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A tisztviselő ölelések 
leépítése a városházán 

A polgármester nyilatkozata a belügyminiszter renáeletérOl 

(A Délmaggarország munkatársától.') A vá 

rosi tisztviselők körében érthető feltűnést és 
jogos elkeseredést keltett az a belügyminisz-
teri rendelet, amely a napokban jelent meg 
a hivatalos Belügyi Közlönyben és amely arra 
utasítja a városokat, hogy kiadásaikat akár 
a személyzeti illetmények csökkentésével, akár 
9 tisztviselők létszámának apasztásával hat 
év alatt minimálisan tiz százalékkal csökkent-
sék. A városi tisztviselők, akik a hivatalos 
megfélemlítés következtében nem hallgathat 
ják végig az ellenzéki programbeszédeket, de 
azokat a Délmagyarország részletes tudósítá-
saiból alaposan megismerhették, most belát-
ták, hogy mennyire igaza volt az ellenzék-
nek, amikor megjósolta a köztisztviselők fize-
tésének küszöbön álló leszállítását. A mai 

pénzügyi politika nemrégen már elárulta, 
hogy nem tartja csorbithatatlannak a kis-
tisztviselők szerény javadalmazását amikor 
kivetette a külön kereseti adót és ezzel áttörte 
azt az elvet, amely szerint az ország egyet-
len fogyasztóképes kategóriáját épségben kell 
átmenteni a válságos időkön. 

Az ellenzéki pártok aggodalmát a belügy-
miniszter rendelete most — sajnos — teljesen 
igazolta. Annyira sürgős a dolog, hogy már 
• választások lezajlását sem várhatták meg, 
a tisztviselőfizetések leépítését már most meg 

kezdik és éppen a közigazgatási tisztviselőkön. 

A városházán a tisztviselők elkeseredéssel 
tárgyalják ezt a rendeletet, amellyel kapcsol at.-
han kérdést intéztünk dr. Somogyi Szilveszter 

polgármesterhez is. Megkérdeztük' tőle, hogy 
miképen kivánja a miniszter rendeletét végre-
hajtani. 

— Még nem kaptam meg ezt a rendeletet — 
szólt a polgármester válasza —, nem is tu-
dók róla' semmit sem. 

Közöltük a polgármesterrel, hogy a kér-
déses rendelet öt nappal ezelőtt, a Belügyi 
Közlöny junius 7 i számában jelent meg és 

ismertettük a rendelet főbb részeit is. A pol-
gármester erre a kővetkezőket mondotta: 

— Tehát hat év. alatt tiz százalékkal kell 
csökkentenünk a személyzeti kiadásokat, ez 
havonta körülbelül huszonötezer pengő meg-

takarítást jelentene, őszintén megmondom, 
nagy szükségűnk lenne erre a megtakarí-
tásra. A rendeletet természetesen végre kell 
hajtanunk és valószinüleg ugy hajtjuk végre, 
hogy a nyugdíjazás, vagy elhalálozás követ-
keztében megüresedő állásokat nem töltjük be. 

A fizetések leszállítására egyelőre nem gon-
dolunk. 

Közöltük a polgármesterrel, hogy a ren-
delet szerint a közgyűlésnek takarékossági bi-
zottságot kell alakítania, amely kidolgozza a 
rendelet végrehajtásának tervezetét, azonban 
a végső döntés jogát a belügyminiszter önma-
gának tartotta fenn. A belügyminiszter te-
hát rendeleti uton is életbeléptethet olyan in-
tézkedéseket, amelyekre a város hatósága eset-
leg most nem gondol. A polgármester erre 
nem válaszolt. 

Igen sok külföldi wepciéae Is lesz 
a szegedi Passió-játéknak 

fflel-nappal folynak a próbák a Templom-téren — Csütörtök óta Hevesi Sándor 
irányítja a próbákat 

A kereskedelmi miniszter vasárnapra meqhosszabbitotla a szegedi Ozletek zár-
óráját 

(A Délmaggarország munkatársitól.') A Templom-
téren most már lassankint kibontakoznak a »Ma-
gyar Passió* szabadtéri előadásának hatalmas ke-
retei. A nappali órákban a szerelők, az ácsok 
és az asztalosok valór-ágos osztagai dolgoznak a 
tribünök, a színpadok összeállításán, a reflektorok, 
a szuffiták, a rivaldák elhelyezésén, délutánonkint 
a Nemzeti Szinház rendezőgárdája a néma szerep-
lők hatalmas tömegével gyakorlatozik, az éjszakai 
órákban pedig világítási próbákat tartanak, ami 
az egyik legfontosabb problémája lesz az egész 
szabadtéri előadásnak, hiszen a különböző szinü 
reflektorok egész tömegének szerepét kell pon-
tosan, másodpercekre beállítva kidolgozni és be-
gyakoroltatni a kezelőszemélyzettel, hogy olyan 
precízen működjék valamennyi. A legkisebb téve-
dés, vagy késedelem nagy gonddal felépített és 
megrendezett jelenetek hatását teheti tönkre. 

