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Négy amerikai ösztöndi/as 
magyar diák Szegeden 

Elragadtatással beférnek a szegedi hránaurfsról — „ Esténként az ódesanyam 
tündérmesék helyeit Magyarországi ót beszéli.,." 

•Az amerikai magyarság büszke, hogv oihgohzonviaiban is mi'yen páratlanul 
müoészi értékűek a szegeai szobaaién előadások" 

Szegedről is sokat hallottam és olvastam ls ta-

valy óta. Az amerikai magyar lapok mostanában 

is sokat foglalkoznak a szegedi ssabadtéri játékok-

kal és ax amerikai magyarság büszke, hogy vi-

lágviszonylatban is milyen páratlanul művészi ér-

tékűek a szegedi szabadtéri előadások. Két hó-

napig maradhatunk Magyarországon, Szegedről 

délben a röszkei paprikatemielő gazdák nagyobb 

küldöttsége kereste fel hivatalában dr. Tóth Béla 

polgármesterhelyettest, akinek a deputáció veze-

tője: Kopasz Antal röszkei plébános amiatt pa-

naszkodott, hogy 

tiz utóbbi időben nagymennyiségben 

hozzák be Szegedre a kalocsai papri-

minl szegedi paprikát áru-

sítják. 

kát és itt 

(A Délmagyaronság munkatársától.) Szerdán 

délelőtt Szegedre érkeztek az amerikai tehetség 

pályázat nyertesei: két-két amerikai leány é6 fiu 

A négy fiatal amerikai magyar: T a k a r ó Eriké, 

V a r g a Irén, T ó t h Ferenc éa S e e m a n n Gyu-

fa, az „Amerikai Magyar Népszava" főmunkatár-

sával, F ü l ö p Bomával többnapos budapesti tar-

tózkodás utón utaztak Szegedre, hogy tanulmá-

nyozzák a magyar vidék életét. Az állomáson az 

idegenforgalmi hivatal kiküldöttei várták az 

amerikai magyarokat, akik a város fogatain haj-

tattak a városba. 

A Tisza La jos-kőrúton még javában állt a piac, 

C vendégek nem győztek eleget csodálkozni a moz-

galmas, színes piaci képen. Megállították a foga-

tokat és vásároltak maguknak egyet-mást. Kife-

jezték art az óhajukat is, hogy megszeretnék néz-

ni a szegedi specialitások piacát, amelyről már 

Budapesten hallottak. Ezután a Széchenyi-téri 

piacra vezették el őket és itt karikás ostort, bocs-

kort, szitát, fejkendőt vásároltak. Megnézték a 

Valéria-téri paprikás piacot és mind a négyen vet-

tek néhány kiló szegedi paprikát. 

Délben a városházára kisérték az amerikai 

magyarokat, itt dr. T ó t h Béla polgármesterbe 

lyettes fogadta őket. A polgármesterhelyettes rö-

vid beszédben üdvözölte a vendégeket, arra kér-

te valamennyiüket, hogy a magyarok ügyének 

olyan szószólói legyenek, mint az Amerikában is 

magyarnak maradt szüleik. 

A spontán fogadtatás láthatólag nagyon meg-

hatotta az amerikai magyarokat, akik azzal bú-
csúztak el a város vezetőjétől, hogy mindazt, amit 

Szegeden és szerte az országon láttak és ha.íot-

tak. otthon az Újvilágban elmesélik a második 

amerikai magyar generáció körében. 

A vendégek ezután megnézték a város neveze-

tesebb épületeit, a Tiszát, bementek a Fogadalmi 

templomba, majd s Dóm-téren hosszasáé időztek 

éa nagy érdeklődéssel figyelték a szabadtéri elő-

adások láaas előkészületeit. 

Ebédre a város vendégei voltak az amerikai 
magyarok, akikkel ebédután alkalmunk volt be-

szélni. A légjobban közüiiük T a k a r ó Erika 
egyetemi bajlgatónő beszél magyarul. Érzik a ki- ' ' Z ^ i Z J ^ T ' , '^"wmswwji , u . »u l g u-
ejtésén, hogy idegenben 61 Néha pillanatokig ke- ™ J í f ™ «>™;iik hatósági beavatkozás, akkor az 

reegél a magyar szavak után, de azért mindent 

megért és jól ki tudja magát fejezni Takaró Eri-

ka a newyorki egyetemen a szociálpolitikai fakul-

táson tanul, édesapja református esperes, anyja 

tanítónő, 20 évvel ezelőtt vándoroltak ki Ameri-

kába. 

