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A jugoszláv magyarság vezetői 
Irodalmi felolvasást 
tartanak Szegeden 

(A Délmagyarorsszág munkatársától,) A Du-

gonics-Társaság az 1937-es esztendőre is válto-

zatos programot dolgozott ki. Január 31-én tart-

j ák meg az idén az első felolvasó délutánt, ami-

kor is vitéz dr. Shvoy Kálmán országgyűlési kép-

viselő a spanyol polgárháborúról tart előadást, 
— Márciusban is megtartja szokásos felolvasó 

délutánját a Dugonics-Társaság — mondotta dr. 

Szalay József ny. ker. főkapilány, elnök — és 

JBZ a magyar—jugoszláv baráti közeledés jegyében 
folyik majd le. Ezen a j . előadáson szerepel dr. 

Várady Imre, a jugoszláviai Magyar Párt elnö-

ke, aki tagja a belgrádi szkupsánának és a Jugo-

szláviában élő magyarság egyik vezetője. Várady 

Imrével együtt még öt társa jön Szegedre. Mind-

annyian az ottani magyairok vezetői. .4 jugoszlá-
viai magyarság vezetői a Dugonics-Társaság es-
téjén felolvasással szerepelnek. 

— Éppen a várható érdeklődésre való tekintet-

tel a felolvasó ülést nem a szokásos helyen: a 

városháza közgyűlési termében tartjuk meg, ha-

nem a Hungária, vagy a Tisza nagytermében. Az 

előkészületek máris megindultak, a terv szerint 

a Dugonics-Társaság irányítása melleit, a ha'.áság, 

az összes társadalmi egyesületek, a MANSz, to-

vábbá valamennyi nőegylet résztvesz az irodalmi 

estély megrendezésében. Az eddigiek szerint dr. 

Pálfy József polgármester elnöklésével nagy-
bizottság alakul és ez fogja a rendezés előkészü-

leteit elvégezni. A jugoszláviai magyarság szegedi 

szereplése iránt nemcsak nálunk, hanem Jugoszlá-

viában is fokozott az érdeklődés. A Dugonics-Tár-

saság az idén is folytatja tanyai kirándulásait. A 

mul t évben Felsőtanyán vcndég2ík?dctt a tár-

saság sikerrel, most Alsó köz pontra mennek ki, 

amint a tavaszi időjárás megengedi. Az alsó-

tanyai kirándulást dr. Balogh István plébános ké-

szíti elő. Szó van arról is, hogy a szolnoki Ver-
seghy irodalmi társaság jön át Szegedre február-

ban és felolvasó ülés keretében mutatkozik be, 

viszonzáfképen a Dugonics-Társaság Szolnokra 

rándul át egyik ünnepnapon. 

A jugoszláviai magyar irók szegedi látoga-
tása ügyében dr. P á l f y József polgármester 
elnökletével szerdán délelőtt előkészítő meg-
beszélés volt, amelyen elhatározták, hogy a 
nagv érdeklődéssel Várt előadást a színházban 
rendezik meg. A jugoszláviai magyar irók sze-
gedi látogatasa nagyjelentőségű irodalmi ese-
mény lesz, amelynek előkészítésén serényen 
dolgoznak a szegedi kul turá l is egyesületek. 

— ELŐADÁSOK. 29-én, pénteken este fél 8 óra-
kor dr. V a l e n t i n y Ágoston „Társadalombiz-
tosítás a gyakorlatban" cimen a Hétvezér-uccai 
Munkásotthonban előadást tart. — A Dugonics-
Társaság vasárnap délután négy órai kezdettel a 
városháza közgyűlési termében felolvasó ülést 
tart. S z a l a y József elnöki megnyitót mond, dr. 
vitéz S h v o y Kálmán „A spanyol polgárháború" 
elmen előadást tart. 

