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Hatszáz szegedi kereskedő 
a hatórai üzletzárás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi kereskedők körében már évekkel ezelőtt 
megindult a mozgalom a zárórakérdés sza-

bályozása érdekében, de mivel a vélemények 
neim voltak sohasem egyöntetűek, a mozgalom 
eredményre nem is vezethetett. Most valószínű-
leg mégis döntő fordulat következik be ebbdn 
az ügyben, a szegeái kereskedők igen jelentős 
csoportja ugyanis határozottan állást foglalt a 
hatórai iizleizárás bevezetése mellett. Közel 
hatszáz kereskeáö aláírásával a napokban be-
advány érkezett a polgármesterhez, akit az alá-
írók arra kértek, hogy kívánságukat terjessze 
a kereskedelmi miniszter elé. Kívánságuk pedig 
az, hogy a miniszter léptesse életbe a kötelező 
hatórai iizletzárást. Hivatkoznak a beadvány 
aláirói arra. hagy hat óra után ugy is megbé-
nul teljesen az üzleti forgalom. Télen a nyitva-
tairtás csak feleslegesen szaporítja az üzletek 
rezsiköltségeit, növeli a világítási és a fűtési 
számlát, nyáron viszont a kereskedőknek, vala-
mint a kereskedelmi alkalmazottaknak is szük-
ségük van egy kis nappali szabadidőre, hogy az 
egésznapi munka uitán felüdülhessenek kissé. A 

hét óráiig való nyitvatartási tehát semmiféle 
gazdasági szempont tjem kivánja, az általános 
kereskedői érdek és szociális szempontok vi-
szont a hatórai üzJetzárás életbeléptetése mel-
lett szólnak. 

A hatszáz aláirásos beadvány dir. Katona Ist-
ván tanácsnokhoz került, aki az érvényben lévő 
törvényes rendelkezésekből megállapította, 

hogy azokban a városokban, amelyekben az üz-
leti zárórát külön szabályrendelet nem szabá-
lyozza, az érdekeitek kívánsága alapján a zár-
órát esetről-esetre a kereskedelmi miniszter ál-
lapítja meg az illetékes kereskedelmi és iparka-
mara véleményének meghallgatása után. Katona 
tanácsnok ezért átküldőt te a kereskedők beadvá-
nyát a kamarához és tizenöt napon belül kért 
véleményt róla, hogy azután azt a beadvánnyal 
együtt felterjeszthesse a kereskedelmi minisz-
terhez. 

Hasonló mozgalmat indítottak a szegedi nyilt 
üzletet tartó iparosok is• akiknek kívánságát 
a kereskedők beadványával együtt terjeszti fel 
a mimiszterhez a város hatásága. 

Rendkívüli arányokban 
bontakoznak ki a dómtéri 

előadás méretei 
Dr. Mohácsi Jenő és Kádár Imre Szegeden — Kolozsvári 
autocarok — Páratlan érdeklődés az ország egész terü-
letéről — Budapestről 3 0 0 0 utast hoznak a filléres 

vonatok 
(A Délmagyarország munkatársától.) A ma-

gyar irodalmi és színházi világnak európai vi-
szonylatban is páratlanul álló eseménye Az em-
ber tragéáiája dámtéri előadása. Az utolsó pró-
bák folynak és a tegnap esti zárt házifőpróbán 
már külsőségeiben is lenyűgöző volt a hatás. 
Jelmezes próbát tartottak az összes szerep-
lők, akiknek fáradhatatlan buzgalmáról csak a 
legteljesebb elismerés hangján lehet irmi. 

A szegedi sziabadtéri játélkok erősen éreztetik 
idegenforgalmi hatásukat Szegeden. 

A szdiloáákban úgyszólván minden 
szobát lefoglaltak, a magyar politi-
kai, iroáalmi. színházi, társadalmi 
világ vezető kiválóságai miná jelen 
akarnak lenni a szombat esti be-

mutatón. 

Pénteken este lesz a teljesen zártkörű sajtófő-
próba, amelyre az ország legnevezetesebb 
iróá, kritikusai, újságírói jönnek Szegedire. Er-
áélyböl is eljönnek a magyar szellemi élet ve-
zetői azokkal 

a kolozsváriakkal, akik autócarokon 
indulnak a szombati bemutatóra. 

Ezek sorában bejelentették érkezésüket Ligeti 
Ernő, Kovács László, Marton István és báró 
Kemény János kolozsvári szerkesztők ós irók. 
Csütörtökön megérkezett Szegedre dr. Mohácsi 
Jenő, a kiváló iró. aki Az ember tragédiáját 
nemes költészettel németre fordította és akinek 
nevéhez is fűződik a bécsi burgtheaterbeli előadás 
nagy sikere Megérkezett Szegedre Kádár Imre, 
a kiváló erdélyi iró és újságíró, a kolozsvári 
magyar színház igazgatója, aki airról is neveze-
tes, hogy Kolozsváron harmincszor egymásután 
adta elő Az ember tragédiáját, amely a kolozs-
vári sziniévad legnagyobb sikere volt. 

Mohácsi Jenő és Kádár Imre: csütörtökön 
egész nap a Dóm-téren tartózkodtak, lelkesen 
figyelték a technikai munkálatokat, nagy érdek-
iödéssd kísértek 'tnániden mozzanatot és a Msői 

hajnali órákig figyelték a jelmezes pTŐfoat Be-
széltünk 

Kádár Imrével, 
aki az elragadtatás hangján többek kfözött a 
következőket mondotta: 

— A legjobb megoldás, amit Bánffy Miklós 
gróf proáukál. Meggyőződésem, hogy szombaton 
este az egyik legnagyobb magyar színházi pro-
áukciónak leszünk a tanúi. 

