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Érdekes előadások
a Dugonics-Társaság
vasárnapi szezonnyitó
felolvasó ülésén
( Délmagyarország
munkatársától.)
A Dugonics-Társaság vasárnap délután tartotta szezonnyitó felolvasó ülését a városháza közgyűlési termében, amelyet zsúfolásig megtöltött az érdekl ő d ő közönség. A felolvasó ülés elnöki tisztségét
dr. Sik Sándor töltötte be, aki megnyitójában üdvözölte Kemény György amerikai irót, a társaság
vendégét és dr. Várady Imre egyetemi tanárt, a
Dugonics-Társaság uj tagját, aki székfoglalóját tartotta meg vasárnap. Ismertette Kemény György
írói és újságírói pályafutását, elmondotta, hogy
negyvenkét évvel ezelőtt vándorolt ki Amerikába
és ott elisniercsreméltó mlnkássfágot fejtett ki,
amelynek alapján a Petőfi-Társaság is tagjává választotta. Sik Sándor felolvasott néhányat Kemcny
György költeményeiből.
Ezután Kemény György tartotta meg nagy érdeklődéssel várt előadását az amerikai magyar
irodalomról. Ismertette azt az óriási küzdelmet,
amit az Amerikába szakadt magyar írók végeztek
a magyarság egy'cterrtes érdekeiért és azokat a
súlyos nehézségeket, amelyékkel meg kellett és
meg kell még ma is birkózniuk. Az amerikai magyarság egész sor kiváló tehetségű irót mondhat
magáénak, akik vezetői, irányitói a kiszakadt magyarságnak. Részletesen ismertette az amerikai magyar irók munkásságát, szemelvényeket olvasott
fel alkotásaikból. A mindvégig érdekes előadást
nagy tetszéssel fogadta a közönség.
Dr. Várady I m r e Mit tud rólunk as bhsz irodatomx cimmel tartotta meg székfoglaló előadását,
amely tulajdönképén bevezetője egy nagyobb előadássorozatnak. Vasárnapi előadásában azt a képet vetítette a hallgatóság elé, amelyet az olasz
irodalom alkotott a magyarságról a honfoglalástól a török időkig. Az első nyomok a kalandozások
korának magyarjairól beszélnek, különféle krónikák, sőt egy verses latin szöveg is megemlékezik m á r ebben az időben a magyarokról. Kcsöbb a
>Szent Erzsébet legenda* visszhangja bukkan fel az
olasz irodalomban. Ebben az időben m á r boldog,
nagy ország képét festik az olaszok Magyarországról, Dante a Divina Commediában vBeata Uúgheria -nak nevezi Magyarországot. Petrarca szintén
©'ragadtatással irt rólunk, de Bocaccio egy novelJájában meglehetősen sötéten beszél Magyarországról. A Jágellók alatt egyre erősebbé válnak a
niagyar—olasz kulttirkapcsolatok s igy nem csoda,
hogy megnövekedik a Magyarországgal foglalkozó
olasz írásművek száma. Különösen Nagy Lajosnak a nápolyi hadjáratával foglalkoztak sokat,
hol. Johanna, hol Nagy Lajos igazát hangsúlyozva.
A tarténe'em további során a legtöbb nagy magyar
nevével és alakjával lehet találkozni ez olasz
literaturában, igy Zsigmond királlyal, az olasz
származású Ozorai Pipoval, Hunyadi Jánossal, kiilönören Mátyás királlyal, akivel lezáródik az ciső
korsZak.
A közönség mindvégig feszült érdeklődéssel
f i g y e l t e a kitűnő elöádást és nagy tapssal ünttepelte az előadókat.
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Négyezer szegedi gazda
jelentkezett az 50 százalékos
boradókedvezményéri
(A Delmagyarország munkatársától). A borfogyaszlási adóról szóló rendelkezések crtcinicben
a bortermelő gazdák a saját háztartásukban elfogyasztott borfnennyjseg után ötven százalékos
adókedvezményben Tészcsülnck, ami azt jelenti,
Hogy a literenkinli kilenc filléres
adó helyett
csak négy és fél fillért kell fizetniük. Kimondják
a rendelkezések azt is, hogy minden bortermelő
gazdának, aki igényt
tart erre az adókedvezményre, be kell jelentenie a r i a bormennyiséget,
amelyet saját háztartása részére tart vissza. A
jelentkezési határidő augusztus 15-cn
kezdődött
cs bár még nem járt lé. az 'eddigi bejelentésekből mcgállapiihaló, hogy soha annyian nem kívánták niég igénvhevenni ezt az adókedvezményt,