— Agyvértódulás, szivszorongás, nehéz lég-
zés, félelemérzet, idegesség, fejfájás, lehangolt-
ság, álmatlanság, gvengeségi állapotok, mun-
kaképtelenség a rendkívül enyhén ható termé-
szetes ..Ferenc József" keserűvíz használata 
által igen sokszor gyorsan megszüntethetók. 
Tudományos megállapítások megerősítik, hogy 
a Ferenc József viz a makacs székszorulás és 
az emésztőcsatornán át történő mérgeződés 
mindenféle jelenségénél — öregnek és fiatal-
nak — a legjobb szolgálatot teszi. 

CSIPETKE 
RETTENTŐ NAGY A FELHÁBORODÁS a 

városházán. Izgatott tanácskozások folynak 

mindenfelé, jelentések futnak be, intézkedések 

történnek, határozatok születnek és a titkos 

megbizottak egész ármádiája fut szerte a vá-

rosban, hogy diszkréten, Sherlock Holmes után 

szabadon, összegyűjtse a legújabb társadalmi 

bűntény igazolásához szükséges bizonyitó-

anyagot. 

Tetszik tudni, hogy mi ez a bűntény, hogy 

mi a felháborodás alapja és mi a tanácskozá-

sok, a határozások, az intézkedések tárgya? 

A nép csurgatja a vizet. 

„Vízpazarlás" — dörög a mérnöki szakvé-

lemény, 

„Fölháboritó!" — zengi rá a városigazgatási 

kórus. 

„Gátat kell vetni, meg kell torolni!" — csat-

tan föl a követelés. 

És a szolgák szétszáguldanak városszerte, 

tova. Bekukucskáluak minden lakásba, oda-

tapasztják kíváncsi fülűket a fagyosra hűlt fa-

lakhoz és ugy lesik, kutatják, ki csurgatja a 

drága vizet, ki pocsékolja ezt a kincsét a köz-

nek. 

Azt mondják, nagyarányú vízpazarlás folyik 

Szegeden. A népek nyitva hagyják éjszakára 

a csapokat, hogy csurogjon a viz és teszik ezt 

azon aljas szándékkal, hogy Így megakadá-

lyozzák a csapok és a vízvezetékek befagyá-

sát. Ez pedig felháborító, hiszen kétségtelen, 

hogy ha nem csurgatnák a vizet, ha nem ügyel-

nének a fagy-veszedelemre és az összes csapo-

kat eldugaszolná a jég —• a víznek ugyanis az 

a szokása, hogy nagy hidegben megszűnik 

cseppfolyósnak lenni, szilárdra változtatja 

halmazállapotát. — hát rögtön megszűnne min-

dan vízpazarlás Szegeden. 

A befagyott csapokból Ugyanis nem folyik 

a viz és nem folyik belőlük egészen késő ta-

vaszig. amikor a langyos napsugarak fölen-

gesztelik a jéghideg falakat, megolvasztják a 

havakat és —. néhány héttel később a falbafa-

gyott vízvezetéki csöveket is. 

Ilyenkor derül aztán ki, hogy rendszerint 

teljesedik a fizika egyik'alaptörvénye. Ez a 

törvény ugy szól, hogy a viz, eltérve egyéb 

anyagok általános tulajdonságától, plusz négy 

fok Celslusnál a legsűrűbb. Akkor fér el 

ugyanaz a vízmennyiség a legkisebb férőhe-

lyen, mert akkor a legkisebb a térfogata. Négy 

fok fölött és négy fok alatt egyre növekszik. 

Ha a folyékony állapotban levő viz térfoga-

tát emeli az emelkedő hőmérséklet, hbból nem 

származik semmi baj sem De ha a szilárd 

víznek, a jégnek a térfogatát emeli a csökkenő 

hőmérséklet, abból már komoly bajok szár-

maznak Mert a kitáguló jég szétrepeszti a 

falba ágyazott csöveket. Amig ezekben a csö-

vekben jég formájában van jelen a viz, addig 

titokban marad a repedés. De ha jönnek azok 

a bizonyos langyos sugarak és vizzé olvaszt-

ják ismét a jeget, akkor a viz szépen kiszivá-

rog a csövek megrepedt oldalán, átáztatja a 

falakat, meglazítja a téglákat, szóval komoly 
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zavarokat idéz elő a lakásokban és az épüle-

tekben. 

