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Levelek 
a Szegedi Szabadtéri Játékok 

Barátainak Társaságához 
(A Délmagvarország munkatársától.) Ismere-

tes, hogv nemrégiben megalakult a Szegwfi 
Szabadtéri Játékok Barátainak Társasága, 
melyfiek védnökévé Jóasef főherceget, Gömbös 
miniszterelnököt és Glattfelder Gyula püspököt 
kérték fel, akik a tisztséget elvállalták. A tár-
saság disr.elnökei Kállay Miklós és Fabinvi Ti-
hamér miniszterek. Sztranvavszky Sándor és 
Herczeg Ferenc. Elnökök lettek az ország tár-
sadalmi, művészeti életének számos kiválósága. 
A megválasztottak meleghangú levélben kö-
szönték meg a megválasztásukat és mindany-
nyian hangoztat ják teveleikben, hogy igyekez-
nek működésűkkel a város és a szegedi szabad-
téri játékok hasznára lenni. 

A rendezőbizottsághoz érkezett levelekből Itt 
közlünk néhányat: 

A Szegedi Szabadtári Játékok Barátai Társasá-
gának elnökéivé történt kitüntető megválasztá-
somért legőszintébb köszönetem nyilvánítom és 
vagyok kiváló tisztelettel: 

Radnni Miklós, az Operaház igazgatója. 

A raeglisrtelrt meghívásnak őrömmel teszek ele-
get ós éhrállalom az elnökséget, amennyiben ez 
««m jár gyűlésekkel, mivd nagy elfoglaltságom 
ezt megakadályozná. Szívélyes üdvözlettel: 

Gróf Bethlen Istvánná. 
A Társaság elnökévé történt megválasztásom-

ról való értesítés megküldéséért és a megválasz-
tásért őszinte köszönetet mondva, vagyok bátor 
közölni, hogv az elnöki tisztet elfogadom és kész-
ségesen segítségére vagyok a lehetőség határain 
belül a Társaság céljainak előmozdítására. Meg-
különböztetett tisztelettel: 

Dr. Antal István, 
miniszteri tanácsos, a sajtóosatáfy wsetöje. 

Hálás köszönettel vettem ama közlésüket, hogy 
a Szabadtéri Játékok Barátainak Társasága elnö-
kévé választott meg Rendkívül sajnálom, hogy az 
augusztusi ünnepi előadásokon nem jelenhetek 
meg, de mint élőszóval volt szerencsém közölni, 
korábbi intézkedések alapján, amelyedet sajnos 
már nem tudok megváltoztatni, augusztusban nem 
fogok idehaza tartózkodni. Remélem azonban, hogy 
lesz majd még alkalmam nemes célkitűzéseik szol-
galatában rendelkezésükre állhatnl. Fogadják 
őszinte tiszteletem kifejezését, amellyel vagyok 
őszinte hivfik: 

Fellner AltrM. 
Köszönettel vettem a megtisztelő hirt, hogy a 

Szegedi Szabadtéri Játékok Barátainak Társasága 
megválasztott elnökének. Hálás vagyok a jóleső 
figyelemért — mert érzem, kinek szól — és őröm-
mel vállalom a gyönyörű tisztséget. Nagyon sze-
retnék a társaságnak szép munkájában tőlem tel-
hetőleg segítségére lenni, csak attól félek, hogy 
most, mélységes uj gyászomban nem fogják tudni 
sok hasznomat venni. Szívből kíván fényes sike-
reket, őszinte üdvözlettel: 

Klebelaberg Kulióné. 

Kösrönöm és elfogadom a megtiszteli! válasz-
tást, amit a siker érdekében csak tehetek, azt szi-
veson meg fogom tenni. Kitünfi tisztelettel: 

Fenyő Miksa, országgyűlési képviselő. 

Köszönettel vettem a Társaság elnöki tisztségé-
re vonatkozó meghívást Az elnöki tisztséget 
örömmel elfogadom s készséggel állok rendelke-
zésükre céljaik elérésében. Fogadja az Elnökség 
megkülönböztetett tiszteletem nyilvánítását. 

Fáy István, Mispán. 

Hálásan köszönöm azt a megtisztelő figyelmet, 

Sehol olcsóbban! SEET '̂iÄ 
gyermekkocsik gani és 
szerelékek részletre Is. — 
N • gy J a v í t ó m ű h e l y . 

Szántó Sándor 

amelyei a „Szegedi Szabadtéri Játékok Barátai-
nak Társasága" egyik elnökévé megválasztani 
méltóztattak. A szegedi szabadtéri játékok rende-
zősége utlörő munkát végzett hazánkban e téren 
s igy teljesen indokolt, hogy a szabadtéri játékok 
továibbi rendezésének lehetővé tételére immár tár-
sadalmi szervezet is alakul. Amidőn a szikes meg-
választást köszönettel elfogadom, egyben öröm-
mel fogok a Társaság törekvéseinek szolgálatába 
állni. Fogadja a tek. Elnökség őszinte tiszteletem 
nyilvánítását, amellyel vagyok készséges hive: 

vitéz Haász Aladár, 
minisztertanácsos, országos szinészeti 

főfelügyelő. 