mint az idén. Szegeden ötezerkétszaz bortermelő
gazda van, ezek közül több, mint négyezren ni ír
jelentkeztek, még pedig rögtön a jelentkezési lehetőség kihirdetése után. Nem is valószínű, hogy a jelentkezők száma növekedni fog, mert aki igenybo
akarja venni a kedvezményt, az rendszerint rög*
tön jelentkezik érte.
Az adóhivatalban most dolgozzák föl a jelentkezéseket elsősorban azt állapítják meg, bogy az
egyes gazdák által bejelentett bormennyiseg néni
fial adja-e meg a rendeletben megállapított .biák ; muinot. A törvény megállapítja, hogy ki mennyi
bor ulán igényelhet adókedvezményt. A bormenvnyiséget a törvény a család, illetve a gazdaság
nagvsága arányában állapítja meg.
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500~an jelentkeztek
a szegedi
Vöröskereszt ápoIóaölaaSolyamára
(.1 Dclmagyarorsrág
nvml; itársá'ól.)
Hétfőn
este kezdődött meg a szegedi Vöröskereszt és a
Népművelési Bizottság által együttesen rendezett
ápolónőképző tanfolyam. A . belvárosi elemi fiúiskola tornaterme zsúfolásig megteli a város minden részéből icIéscregT'tt hölgyközönséggel, akiknek
soraiban többek közült helyet foglaltak: vitéz dr.
Sfwqy Kálmánné, Széli Pál honvedfötörzsorvos,
dr. Tóth Béla tiszti főorvos, az összes szegedi nőegyletek és az orvoskainara kiküldöttei.
A megnyitó beszedet A7ss Károly tanfelügyelő
mondotta, aki a Vörö3l:e.ej-t névében üdvözölte
a tanfolyam hallgatóit.
— Nagy és őszinte meghatottsággal üdvözlöm
Önöket — mondotta — , mert az áldozat- és szolgálatkészségnek az utóbbi időkben valóban nem
találkoztam
meghatöbb példdájával, mint amilyen
az önök nagyszámú jelentkezése az általunk indított tanfolyamon. Egyetlen újsághír jelent meg1
csupán és annak nyomán máris ötez&z szegedi
hölgy fel-ntétls br. «« ólyHIhtkőszségci a:okra
a
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nehéz időkre, amelyiknek
felhői ott horonyénak
a magyar égen.
Elmondotta ezután, hogy az ötszáz jelentkezőt
— mivel egy csoportban való oktatásuk lehetetlen — három csoportra osztották, a csoportokat
három egymásután következő héten fogják kiké*
pezni. Bevezető szavaiban ezután hangsúlyozta Kisá
Károly, hogy a tanfolyam hallgatóira nagy és sokszor súlyos feladatok várnak m a j d , felszólította
azokat, akik ezen feladatok vállalására nem érzik magukat c é g erősnek, még idejében lépjenek
vissza. \ feszülten figyelő nézőtérről senki s i n
távozott.
A bevezető után dr. Szlávróüszkg
Pál mentő* 1
főorvos tartotta meg bevezető előadását a gás*
sérültek ápolásáról,
m a j d h tanfolyam résztvevői-*
nok névsorát olvasták fel és Osztották be őket há- ;
r o m szézötvenes csoportra. A tanfolyam előadá*
sait meghatározott sorrend szerint folyamatosan;
tartják.
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Tűz a szoregi
ytránygyárhan
Súlyos szerencsétlenségek
a vasárnapi
rendőri krónikában
(A Péltnagyarország nufnkattí vsától). Vasárnap
éjszaka beszállították a mentők a sebészeti klinikára S z é c s i Sándor
fiatal,
kiskunhalasi
legényt. Szécsi vasárnap este a szegedi földeken,
Lcngyeikápotnán bement az egyik kocsmába, ahol
szórakozás közben leütötték. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy élete is veszedelemben
forog. Hétfőn délelőtt a vizsgálóbíró kihallgatta,
de semmire sem emlékszik és nem tudja,
hogy
ki volt a támadója. A nyomozás folyik.
Vasárnap reggel tűz pusztított a ezőrrgí
kátránygyárban. A tüz a kátránymelegitőben keletkezett, ahol mintegy harminc
mázsa
kátrány
gyulladt ki és égéit hatalmas lánggal. A tűzzel
szemben a gyári tűzoltóság tehetetlen volt, ezért
.a szegedi tűzoltóság segítségét kérte. Két autósszerelvény vonult ki és ezeknek néhány óra alatt
sikerült eloltaniok a tüzet. A kár
körülbelül
négyezer pengő. A tüzvizsgálat szerint a
tüzet
öngyulladás Okozta.
Súlyos szereucséltenfríg történt vasárnap délután a Kálvária-úti vámháznál. F u c b s Borbála,
Berlini-körut 3 szám alatt lakó fényképészsegéd
kerékpárjáról leesett és eszméletlenül terült
el

a földön. A mentők vitték a kórházba.
kódást szenvedett, állapota súlyos.

Agyráz-

Vasárnap délután a rókusi templom előtt
nz
egyik szegedi atitó elütötte B o g d á n
Antalné
dorozsmai asszonyt, aki kerékpáron igyekezett
a városból hazafele. Az autó elkapta az egyiki
mellékuccába befordulni akaró kerékpár sárbányóját cs ezzel együtt az asszonyt
is a főbíró
rántotta. Bogdánnél a kórházban vették
ápolás
alá. Az eljárás megindult.

D i ó b é l

csemegeáru,

mandula,
mazsola,
minden
mennyiségben
e i l i fí c n é I l e g o l c s ö b b á r o n v e h e t .
3 I n U d II d I Tisza L a j o s körut 53. ss.
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Kemény tűzifa eladás!
Mindenki beszerezheti iüzifaszükséglelét a tiszai
rakparton, a Slefánii-séláiiy clott, mig a kirakodás tart.
Elsőrendű félhasábfa
P 4.20 métermázsánkint 1
Elsőrendű
tólgyhssábfa
P 4 30 métermázsánkint 1
mig a készlet tart, házhoz szállítva. — Megrcn- 1
delés a hajónál, vagy
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