Ha igy formailag gondolja el az ember a 

dolgot, akkor lassankint csak rájön arra. 

hogy milyen bölcs meggondolás vezeti a vá-

rosházai urakat a vízpazarlás nyomán felvi-

harzó felháborodásukban. 

Mert — ugye-e bár —, ha sok csap és snk 

vezeték reped meg a fagytól, akkor a tavasz-

szal nagyon sok lesz a tatarozni, a javítani 

vájó. Munkához jutnak a kőművesek, a szoba-

festők, a szerelők, a bádogosok, a lakatosok,v 

munkához jut az a harmincnégy szakma, 

amely szervesen hozzátartozik az építőiparhoz. 

így pedig nyilvánvaló, hogy a munkanél-

küliség leküzdésének célja a nemes cél, 

Tehátr tessék elzárni jó szorosan a vizcsa. 

pokat, tessék minden erővel alkalmat adni a 

viz, illetve a jég fizikai viselkedését szabá-

lyozó törvénynek, hogy elvégezehsse a maga 

vezetekromboló munkáját. 

Ha már másképpen nem lehet Hatósági 

uton gondoskodni a gyérszámu munkaalkal-

mak szaporításáról, gondoskodjunk róla igy. 

Nemdebár, tekintetes közigazgatás? 

Három napot kapott az erőszakos látogató 
Nagy Sándor 35 éves baromfikereskedő augusztus 
végén Kovács Antal Bercséngi-ucca 6. szám alatt 1 
házánál erőszakkal látogatást" akart tenni. Ami-
kor sehoggse fogadták, az ajtót betörte és csak a 
zajra előkerült szomszédok tudták eltávolítani. 
Szerdán vonta Nagy Sándort felelősségre a já-
rásbíróság, ahol mindent tagadott, a tanuk azon-
ban rávallotlak s igy magánlaksértés bűntettének 
kísérlete és kétrendbeli közcsend elleni kihágás 
miatt háromnapi fogházbüntetést kapott 

A makói Stefánia-bálat nem a vármegyeházán 
hanem a Koronában tartják meg. A farsangi 
szezon egyik legnagyobb eseménye iránt általá-
nos hagy érdeklődés nyilvánult meg. 

Előadás a Gazdasági Egyesületben. A Duna-Ti-
szaközi Mezőgazdasági Kamara makói gazdaelő-
adássorozatában szerdán délelőtt G u o t h Ernfl 
kamarai titkár tartott előadást az állattenyész-
tésről. 

A szerdai makói hctipiai. A nagy hó miatt 
meglehetősen gyenge forgalmú volt a szerdai ma-
kói hetipiac, Az árak az állatpiacokon emelkcd 
tek. Gabonapiac: buza 20.70, árpa 1450, zab 15, 
tengeri 12.00, széna 3—6. Baromfipiac: csirke é< 
tyúk 115, liba 140, kacsa 130, pulyka 110, gyöngvöi 
145, tojás 135, fillér kilónkint. Sertéspiac: 200 ki-
lós öreg 102—104. fiatal 104-106. 130 kilói« 102-
1« . mázsán alóli 94-96, süldő 115-120 fillér ki-
lónkint. A hagymapiac árai tartottak. Vőröshaey-
mát 5.50-es áron a budapesti kereskedők vásárol-
ták, fokhagymát 25—30 pengős áron. 

A S Z Í N P A D T Ó L A T R Ó N I G 
FERENC JÓZSEF ES SCHRATT KATALIN REGENYE 

A példállan érdekességü riportregényt ianuár 31-én kezdi el közölni a 
DÉLMAGYARORSZÁG. 