Dr. Mohácsi Jenő 
érdekes nyilatkozatban mutatott rá Az ember 
tragédiája szegedi szabadtéri előadásának nagy 
jövőjére: 

— Szegeden voltam tavaly is. amikor az ér-
dekelt. hogy Az ember tragédiája szabadba való-e 
előadásra. Már a mult esztendőben örömmel 
állapítottam meg, hogy Hont Ferenc rendezésé-
ben szuirekerült Az ember tragédiája arányaiban 
monumentális volt. Már akkor láttam, hogy Az 
ember tragédiája szabadtéri előadásának nagy 
jövője van. 

— Az emiber tragédiája bécsi előadásán jelen 
volt Bdnffy Miklós gróf és ifj Oláh Gusztáv is, 
szegedi utam azonban nemcsak a vizit vissza-
adása. hanem tanulmányi ut is. Meg akarom ál-
lapítani, hogy a tavalyinál nagyobb eszközök-
kel. kitűnőbb technikai felkészültséggel és olyan 
nagyértékü rendezői tuáássai. mint amilyennel 
Bánffy gróf, az állami színházak volt intenáánsa 
és ifj. Oláh Gusztáv renáelkeznek, a bécsi elő-
adás tapasztalatainak felhasználása után — ho-
gyan hat Az ember tragédiája dámtéri előadása. 

— Az idei esztendő Madách Imre éve. Kezdő-
dött a Nemzeti Színház jubiláris előadásával, 
amelyet Voinovich Géza rendezett, folytatódott 
a Burg-szinházi előadással, amelynek nemcsak 
óriási kulturális, hanem nagy politikai jelentősége 
is lesz, ezt követte a kolozsvári nemzeti színház 
előadássorozata az első előadás ötvenedik évfor-
dulóján. Most a szegeái szabaátéri játékok kez-
dődnek, ezt októberben a római Az ember tragé-
diája, novemberben a bukaresti nemzeti szindváz-
beli előadás, azután a hamburgi Deutsche 
Sahauschspielbaus előadása követi, majd a 
stokhotmi áBami sanibáabaa, » ezyik helsinkii 
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színház előadása van soron és szó van arról, 
hogy Az ember tragédiája szinrekerül a prágai 
nemzeti színháziban is. 

— Nyugodtan mondhatom, hogy itt vagyok 
Szegeden Az ember tragédiája próbáin és a be-
mutatón, mint a bécsi Burgtheater őrszeme. Itt 
alaposan akarom tájékoztatni Röbbelinget a sze-
gedi előadás szépségeiről és tanulságairól, mert 
ha valaki, ugy Röbbeling az, aki hivatva van ar-
ra, hogy Az ember tragédiája első német sza-i 
badtóri előadását rendezze. Hogy faol és mikor* 
az majd elválik. De itt vagyok Szegedien azért 
is, mert a magyar rádiótól azt a megtisztelő 
megbízást kaptam. hogy augusztus 6-án este 11 
órakor németnyelvű előaáást tartsak a szegeái 
szabaátéri előaáásról. Meggyőződésem — fejezte 
be nyilatkozatát dr. Mohácsi Jenő —, hogy a sza-
badtéri játékoknak Szegeáen nemcsak nagy je-
lenje. hanem nagy jövője is van. 

Szombaton Szegedre érkezik 

Antonío Wiámar, a budapesti olasz 
követség sajtófőnöke, 

aki olasz nyelvre fordította Az ember tragédiáját 
Vele együtt érkezik Horváti János, aki a római 
díszleteket festi és Farkas Ferenc- aki a római 
előadáshoz a kísérőzenét irta. 

Példátlanul nagy az érdeklődés Az ember tra-
gédiája minden előadása iránt. A szabadtéri já-< 
tékok vezetősége 

az ország minden részéből tömegé-
vel kapja a leveleket és az érdeklő-
dők százai táviratokban, express-
levelekben. telefon utján keresik fel 

a központi irodát. 

Ezek között megható az a levél, amelyet Kőrös-
ről irtak tegnap. Egyik előkelő család aziránt 
érdeklődik, hogy édesapjuk, aki nem tud járni, 
— autóról végignézhetné-e az előadást. Ennél 
beszédesebb bizonyítéka nem lehet a szegedi 
sziafoadtéri játékok sikerének .. . 

A szombati és vasárnapi filléres 
vonatok zsúfoltan érkeznek Sze-

gedre. 

A városi színházban lévő jegypénztár állandó 
ostrom alatt áll. A nagy érdeklődésire vailó te-
kintettel! a rendezőbizottság arra kéri mindazo-
kat, akik a tegnapi felhívás ellenére még nem 
váltották ki jegyeiket, hogy 

ma á&.ig feltétlenül váltsák ki, mert 
azontúl a jegyeket senkinek sem 

tarthatják fenn. 

Többirányú érdeklődésre a rendezőség közli, 
hogy 

a pénteki sajtófőpróbára senkinek 
sem ad ki szabadjegyet és a sajtófő-
próbára nem lehet belépőjegyet sem 

váltani. 

Szükségesnek tartja a rendezőség a közönséget 
arról is tájékoztatni, hogy a nézőtér, amelynek 
helyszínrajza a központi iroda Szécthenyi-téri 
kirakatában láthatU- olyan kitűnően van meg-
konstruálva, hogy annak minden iüöh&.yéröl és 
az állóhelyekről is nagyszerűen élvezhetők az 
előadások. 
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