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a szegedi erQtiem tofábbfejieszttsenek herdtslrdl 
TA DélmagyaroPszág munkatársá-

tól) Az egyetem rektori hivatala 

iwombaton a kővetkező közleményt 

adta ki: 

„Dr. Fröhlich Pál, sz egyetem 

rektora két napig Budapesten tar-

tózkodott, ahol dr. Szinyei-Merse 

Jenő m. kir. vallás- és közoktatás-

ügyi miniszterrel és aa egyetemi 

Ügyosztály vezetőivel a szegedi 

egyetem továbbfejlesztésére vonat-

kozó összes kérdésekről beható és 

részletes eszmecserét folytatott A 

lefolytatott tárgyalások nem feje-

ződtek be ugyan, de biztatónknak 

mutatkoznak." 

A Horthy Miklós-fníomlnyegye-

fem rektorának tárgyalásai a fo-

lyamatban levő egyetemfejlesztési 

ügyekkel vannak kapcsolatban. Itt 

két főbb kérdéscsoportról van szó. 

egyik az épittozósek továbbfolyta-
tása s a központi egyetem és az 

ideggyógyászati klinika felépítése, a 

másik pedig a jogi kar visszaállí-
tása. Mindkét ügyben kedvező me-

derben baladtak egy ideig a fejle-

mények, később azonban nehézsé-

gek kezdtek jelentkezni s az ügy 

állásának jelenlegi periódusában 

agy a város hatóságának, mint az 

egyetemnek minden törekvése arra 

irányuk hogy a tervek megvalósí-

tásának út ját egyengesse s 

ezzel kapcsolatban kedvezőnek te-

kinthető a rektor nyilatkozatának 

az a része, bogy a tárgyalások még 

nem fejeződtek be a biztatónak mu-

tatkoznak. 

Szombaton tartotta első (resti 
a Iliszerpa; rlhafcrmetök szfiTtisegenek nagqvaiaszfmanp 

D) Bfiqkezeiesi szabályzatot kopnék oz összes poprlho-
szove.segek 

(A DélmagyaroPszág munkatársá-
tól) Beszámolt a Délmagyarország 
srróL hogy a belügyminiszter azon-
nali hatállyal felfüggesztette a Sze-
ged és Szegedvidéki Fűszerpaprika-
termelők Szövetsége önkormányza-
tát s a szövetség ügyeinek intézé-
sére miniszteri biztoenl Magyary-
Kossa Aladár gazdasági tanácsost, 
a földművelésügyi minisztérium 
paprikareferensét rendelte ki s 
kinevezett a működésében szünetelő 
Választmány helyére egy 15 tagn 
Véleményező bizottságot, amelynek 
tagjai valamennyid elsőrangú 
ezakértői a paprikakérdésnek. A 
véleményező bizottság Magyary 
Kossá Aladár elnökletével szomba-
ton tartotta első ülésért s erről a 
következő tájékoztatást kaptuk": 

— A véleményező bizottság szom-
bati első értekezetén meghallgatta 
• földmüvelésügyi miniszternek a 
szövetség önkormányzata időleges 
felfüggesztéséről és a miniszteri 
biztos kirendelésről szóló rendele-
téit, továbbá a miniszteri biztosnak 
M ügyvitel folytonossága érdeké-
ben tett eddigi intézkedéseit 

— A miniszteri biztos bejelentet-
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te, hogy előreláthatólag Kayonta 

egyszer hivja össze a véleményező 

bizottságot de azonkivül minden 

héten pénteken és szombaton a szö-

vetségben a termelők rendelkezésé-

re álL Emellett azonban gyakran 

fel fogja keresni az egyes termelő-

ket lakóhelyeiken, hogy a helyszi 

nen ismerje meg ügyesbajos dolgai-

kat kívánságaikat és tájékozódjék 

a füszerpaprikatermelés mindenko-

ri helyzetéről. 

— A bizottság teljes egyetértés-
ben vett tndomásnl a bejelentése-
bet és kifejezte egyöntetű készségé' 
arra, hogy a miniszteri biztos to-
vábbi munkájában minden erejével 
támogatja mindenkor a gondjaira 
tiizott mintegy tizezer termelő érde-
keit s sorsát tartva Hzem előtt. 

A véleményező bizottság 44.388 
pengő végösszeggel megállapította 
a szövetség költségvetési tervezetét 
is. A bevételi oldalon tagdíj eimé" 
17.600 pengő, államsegély címén pe-
dig 12.000 pengő szerepel. Bejelen-
tette a véleményező bizottságnak a 
miniszteri biztos azt is, bogy mind-
három paprikaszerv részére uj ügy-
kezelési szabályzat készül, amely 
részletes intézkedéseket tartalmaz 
ügyvitelre, a vagyonkezelésre és az 
ellenőrzésre. 

Magyary-Kossa Aladár * Jövő 
héten a délvidéki paprikatermelc 
területeket keresi fel ée tárgyain: 
fog az ottani termelők érdekképvi-
seleteivel. 

Kállay miniszterelnök 
a jövö héten két beszédet mond 

Budapest, május 22. Kállay Mik-

lós miniszterelnök vasárnap vá-

lasztókerületébe utazik. Az egri já-

rásban levő Aldebrő község vasár-

nap ünnepli fennállásának 200-ik 

évforulóját s ebből az alkalomból 

ünnepséget rendez. Kállay Miklós 

miniszterelnök résztvesz az ünnep-

ségen és jelen less a hősök emlék-

müvének megkoszorúzásán. A ko-

szorú elhelyezése ntán Kállay mi-

niszterelnök beszédet intéz a község 

polgárságához. A jövő héten egyéb-

ként még két miniszterelnöki meg-
nyilatkozásra kerül sor. Kedden dél-

után az Actio Catholica országos 

elnöksége a Vigadóban diszgyülést 

rendez, amelynek keretében a Ka-

tolikus Diákotthon Nagybizottsága 

tort, ülést Serédi .Tnsztinián herceg-

prímás elnökléséveL Kállay Miklós 

miniszterelnök felszólal a nagybi-

zottsági ülésen. 