Az esti órákban szuronyos katonaőrök állják 
körül a tér belső részét és tAlljh kiáltással tar-
tóztatnak fel minden idegent, aki a kordonnal kö-
rúlvont területre lép. Csak az juthat a körülzárt 
térrészre, akinek ott dolga van. Éjfélig, éjfélutánig 
folyik mindennap a szabadtéri szinpadon a rend-
kívül komplikált világítási gyakorlat, a színes ref-
lektorok a legváltozatosabb fénysugarakkal ölelik 
körül a templom homlokzatát Az árkádos épüle-
tekre szerelt reflektorok kezelőit telefonon uta-
sítják a rendezők 

A jelek szerint a Magyar Passió szegedi előadása 
olyan látványosság lesz, amely teljes mértékben 
megérdemli az országosan megnyilatkozó érdek-
lődést Miqt ismeretes, a szombat esti első elő-
adásra minden jegy elfogyott, elfogyott a vasárnap 
délutáni olcsóbb előadás jegytömegének nagyrésze 
is, de valószinüleg >zsufolt ház< nézi végig a 
vasárnap esti harmadik előadást is, amelyet a 
nagy érdeklődésre való tekintettel néhány nappal 
ezelőtt állított be a programba a rendezőség. Dr. 
vitéz Szabó Géza kulturtanáesnok iptézi Szegeden 
az ünnepi játékok hivatalos részét Szobájában 
minduntalan megszólal a telefon és az ország 
legtávolabbi részeiből érdeklődnek, hogy melyik 
előadásra kapható még jegy.' Sok külföldi vendége 
is lesz az előadásnak, Bécsben, ahová csak próba-
képen küldtek ki néhány jegyet, olyan az érdeklő-

dés, hogy a jegyek néhány óra alatt elfogytak és 
ujabb jegycspportot kellett kiküldeni A meg-
szállt területekről ugyancsak sokan jönnek Sze-
gedre, hogy végignézzék az előadást 

Mint ismeretes, a szegedi iparosok és kereskedők 
körében felmerült az a terv, hogy az idegenfor-
galmat a szegedi ipar speciális készítményeinek 
propagálására is fel lehetne használni Mivel azon-
ban a szabadtéri előadások forgalmasabb napja 
vasárnapra esik, ezeknek a szegedi specialitásoknak 
az árusítását csakis abban az esetben engedélyez-
hette a Templom-tér körül a polgármester, ha a 
kereskedelmi miniszter ezen a napon felfüggeszti 
Szegeden a vasárnapi munkaszünetet illetve ha 
meghosszabbítja az üzletek vasárnapi záróráját A 
kereskedelmi és iparkamara ezért felterjesztést 
intézett a miniszterhez, aki tegnap küldte le vála-
szát A miniszter indokoltnak találta a kívánságot 
és szombaton esii nyolc órában állapította meg 
áz üzletek záróráját, vasárnapra megengedte, hogy 
a nyiltan árusító üzletek reggel héttől déli tizen-
két óráig nyitva tartsanak és megengedte azt is, 
hogy a szegedi specialitásokat, mint például a 
hímzett papucsokat a tarhonyát, a paprikát, a 
szalámit és a majolika készítményeket a felállí-
tandó sátrakban egész napon át árusíthassák. 

A szegedi specialitások sátrait a Templom-tér 
északi oldalán, a templom háta mögött állítják fel, 
dr. Pálfy József polgármesterhelyettes csütörtökön 
délután jelölte ki az egyes sátrak helyét 

A Délmagyarország munkatársa kérdést intézett 
dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, hogy mi-
lyen eredményeket vár a szabadtéri előadásoktól. 