— Már a legelső impressziónk is csodálatos 

volt itt Szegeden — mondotta lelkesülten az eme-

rikai magyar diáklány. Az állomáson fogat várt 

bennünket, a bakon díszruhás kocsissal. Mondha-

tom, ilyent mi még sohasem láttunk, el sem tud-

t a m képzelni, hogyan fog haladni ez a fogat. Ami-

kor azután beleültünk a kocsikba, rájöttünk arra, 

hogy milyen kényelmes utazás a kocsikázás... 

Persze, Newyorkban nem volna keletje a lófogat-

nak, ott mindennel sietnek az emberek és minden 

második családnak van egy kis autója. 

— Hallott már azelőtt valamit Szegedről? 

— Hogyne hallottam! Tudom, hogy itt terem a 

hires szegedi paprika, amiből Amerikába bizony 

nem sok jut ki, ritkán találkozunk vele. Tudtam 

azt is, hogy Szegedtől nem messzire van a tria-

noni határvonal és egyeteméről is hires ez a vá 

n * . 

V a r g a Irénke, a mésik pályadíjnyertes: ame-

rikai flipper, ö már csak tóri a magyar nyelvet, 

de azért minden gondoltat ki tudja fejezni 

-7 A hetivásár volt s legtóebb, ami megraga-

dott Szegeden, — mondotta. Sokat hallottam, ta-

nultam Magyarországról. Esténkint sz édesanyám 

tündérmesék helyett — Magyarországról beszélt 

és arród, hogy mennyit szenved a magyar nép. 

pénteken elutazunk. £ n azonban elhatároztam, 

hogy augusztus első hetében a magam költségén 

visszajövök Szegedre és megnézem a szabadtért 

előadásokat. Már otthon, Amerikában figyelmem-

be ajánlották, hogy ha egyetlen mód kínálkozik 

rá, ne mulasszam el ezt a ritka művészi eseményt, 

feltétlen el is jövök másodszor is Szegedre. 

T ó t h Ferenc a társaság harmadik tagaj, szán-

tén egyetemi hallgató, orvosnak készül, természe-

tesen a szegedi klinikák iránt mutatott érdeklő-

dést. S e e m a n n Gyula jól ismeri Szegedet. A 

piacon egy halbicskát vásárolt és kis Kodak jávai 

vagy száz felvételt készített a váro6 nevezetesebb 

épüieteiről. 

A vendégek nagyon jól érzik magukat és már 

az első órákban annyira megszerették a szegedi 

környezetet, hogy elhatározták, meghosszabbítják 

lttartózkodásukat Eredetileg azt tervezték, hogy 

csütörtök reggel utaznak tovább, egyöntetűen 

azonban elhatározták, hogy osak pénteken mon-

danak buesut Szegednek. 

Visszaélések a kalocsai paprikával 
a szegedi piacon 

A Táros ha ósága sürgős intézkedést kér a ISldmivelésI minisztertől 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
Illan a fAeiIrAíí rvn nmTr b — '1 — I- — — —.1- L. 

nek nincsen jogosítványuk, folytassanak olyan 
üzérkedést, amely veszélyezteti a szegedi paprika 
jó hírnevét. 

Béla polgármesterhelyettes az ügy-

a Délmagyarország munkatársával, 

A küldöttség tagjai elmondották, hogy különösen 

füzéres árut hoznak Kalocsáról nagymennyiséi-

ben és a szegedi paprikaárakat rontva, itt érté-

kesítik azt. De gyakran előfordul az is, hogy sze-

gedi piaci árusok, akik erre nincsenek feljogo-

sítva, Kalocsán vásárolnak paprikát és a szegedi 

piacokon értékesitik, mint szegedvidéki fűszer-

paprikát. Ezzel az illegális ténykedésükkel nem-

csak a szegedi paprika j ó hirnevét rontják, ha-

nem károsan befolyásolják a piaci árak kialaku-

Iasát LS. 
A küldöttség arra kérte a polgírmesterhelyefc-

tast, hogy hatósági intézkedéssé, akadályozza meg 

a papiluával űzött visszaéléseket, mert ha sürgő-

sen nem történik hatósági beavatkozás, akkor az 

illegitim paprikaárusok elszaporodnak a szegedi 

Eiacokon és Jerontják a szegedi paprika már-
áját. 

