Ördögh Vince tanyájára voltak hivatalosak a Dugonicsok. Itt megtekintették a mintaszerű gazdaságot és meglátogatták a Dobay tanyát is. Meg lehet állapítani, hogy nem csupán a népek tanultak vasárnap, de a kirándulók is. Közelebb jutottak annak a gazdag és termékeny erőnek ismeretéhez, amelv a szegedi földben és a szegedi
népben szunnyacWejtőzik és várja teljes érvényesülését egv jövendő, munkás és boldog.
Szeged megye határai között, sőt jóval tul
ezeken a határokon. Ennek az anyagi, szellemi és erkölcsi érvényesülésnek kulturális
alapkövét tették le vasárnap Alsóközponton a
Dugonics Társaság agilis vezetői és buzgó
szellemi munkásai.
H a ö s z ü i a haja használja a
mely 3 nap
alatt vissza
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Szegeden kizárólag kapható

rítve voltunk Kadilisk irányában Pisung körüli területen visszavonulni. Ezzel szemben
Kasán vidékén síkereket értünk el. A -szovjetcsapatok elfoglalták kis és rytgv Uslonyt és
< Saját tudósítónktól)
A „Szeged és Vi- nagyobb falvakat a Volga föbb partján és Kadéke'' szombati 'és hétfői számában súlyos sánál, jobban mondva Usnávaj, Kasán egy
vádakkal illette a Szegedi Kereskedők Egye- küpárosával szemközt, a Volgától
négy
sületének Bevásárlási. Részvénytársaságát és versztnyi távolságra. Örvendetes jelentéseik
annak igazgatóját, Geiszler Jenőt. E vádak érkeznek az északi frontról is. Az ellenség
abban csúcsosodnak ki. hogv a vállalat és megkísérelte, hogv állásainkat vizi repülőgéigazgatója a közélelmezési hivatal megbízá- pekkel .kikémlelje. Az egész északi Urai-fronsából! a város közönségie számára gyártott ton, amely az angolok Archangelski operációi
lekvárt Ausztriába csempészték ki és hogy a következtében jelen tőségébén nagyon rnegkülönféle gyümölcsízeket magasabb áron hoz- növeik-edett, a helyzet változatlan
maradt.
ták forgalomba, mint ahogy Balogh Károly, Csapataink hősies ellentállása visszatartja a
a közélelmezési hivatal vezetője megál/lapi- cseheket Jekterinburgtól.
tetta. E fővádak körül egész csomó fiókvádat csoportosítanak a ciiyj<ek, amelyek abban
a hangban csendülnék ki. hogy a részvénytársaság a közönség borér& félmillió koronát
keresett. A két cikk vádat emel a közélelmezési hivatal ellen azért, hogv a közönségtől
elvont cukorból lekvárt főzet é s igv a közönOOOJ
ség bőrére gazdagit egv részvénytársaságot.

MŰVÉSZÉT

Somogyi Szilveszter polgármester ebben
az ügyben hétfőn — uagvon -helyesen — elrendelte a vizsgálatot, amely két .irányban folyik. Az egyik a közélelmezési hivatal keretén belül, ezt Balogh Károly vezeti. Célja bizonyára annak megállapítása, hogv a közélelmezési hivatal rendelkezéséit megfelelően,
hajtották-e végre az a r r ^ i v a t o t t szervek. Itt
megjegyezzük^ hogy Balogh az ügy összes
aktáit a vizsgálat elrendelésiét megelőzőleg
beterjesztette a polgármesterhez. A vizsgálat
másik részének megejtésévéf dr. Szalay József főkapitányt bizta meg a polgármester.
Ennek célja megállapítani, hogv szá'llitottak-e
a városi lekvárból: Ausztriába és ha igen, kik.
' A közvélemény bizonyára örömmel vesz
tudomást ezekről az intézkedésekről és elvárja, hogy a vizsgálat minden irányban a
lehető legnagyobb alapossággal és gyorsasággal fog lebonycüittatni. A vizsgálat anyaga és eredménye számára már most is a legteljesebb, nyilvánosságot követeljük. Vagy
van itt bűn és visszaélés, vagy nincs. Ha van.
akkor nem maradhat e l - a lesújtó itélet. Ha
nincs, akkor meg nem szabad majd megfeledkezni arról, hogv elégtétel is van a világon És a köztisztviselő, ha ártatlanul vádolják meg. legalább annyit megérdemel. A Bevásárlási Részvénytársaság — mint mai számunkban kinyilatkoztatja — többrendbeli rá
•gaintázásért sajtópert indít a cikkek szerzője
elten.

