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Érdekes előadások 
a DMKE 

vasárnapi közgyűlésén 
(A Délmagyarország munkatársátló.) A Dél-

magyarországi Magxar Közművelődési Egyesület 
vasárnap délelőtt a városháza közgyűlési termé-
ben tartotta meg közgyűlését, amelyen Herczeg 
Ferenc elnökölt. A közgyűlésen megjelent dr. 
Pálfy József polgármester, dr. Imecs György 
főispán, Láng-Miticzky "Ernő, a tábla elnöke, dr. 
Buócz Béla főkapitányhelyettes is. llerczeg Fe-
renc megnyitójában II. Rákóczi Ferencről emlé-
kezett meg, méltatta történelmi érdemeit. Ezután 
Török Sándor főtitkár olvasta fel jelentését. A 
DMKE az elmúlt évbeu kulturális célokra 12.586 
pengőt fordított. Kiemelte a jelentés, hogy az 
utóbbi 12 év alatt 158.008 pengőt forditottpk 
közművelődési célokra. Az idei költségelőirány-« 
zatot dr. Ilorger Antal ügyvezető-alelnök ismer-
tette; a DMKE közművelődési célokra n .000 
pengőt irányzott elő. 

A jelentések tudomásulvétele után a közgyűlés 
dr. Imecs György főispánt az egyesület tisztelet-
beli elnökévé választotta meg. Dr. Imecs György 
megköszönte a kitüntetést és kijelentette, hogy az 
egyesület munkájából mindenkor ki akarja venni 
részét. 

Ezután Lányi Márton országgyűlési képviselő 
»Szeged feladatai a magyar jövő távlatában«' 
címmel tartott előadást. Hangoztatta, hogy Sze-
ged bámulatos harcot folytat kultúrájáért. Min-
dent el kell követni, hogy a most felnövő gene-
ráció tőrhetetlen harcosa legyen a magyar nem-
zeti eszméknek. 

Az előadás után dr. Mészáros Gyula, a nagy-
sréksósi ásatásokból kikerült aranykehe'y hun« 
feliratának megfejtője tartott nagy figyelemmel 
kisért előadást a hunokról és az első teljes hun 
nyelvemlékről. • 

90 ezer pengős 
költségvetési keretben 

rendezi meg a város 
a szabadtéri játékokat 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hosszas 

hallgatás, titkolózás után dr. Pálfy József pol-
gármester hétfőn végre nyilatkozott a szabadtéri 
játékok dolgáról, pedig már-már ugy látszott, 
mintha az idei szabadtéri játékokat a legnagyobb 
titokban kivánná a város megrendezni. 

A polgármester elmondotta, hogy a törvény-
hatóság; közgyűlés, amely áprilisban elmaradt, 
szombaton ül össze. A rendes közgyűlés napi-
rendjét csütörtökön állítja egybe a kisgyűlés. 
Ennek a napirendnek egyik legérdekesebb pontja 
kétségtelenül a szabadtéri játékok megrendezésére 
vonatkozó javaslat le(sz. 

— Felhatalmazást kérünk a közgyűléistől — 
mondotta a polgármester — a szabadtéri játé-
kok megrendezésére. Bejelentjük, hogy dr. Jam-
vics Jenő teljesen ingjen, minden elleniszolgál-
tatás nélkül vállalkozik a rendezés munkájára, 
két teljes hónapig fog Szegeden lakni, hogy 
kellőképen előkészítse a művészi produkciót. Az 
általa készített költségvetés szerint 

a szabadtéri játékok megrendezése 
kilencvenezer pengőbe fog kerülni, 

de számítani lehet arra, hogy euuél nagvobb 
összeg folyik be a jegyek árából. A város saját 

rezsijében rendezi meg a játékokat, amelyeknek 
során három darab, Az ember tragédiája, a Bi-
zánc és a Kelet népe kerül szinre három-három-
szor. llerczeg Ferenc, aki vasárnap Szegeden tar-
tózkodott, kijelentette, hogy örömmel vállnlko-