— Elsősorban az válik el ezen a kísérleten — 
mondotta a polgármester —, hogy a tér alkal-
mas-e szabadtéri előadások rendezésére, ha pedig 
alkalmasnak bizonyul, tisztázódik az az ugyan-
csak igen fontos kérdés, hogy szükség lesz-e a 
jövőben rendezendő szabadtéri előadásokhoz ilyen 

A mosoly fiatalít a nevetés sxépi', a kacagás boldosgá fsz . 
Ha sok a gondja, ha adóssáea van, ha bázb'rét nera lodj 

klizetni, 
Ha rosszul megy az Ozlete. n é z z e m e g b u / e l e / W n e k a 

tCorveiUapiíúnyt, 
az Idény 'eftsikeriVtebb vlg át 'kit 

H a r r y L i e d í k e v e i 
h é t f ö • 6 a Be lváros iban. 

nagy felszerelés és ilyen széles technikai keret, 
vagy pedig egyszerűbb keretek kőzött is elérhető a 
kívánt hatás. Ha a kísérlet sikerül, annak nagy 
jelentősége lesz Szeged idegenforgalma szempont-
jából, mert a rendszeresítendő ünnepi játékok 
lehetnek a jövőben a város legvonzóbb, legérde-
kesebb nevezetességei. Később, ha már nemzetközt 
viszonylatban is érdeklődést keltenek a szabadtéri 
játékok, azokat a magyar propaganda céljaira 
is fel lehet használni. Ehez pedig olyan szabadtéri 
előadásra alkalmas darabokra lesz szükség, ame-
lyek a nyugati kulturvilágot megismertetik a ma-
gyarság históriai szerepével, megmutatják, hogy 
a nyugati államok, az európai civilizációk úgyszól-
ván mai fejlettségüket és biztonságukat annak kö-
szönhetik, hogy itt, nyugat és kelet határán a ma-
gyarság tartóztatta fel mindig a keletről fenyegető 
áramlatokat hogy Magyarország a Nyugat keleti 
védbástyája volt 

— Én tehát ugy kulturális, mint közgazdasági 
szempontból igen sokat várok ettől a kísérlettől. 

Hevesi Sándor első szabadiért 
rendezése 

Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház igazgatója és 
Voinovtts Géza, a Magyar passió szerzője, csütörtö-
kön délelőtt Szegedre érkeztek és már résztvettek 
mindket'en a csütörtöki tömeg- világítási pró-
bákon is. 

Hevesi Sándor a DéünegyWOrs'ág munkatársá-
nak a kővetkezőket mondotta: 

— Kellemesen lepett meg, hogy milyen szép 
rendben találtam itt, Szegeden mindent Eredetileg 
az volt a szándékom, hogy már szerdán lejövök 
és irányítom az előkészületeket, "betegségem miatt 
azonban egy napot késtem. Szerencsére rende-
zőim nagyszerűen dolgoztak és elintéztek mindent 
Az előadás legnehezebb problémája a világítás, 
mert 

ilyen hatalmas világítási appa-
rátussal még szabadtéri előadást 

sehol sem rendeztek. 
A másik nagy probléma * zene elhelyezésén** a 
kérdése. Meg kell találnunk a lega'kalmasabb meg-
oldást hogy • zenekar, a két énekkar és az orgona 
muzsikája megfelelően és * kellő hatással érvénye-
süljön az előadáson. 

Elmondotta még Hevesi Sándor, hogy számára 
különösen nagy jelentősége van a Magyar Passió 
szabadtéri előadásának, mert most rendez életében 
először szabadtéri előadást. 

— A rendezés eddigi munkája és az eddig fel-
merült rendezési problémák meggyőztek arról, 
hogy igazam volt akkor, amikor azt mondottam, 
hogy a szegedi Templm-tér csak igen nagy sze-
mélyzettel és igen költséges bercnd:zés?e( alkalmas 
szabadtéri játékok rendezésére* Ha ez a személyzet 
és ez a költség rendelkezésünkre áll, akkor — 
megítélésem szerint — nagyszerű hatásokat ér-
hetünk el. 

Felhívás a független bnEpárt 
(Rassay) híveihez! 

Rövid idő, néhány nap áll még rendelke-
zésünkre az ajánlási ivek aláírására. Meg kell 
mutatnunk, hogy impozáns tömeg áll a füg. 
getlen szabadelvű eszme mellett s ezért arra 
kérünk mindenkit, aki hívünknek vallja ma-
gát, szíveskedjék késedelem és vonakodás nél-
kül pártunk ajánlási iveit aláírni. 

Mindenki aláírására szükségünk van, 
mert győzelemre csak az aláírások töme-
gével számithatunk és senkit semmiféle 
hátrány nem érhet azért, ha nyiltan ál-
lástfoglal egy jobb jövőt jelentő — pártunk 
által képviselt — politika mellett. 

Megbizottaink a pártvezetőség igazolványá-
val keresik fel a választókat s csal a Rassay-
párt igazolványával ellátott gyűjtőknél lévő 
aláírási iveket szíveskedjenek aláírni, 

A független (Rassay) balpárl 
Intézőbizottsága. 
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