Az oroszországi helyzet a bolseviki
kormány harctéri jelentésében.
Moszkva, augusztus 26. (P, T. Ü.) Woro-neschtől nyugatra fekvő terűlet déli részén
és a Don vidék északi rész-éri az ellenség folytatta támadásait. Sikerült neki a felső és alsó
Mámornál, valamint a Don egyes jelentéktelen mellékfolyóinál megvetnie lábát. Csapataink a Bogusár—Tylowaia vasútvonal mentén összpontosultak. Koworinek -irányában az
ellenség északkeleti irányban áttörni igyekszik, hogy a cseh csapatokkal egyesülhessen.
Itt heves harcokra került a sor váltakozó sikerrel Trcttiaka állomásért. E!ámenéi a szovjet-csapatokat kényszeritették egy kissé viszszavonulni és egv jobban koncentrált állás elfoglalására. A keleti fronton szintén kénysze-

A szinügyi bizottság ülése.

(Saját tudósítónktól.) A szinügyi bizottság hétfőn Somogyi Szilveszter polgármester
elnöklésével ülést tartott, lAz ülésen a szezonnyitásról tett jelentést Almássy Endre színigazgató, akit Szabó Gyula titkár helyettesitett. Dr. Szalay József rendőrfőkapitány olvasta föl a színigazgató beadványát, amelyet vasárnapi számában részletesen ismertetett a Délmagyarország. E szerint a színtársulat a szezont augusztus 31-én este a Sztamhul rózsája cimü operett előadásával kezdi
meg. A darabban bemutatkozik az uj operetttársulat.
Balogh Károly hosszan bírálgatja, a színigazgató jelentését. Déri /Rózsin kivül még
egy primadonnára okvetlen szükség van. Tavaly már ünnepélyes Ígéretet tett erre a színigazgató. A karszeinélyzet rettenetesen hiányos. /Minden elsőrendű társulatnál megvan
a teljes karszemélyzet, csak Szegeden nem
tudjuk ezt elérni. Indítványozza, hogy a
szinügyi bizottság követelje a férfikar teljessé való kiegészítését. /Nem elég a 8 tagból álló
férfikar. A társulat egyébként nem felel meg
a szerződés-szerű kötelességeknek. A színigazgatót föl káli arra hivni, hogy a hiányokat
harminc napon belül pótolja, különbeni következmények terhe mellett. Az egész társulatot át kell szerveznie elsőrendű társulattá,
ez a legkevesebb, (amit Szeged követelhet
színházától.
Weiner Miksa ugy találja, nehéz igy tárgyalni, a színigazgató távollétében. Az ember nem kaphatja meg a szükséges fölvilágositásokat.
Balogh Károly: Azonban a személyi résztől eltekintve is, a színigazgató nagy hibákat
követ el a műsornál. Utal a tavalyi szezon
tapasztalataira. -Nem egy szépen meghatározott programot ad, hanem embereket állit élőtéribe és ehhez szabja a programot. Láttuk,
hogy Dózsa kedvéért tavaly egész, ciklus
Shakespeare-eUradAs jött, majd Kertész (Bűdre kedvéért Moliére került elő. A klasszikus
estékre tényleg nagy szükség van, de akkor
a darab minden szereplője legyen jól elkészülve és a darab kiállítása ne hagyjon sok
kívánni valót hátra, mint volt az tavaly.
Rózsa Béla: Elfogadja Balogh Károlyelőterjesztéseit, de precizirozni kell, hogy .ki,
vagy mi hiányzik?
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