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Délmagyarország vasárnapi száma részlete-
sen megírta, hogy szombaton a paprikaterme-
lők és kikészitők népes küldöttsége kereste fel 
P á l f y József polgármestert, hogy előtte til-
takozzék az egyre nyugtalanítóbb monopoliu-
mos tervekkel szemben. Különösen azt sérel-
mezték a polgármester előtt megjelent terme-
lök és kikészitők, hogy az egész monopolíu-
inos készülődés a nyilvánosság kizárásával, 
majdnem suttyomban történik, csupán bizal-
masnak jelzett értekezleteket tartanak, csak 
egyes kiválasztott egyéneket hallgatnak meg s 
ezeknek egyéni véleményét ugy tüntetik fel, 
mintha aZ egész paprika-érdekeltséget képvi-
selnék. Kalocsán például azzal érveltek, hogy 
a szgeediek egyhangúan a monopólium mel-
lett foglaltak állást, hogy a valóság az, hogy 

az érdekeltség legnagyobb része 
azt sem tudja, hogy mi van a ter-

vezetben, 

aki pedig ismeri a tervezetet, annak legna-
gyobbrészben nem kell. A doniaszéki gazdakör 
egyhangú határozattal mondta ki, hogy sem-
miféle monopoliumról hallani sem akar és ra-
gaszkodik a paprikaforgalom szabadságának 
fenntartásához. 

A paprikaérdekeltség körében annál nagyobb 
meglepetéssel tárgyal ják most, hogy 

bizalmasan verbuválják a terme-
lőket és kikészilőket, hogy kül-
döttségben menjenek a földmüve-

lésügyi miniszterhez 

és az egész érdekeltség hangulatára való hivat-

zik a Bizánc megfelelő átdolgozására, ami a 
darabot alkalmasabbá teszi a szabadtéri előadás-
ra. Bejelentjük azt is, hogy a szabadtéri játékok 
adminisztrációs hivatalának vezetésére dr. Sza* 
lay Józ-el'et kérjük fel. 

kozással kérjék a monopólium azonnali életbe-
léptetését. Természetesen csak a megbízható-

nak tartott termelőket szólítják fel a küldött-

ségben való résztvételre és ezeket is azzal biz-

tatják, hogy vagy 

önköltségen városi autóbusszal vi-
szik M őket Budapestre, 

vagy jelentős vasúti kedvezményt fognak kap-

ni. AÍlitólag a hivatalosan létesített paprika-

szövetség áll a küldöttségjárás terve mögött, 

amely ebben az esetben aligha lesz alkalmas 

szerv arra, hogy 7500 paprikatermelő és 500 

kikészítő igazi kívánságát juttassa kifejezésre. 

Amennyire meg lehet állapítani, a paprika-

termelők a monopoliumos tervekben különö-

sen két pontot sérelmeznek igen erősen. A2 

egyik az, hogy a kiszivárgott hirek szerint a? 

cdesnemes paprika átvételi árát még a közben 

történi bizalmas tárgyalások után is 

mindössze 1.54 pengőben akarják 
megállapítani, pedig ez a tényleges 

piaci árnál alacsonyabb. 

A másik aggodalom onnan ered, hogy a hirek 

szerint a Hangya, amely birtokosa lenne a 

paprikamonopoliumnak, mindössze 

évi 350 vagon paprika átvételére 

volna kötelezve. 

Köztudomásúlag azonban a magyar paprika-

termés, mint azt a legegyszerűbb termelő is 

tudja, még 

közepes évjáratokban is eléri a 400 

vagont. 

Mi történik monopoliumos rendszer mellett 

B e l v á r o s i H e x l Kedden utoljára 

Ember a hid alatt 
Cserfes, Kiss, Lázár Máris 
a legizgalmasabb magyar film 

Széchenyi H e s l Kedden 

JAH K I E P U R A grandiózus filmszerepe 

Szeretek egy asszonyt 
eimü Paramount világfllmjében 

Fehér cipők 
Szandál cipők 

Weeckend cipők 
valamint az ö s s z e s n y á r i c i p ő k ó r i á s i v á l a s z t é k b a n , olcsó s z a b o t t árakon 

ELIT-nél, Széchenyi tér 16. " X S 

Titkolódzás helyett 
népszavazást követelnek 
a szegedi paprikatermelők 

4 monopoliumos terv támadása a szegedi paprika külön jelölése el* 
len — Bizalmasan küldöttséget toboroznak a többség állásfoglalása 
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