Szombaton a Magyar Élet Párt-

jának fővárosi és pestmegyei szer-

vezeteinek nagyválasztmányai tar-

tanak együttes ti lést a Nemzeti 

Sportcsarnokban. Ezen az ülésen 

Kállay miniszterelnök nagyszabású 
beszédet mond és részletesen nyilat-
kozik az időszerű kérdésekről. Poli-

tikai körök véleménye szerint i h 

teszi majd szóvá a miniszterelnök 
azokat a kérdéseket, amelyekel ere-
detileg a képviselőház ülésén akart 
a nyilvánosság elé hozni. 

Aa együttes nagyválasztmány" 

ülést egyébként az eredeti tervtől 

eltérőleg, nem délután, hanem dél-

előtt fél 11 órai kezdettel tartják 

majd meg. 

Szegeden is épül 
katolikus diákotthon 

t í f i p x ó b a n 

Ma vasárnap és hétfőn utoljára 
adjak a tavaszi szezon nagy 
magyar filmjét! 

BULLA ELMA, MURATI LILI, 
JÁVOR PAL és SARDT JÁNOS 
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(A DélmagyaroPszág munkatársá-
tól) Május 25-ón Budapesten a Viga-
dóban külsőségeiben impozánsnak 
ígérkező diszgyülést rendez az Actio 
Chatholiea. Ez az ünnepély megin-
dítója lesz a magyar katolikus moz-
galomnak. Beszédet mond Serédi 
Jusztinián bibornok-hercegprimés, 
Kállay Miklós miniszterelnök, 
Szendy Károly polgármester és más 
előkelőségek mellett egy egyetemi 
hallgató, egy középiskolás diák és 
egy mnnkásifjn. Az a tény, hogy a 
hercegprímás és miniszterelnök 
mellett ott ül a diák és * munkás-
ifjtt is, bizonyítja, hogy az egész 
országot átölelő mozgalom lép a 
nyilvánosság elé. 

A diákottbonmozgalmat a sajtó 
képviselői előtt ismertette Mihalo-
vich Zsigmond pápai prelátus, az 
Actio Catholica országos igazga-
tója. 

A tervek között első helyen áll, 
hogy otthonokat nyújtanak a kö-
zépiskolás diáktömegeknek. Egyre 
szélesebb társadalmi rétegekből kö-
rűink fel diákok a középiskolákba. 
Különösen a falukból duzzadt meg 
a középiskolás diáktömeg. Ezek kö-
zött külön réteget alkotnak a vona-
ton utazók, akik szüleiknél laknak 
és idejüknek, energiájuknak nagy 
részét a lakóhelyek ós az iskola közt 
való utazgatással töltik eL Ez fá-
radté teszi őket és az, utazás alatt 
hallott és látott dolgok sokakra ká-
ros erkölcsi hatással vannak. Ezek 
számára kiván a katolikus táfsada-

lom otthonokat építeni a népi réte-
gek tehetséges fiai számára ingye-
nes helyek biztosításával. A tehet-
séges hadiárvák részére is biztosí-
tanak ingyenes helyeket. 

Az egyetemet hallgató diákoknak 
is meg vannak ugyanezek a problé-
mái. Szellemi és erkölcsi fejlődésük 
érzékeny éveiben kerülnek ki a csa-
ládi körből és jutnak az egyetemi 
városokba. 

A katolikus társadalom kollégiu-
mok szaporításával kivdnja irányí-
tani nevelésüket és pótolni a szülői 
otthont. 

Feladatául tűzte r i ez a moz-
galom a munkásfiatalság otthonai-
nak felállítását is. Ez a kérdér 
egyike a legégetőbbeknek. 

Egy n j katolikus diákotthon fel-
építése Szegeden is égető szükséges-
ségünek mutatkozik, ezért — amint 
értesülünk — a diákotthon létesítési 
akcióba Szegedet is bekapcsolják. 

Egy amerikai bombázó 
repülőgép borzalmas sze-

rencsétlensége 
Büenos Aires, májns 22. A' Ste-

fani-iroda jelenti: H í r szerint egy 
amerikai bombázó a világ legna-
gyobb gáztartályába ütközött Chi-
cagóban. A gép 12 főnyi személyzete 
a lángokban lelte halálát. A gáz-
tartály befogadóképessége 20 mill ió 
köbméter volt (MTD 

S Z É C H É N Y I M O Z I 
Bemulatja ma és mindennap a legpazarabb magyar burleszk víg-

játékot! 

Egy bolond százat csinál 
Főszereplő: |. ' T fl B Ú R K A L M A N 

Egy édes szabadúszó: EGRY MARIA 
Egy kedves szabadúszó: H1DVLGHY VALÉRIA 
F.gy kedélyes nagybácsi: RAJNAY GÁBOR 
Egy kiagyalt elmeorvos: HALMAY YTIBOR 
Egy komolytalan karmester: v. BENKö GYULA 
F.gy kitalált fóur: LATABAR KALMAN 
Egy nemlétezó gróf: LATABAR KALMAN 
Egy füstnélküli trafikoslány: RAFFAY BLANKA 
IIven inas nincs: MALY GERO 
Ilyen tudósok nincsenek: KÖPFCZY-BOóCZ, BANHIDY, 
MISOGA: A z o n k i v ü l : t | * R ö D O 
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