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II Dugonics-Társaság 
nagysikerű felolvasást 

tartott 
szombaton Budapesten 

rle kockáztassa 
hajának szépségét! Állandó 
ápolószere legyen 

Budapest, március '20. (A Délmagyarország mun-

katársának telefonjelentése.) Érdekes és nagysi-

kerű felolvasást tartottt szombaton este a sze-

gedi Dugonics-Társaság Budapesten a Fővárosi! 

Népművelési Bizottság rendezésében. , 

A Pázmány Péter egyetem előadótermét telje-

sen megtöltötte a közönség; az előadás megren-

dezéséért Nóvák Gyulát, a bizottság igazgatóját 

cs Fertsek Elza titkárt illeti elismerés. Bevezető-

ben Németiig Károly tanácsnok üdvözölte a Du-

gonics-Társaságot. Az volt a célunk — mon-

dotta — , hogy Budapestnek bemutassuk a vidék 

kulturcentrumának értékeit. 

Dr. Lukács Ödön a Városok Szövetsége nevében 

mondott üdvözlő szavakat, majd Pintér Jenő fő-

igazgató vázolta a Dugonics-Társaság működését. 

A társaság irodalmi munkája hozzánőtt a város 

kultúrájához." Százötven éve lesz Dugonics And-

rás Etelkája megjelenésének, azóta Szeged nagy 

irodalmi fejlődésen ment át. Szeged levegőjében 

van valami — mondotta — , ami írásra késztet. 

Dr. Tonelti Sándor tartott ezután nagy figye-

lemmel kisért előadást »Szeged lelkéről a kultwa 

tükrében« cimrnel. Szemléltetően vázolta a varos 

összetételét és kulturális szellemét. Bár Szeged' 

140.000 holdon fe'«szik — fejtegette — , olyan nagy 

területen, mint egy kisebb német fejedelemség, 

a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 8000 ta-

nyai házban 45.000 lélek lakik a tanyán és ez a 

szám elveszett a város kulturája részére. Ha ehhez 

hozzávesszük még, hogy a telepeken és a város 

szélén 2-5—30 e-er ember él, mindössze 30 — 40 ezer 

ember jöliet számba városi kulturális szempontból. 

Ez a szám ren több, mint egy kisebb német vá-

ros lakossága. 

— Kút szerencséje volt Szegednek — mon-

dotta ezután — , az árviz és Klebelsberg. Gróf 

Klebelsberg Kunó lüktető életet adott az álmos 

városnak és a Dóm-tér, valamint az egyetemi épü-

'etek megteremtésével nagyvárosi jelleget. Két 

dolga van Szegednek, amellyel a külföld előtt is 

Ismertté tette nevét: Móra Ferenc népvándorlás-

kor i ásatása és a szabadtéri játékok. Ezek a játé-

kok külföldön márkát jelentenek és ezek az ese-

ménye* képesitik Szegedet arra, hogy messze ki-

sugározza kulturáját.. 

A nagy tapssal fogadott előadás után R. Si-

monffy Margit adott elő két Móra verset és Ber-

rze'i A. Károly »Anyám« cimü versét. 

Nagy figyelem mellett tartott ezután előadást 

dr. Szalag József, a Dugonics-Társaság elnöke 

••Dugonicstól—Móra Ferencig« címmel. Részletes 

sorrendben felsorakoztatta a Dugonics András után 

Sicjeden é'.t Írókat és költőket, akiknek Írásaiban, 

ha el is távoztak Szegedről, mindig visszatért Sze-

ged levegője, Szeged szelleme és még Jókainál 

•s sjerepcltek élő szegedi alakok. Részletesen vá-

íolta ai lapok indulását, az újságok működését és 

culturális szerepét, majd azzal fejezte be előadá-

sát, hogy a Dugonics-Társaság mindenkor helyet 

enged a fejlődésnek, czé.'t beválasztják a fiatal 

Írókat is a társaságba. 

A háromnegyed órás előadást hosszantartó 

(A Délmagyarország munkatársától.) Darányi 

Kálmán miniszterelnök — mint ismeretes — meg-

beszélésre hivta össze az érdekelteket a szegedi 

és szegedkörnyéki vadvizek ügyében. Az érte-

kezletet, amelyen Szegedet dr. vitéz lmecs György 

főispán és dr. Pálfy József polgármester képvi-

se'te, a földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osz-

tályában tartották, az osztály főnökének elnök-

letével. lmecs György főispán a megbeszélés ered-

ményéről a következőket mondotta a Délimgyar-

ország munkatársának: 

— A vadviiveszedelemmel kapcsolatos kérdé-

reket vitattuk meg a legnagyobb részletességgel. 