Dr. Tóth 

ben közölte 

hogy a röszkei gazdák panasza nem uj keletű, 

arról tud már a hatóság is, hogy silányabb mi-
nőségű ka'ocsai'paprikát és paprikafüzéreket hoz-
nak S:egedre és mint szegedi termést próbálják 
itt értékesíteni. Ezzel rontják a szegedi paprika 

j ó hirnevét, ezért a hatóság már a földmivelés-

ügyi minisztert is felkérte, hogy a paprikával való 

visszaéléseket torolja meg. 

— Ez a visszaélés szóbakerült legutóbb azon ! 

a paprikaértekezleten is, amelyet Szegeden tar- | 

tottak dr. Újhelyi miniszteri tanácsos vezetésé-

vel — mondotta a polgármesterhelyettes. Akkor 

jegyzőkönyvet vettek fel az esetről és a miniszteri 

tanácsos megígérte, hogy az ügyről jelentést tesz 

a miniszternek. Eddig azonban nem történi semmi 

intézkedés, ezért á legközelebbi paprikaankétra, 

amelyet augusztus ötödikén tartanak a földmive-

lésügyi minisztériumban, felita ik majd a Ható-

ság megbízottja is és élőszóval fogja kérni, hogy 

a paprikával üzőtt visszaélésekot akadályozza meg. 

Addig is a város hatósága külön felterjesztést 

intéz a földmivelésügyi miniszterhez és felkéri, 

högy tegye lehetetlenné a paprikával űzött üzér-

kedést. Meg lehet akadályozni azt is, hogy jogo-

sítvánnyá] ellátottak idegen területről paprikát 

hozzanak be Szegedre és ezzel az itteni árakat 

igyekezzenek letörni. Még inkább meg lehet és 

meg kell akadályoznunk azt, hogy olyanok, akik-

öröm nézni 
L I E BMKNN 

szemüvegen 
U j a H r t u ^ t i k l i M . K e t e m m ucca 1 1 

flz uj tankerületi főigazgató 
Szegeden 

Az állam* kereskedelmi iskolában 
helyezik el a főigazgatóságot 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Kis-

parti János, a nemrégiben kinevezett szegedi u j 

tankerületi főigazgató szerdán Szegedre érkezett 

és bemutatkozó látogatást tett dr. Tóth Bála pol-

gánnesterhelyettesnéi. Ezalkalommal az u j tan-

kerületi főigazgató megbeszélte a főigazgatósági 

hivatalok elhelyezésének kérdését is. Nem volt 

ugyanis még véglegesen eldöntve, hogy hol he-

lyezik el a főigazgatóság tíz szobából álló helyi-

ségeit. Két terv volt erre, hogy a reálgimnázium-

ban, ahol a tankerületi főigazgatóság régi helye 

volt, vagy az állami felsőkereskedelmi iskola épü-< 

Jetében fesz az u j főigazgatóság helye. Szerdán ax 

utóbbi megoldás mellett döntöttek, rövidesen a 

kereskedelmi iskola földszintjén megkezdik aa 

átalakításokat, mert az u j főigazgatóság szeptem-

ber elsején megkezdi működését. 

Az uj igazgatóság személyzete 18 főből fog 

állani, tiz helyiséget jelölnek ki a személyzet 

számára. Az átalakítás költségét a városnak kell 

viselnie. 

Szenzációsak 
iesxneh k ó s a b ö r ő n d h á * 

(Kárász n. 6.) most készülő kirakatai. 
Olcsó propaganda árak I 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon jóbarátőknák és ismerősök-

nek akik szeretett férjesn végtisztessé-
gén megjelenték és akik levélileg. rész-
%étúkked fájdalmamat enyhíteni igye-
keztek, ezúton mondok hálás köszöne-
tet. özv, Kellner Mórná 