Ugyancsak meleghangú levélben köszönte 

valamint M á r k u s Miksa udvari tanácsos, ä 
Magyar Ujságirók Egyesületének elnöke, 
meg megválasztását B á r á n y i Tibor főispán; 

Oláh Gusztáv Velencébe repOlf 
a Reinhardl-előadásra 

A Templom-téren tel jes apparátussal folynak 
a próbák, mégis O l á h Gusztáv, gróf B á r\í f y 
Miklós főrendező munkatársa ma reggel Ve-! 
lencébe repült — egyetlen napra. Az Operaház 
kiváló rendezője végig akarja nézni Velence« 
ben R e i n h a r d t professzor legnagyobb pro-
dukcióját, A velencei kalmár szabadtéri előadá. 
sát Reinhardt a Doge-palota mellett rendezi 
meg ezt a nagy figyelemmel várt előadást és 
Oláh Gusztáv jelen akart lenni a szerda esti 
premieren. A velencei „Velencei kalmár" be-
mutatója után ismét azonnal repülőgépre ül és 
visszarepül Szegedre, hogy résztvehessen a to-
vábbi munkában. Pénteken reggel a repülőláto-
gatás után már ú jra Szegeden lesz és továbbra 
is részt vesz a dóm-téri próbákon. 

Gróf B á n f f y Miklós szerdán délben fél-
egykor sajtófogadást tart a Horthy-kollégium-
ban levő lakosztályán. 

$ zegeJi J 
Jáfélcolt 

JEGYÁRUSÍTÁS 
a színház nappali pénz-

tárinál 9-1-lg ŐR V« 3-tól. 

I E G Y E K K A P H A T DK 
még a Délmagyarország 
és a Friss Újság kiadó-
hivatalában. 
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Csanádmegye a közeli években 
nem gondolhat útépítésre 

Még az útfenntartási költségek előteremtése is gondot okoz 

(A Délmagyarorszdg makói tudósítóidtól.) 
Gsamádimegye törvényhatóságának vezető körei 
komoly aggodalom/mai foglalkoznak a várme-
gye útügyi helyzetével, az utalapot terhelő nagy 
adósságaik, a további szükséges útépítések le-
hetetianségéroek ügyével. A pesszimisták aggo-
dalmai már odáig terjednék, hogy a meglevő 
utak fenntartását és a múlhatatlanul szükséges 
karbantartási munkák nyugodt menetét is veszé-
lyeztetettnek látják. 

A vármegye utügyeinek pénzügyi oldalát ér-
dekesen és meglehetősen sötét színekben raj-
zolta meg Tarnay alispánnak a közigazgatási bi-
zottság előtt tett legutóbbi részletes jelentése. 
A jelentés megállapitja, hogy a vármegyei közúti 
alap eladósodása 1926-ban kezdődött, amikor 
egyszerre 60 kilométer útépítésre adott .megbí-
zást a megye a Pécskői Bazaltbánya részvény-
társaságnak s amely megbízás összege 2 és fél-
millió pengő volt. Ezt a tetemes összeget még 
le sem törlesztette a vármegye, sőt a kikötött 
részieteket sem tudta már 1930-ban pontosam 
folyósítani, mégis további útépítésekre adott 
megbízást a Pécskői Bazaltbányának. Az adósság 
tehát szaporodott s kitolódott a törlesztési idő 
is. Ha a törvényhatóság ezévi 480 ezer pengős 
fizetési kötelezettségét pontosain teljesíteni tud-
ja, november 1-ém még 12 milliós tartozása ma-
rad fenn a Pécskői Bazafltbányával szemben. 
Ezenkívül tartozik az ntalap még 160.000 pengő 
transzferkölc^nrral Is. összes kölcsöneinek évi 
törlesztési összege 523.800 pengőt tesz kL 

Hatat ea « tested atoefo « téstnaesanei közúti 

alapot terheli, mennyire sflSyos, aMcor fStfecŰük 
tisztán, ha hozzávesszük, hogy az összesen 
850.997 pengős évi közúti költségvetési előirány-
zatot, mintegy 250.000 pengőved terheli az út-
ügyi személyzeti, hivalatfenntartási, felügyeleti, 
épület-, gépfenntartási és egyéb költségek, uti-
átalányok stb. Végeredményben tehát az ösa-
szes utak farm tartására s esetleges további uifr-
épitésekre nem marad évi 100 ezer pengő összeg 
sem. Ebből az összegből pedig nem hogy ujabb 
utak épátésére, de a meglevő utak nagyolbb-
airányu javítására és fenntartására se igen le-
tet gondolni. 

Az alispáni jelentés ís eismerte ezt az aggo-
dalmat, sőt hozzáfűzte azt is, hogy a félmilliós 
évi kölosöntörlesztés pontos betartása stocs 
biztosítva, tekintve, hogy a közúti alap jövedel-
mei a jelenlegi súlyos gazdasági és pénzügyi 
viszonyok közepette nagy nehézségekkel foly-
nak be, sőt a közúti költségvetés minden évé-
ben jelentős hátralékok szaporodnak fel. 

A helyzet jellemzésének teljességéhez tarto-
zik. hogy a kereskedelemügyi miniszternek aura 
a felhívására, hogy óhajt-e a vármegye az út-
építési célokra ujabb transzterkölcsörU felvenni, 
az alispán azzal válaszolt, hogy a törvényható-
ság nincs abban a helyzetben, hogy további köU 

Ne aggódfék ha kerékpárja 
elromlott, mert javitó műhelyem még mindig a 
Gróf Apponyi Albert-uccában van, csak szemben 
a volt műhelyemmel, a 4. szám alatt ZSÓTÉK 
MŰSZERÉSZ. 18S 