A mejbeszé'és eredményeképen a miniszter meg-

bízásából vasárnap délután Szegedre érkezik Pin-

tér László miniszteri osztálytanácsos, vizépitévl 

kerületi főfelügyelő és hétfőn délelőtt kimegy a 

helyszínre, hogy ott tanulmányozza a helyzetet és 

megállapítsa a tennivalókat. 

Elmondotta a főispán, hogy a kedvező időjárás 

következtében pillanatnyilag enyhült a helyzet a 

veszélyeztetett területeken, a száraz, meleg, eső-

mentes idő és a szél csökkentette a veszedelmet. 

Remélhető, hogy a szegedi határ tulkerült n kri-

tikus időszakon. 

Dr. Pálfy József polgármester, mint emlékeze-

tes, szombatra helyszíni megbeszélést- rendelt el 

a vadvizek ügyében ős arra megh'vta a folyam-

mérnöki hivatalt, az Armentesltő Társulatot, a vá-

sárhelyi és a szegedi városi mérnöki hivatalok 

képvise'.őit. A helyszíni megbeszélés résztvevői 

reggel előzetes megbeszélést tartottak a város-

házán, majd kimentek a transzkontinentális autóul 

156-ik kilométerkövéhez, hogy ott megállapítsák, 

milyen arányú átalakításokra van szükség a szűk-

nek bizonyult áteresz kibővítése céljából. A szak- i 

értök már e'özöleg megállapították, hogy ezt az 

átereszt tulkeskenyre méretezték és cz az egyik 

oka annak, hogy a szaftjmazi és balásiyai vizek 

olyan lassan folyhatnak át ^ az Űsfehértólxi. A 

földmivelésügyi miniszter rövid uton megadta a 
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tapssaj fogadták, utána R. Simonffy Margit Ju-

hász Gyula és Sik Sándor költeményeiből adott: 

e'.ő nagy sikerrel. Végül Pintér Jenő köszönte mec 

a társaság szereplését. 

felhatalmazást az államépitészeti hivatalnak a 
szükséges bővítési munkálatok elvégzésére. A bi-

zottság szombaton megállapította az áteresz mé-

reteit és ennek alapján az államépitészeti hivatal 

•a legközelebbi napokban kiadja a munkát. 

D késedelmi kamatok 
mérséklése 

Budapest, március 20. A Budapesti Közlöny 
vasárnapi száma közli a köztartozások kése-
delmes fizetése esetén felszámithaló késedelmi, 
kamat és adópótlék mérsékléséről szóló rende-
letet. A rendelet szerint azokban az esetekben, 
amelyekben a hátralékos adók é̂ » illeték u tán 
évi 9 százalék késedelmi kamat volt fizetendő, 
ez a késedelmi kamat évi (> százalékra csökken, 
azokban az esetekben pedig, amelyekben egyes 
adók késedelmes fizetése esetén havi 1 száza-
lék adópóllék volt fizetendő, az adópóllék ha-
vi 0.5 százalékra mérséklődik. 

Hétfőn hirdetnek Ítéletet 
a szolnoki panamaperben 

Szolnok, március 20. A szolnoki panama-
perben K r o n b e r g e r ügyészségi elnök 
szombaton délután elmondotta vádbeszédét. 
Kemény szavakkal jellemezte azokat nz álla-
potokat, amelyek sok éven kérésziül uralkod-
tak a szolnoki javadalnii hivatalban. Vádbe-
széd ében bejelentette, hogy K u r . Szilvesz'er 
és V i r. c z e József pénzbeszedők ellen elejti 
a vádat. 

Kztilán a védők mondották cl védőbesz.'-dii-
kel. ma jd az \ilolsó szó jogán F a r k a s Szil-
veszter szólalt fel. Az elnök ezulán kijelentet-
te. hogy hétfőn délelőtt hirdet nélcU't. 

Gyümölcsfa 
diszfa, cserje, fenyő, szőlővessző, btiius bokor 
és masraslörzsü rózsák kaphatók. Tisztviselők • 
nok árkedve'ménv D e m e t e r F e r e n c knr'í-
rzete, Újszeged, Országút 4?. Telefon 22—10 

Be lvá ros i Moz i Vasárnap, hétfő 

POGÁNYOK 
Horczeg Ferenc közismert regénye filmen. Fősz.. 

K'ss Ferenc, Szakéi«:, Muráti Lili, Eg-
ry Méri a, llray Tivadar, Mafaláry, To-

ronyi, Paibukét. s, e, 7,o 

Széchenyi Moz i Vasárnap, hétfő 

nagy kállitisu operett. Liane Haid, Petrovits, Mő-
ser, Liegen és Heinz Rühmann a , » , o 

I 

Enyhült a helyzet 
az elöntött felsőtanyai 

területeken 
Vasárnap miniszteri kiküldőit érkezik Szegedre 

— Helyszint szemle a nemzetközi autóufnái 


