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Opiiás Ocacr crűélni umMm Hónak 
öngullkossága a Plaro$ parton 

Kusvétkor eltűnt Szegedről, most állapították meg öngyilkosságát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Gyárfás 
Elemér romá'iiai magyar szenátor fiának tragé-
diája ügyében folytatott péntek esto óta nyomo-
zást a szegedi rendőrség. Gyárfás Elemér 2! éves 
Ferenc nevü fia a szegedi egyetem orvosi fa-
kultásának harmadéves hallgatója volt. \ lehet-
séges és szorgalmas fiatalember a Szent Imre 
kollégium lakója volt. Április 20-án eltávozott a 
kollégiumból azzal, hogy Budapestre utazik ro-
konaihoz. Azóta nvomaveszett. Eltűnését pénte-
ken be jelem tették a szegedi rendőrségnek, amely 
kereste, de eredménytelenül. Péntrken éjszaka 
rádiókörözést adtak ki eltűnése ügyében. Szom-
baton megoldódott a rejtély, megkerült Gyárfás 
Ferenc, holtan. 

A nyomozás megállapitolta, hogy Gyárfás Fe-
renc nem utazott el április 20-án Szegőiről, 
hane.in ugyanaznap, tehát nagyszombaton dél-
utón a Maros torkolatánál egy fára felakasztotta 
magát. Holtan találtak rá húsvét vasárnap reg-
gel. Zsebei iire^ek voltak és igy személyazonos-
ságát nem tudták megállapítani, Holtte-le a tör-
vényszéki orvostani intézetbe került, ahol fiatal 
kollégái boncolták. Feltűnt nekik, hogy az is-
meretlen holttest hascmlit Gyárfásra, de nem is 

gondoltak arra, hogy ép|>on kollégájukat bon-
colják, inert tudomásuk szerint Gyárfás Ferenc 
akkor Rudapesteu tartózkodott. Gyárfás Feren-
cet isfenntvesen temették el. miután a holttest 
személyazonosságát nem sikerült megállapítani. 
Most derült ki azután, hogy Gyárfás Ferenc, akit 
a rendőrség az egész országban keresett, u sze-
gedi temetőben nyugszik. 

Megállapította a rendőrség, hogy Gyárfás Fe-
renc kabátja béléséből készített magának hurkot 
és arra akasztotta fel magát. A kollégiumtól 
való távozásakor minden értéktárgyát b«:árta ar. 
Íróasztala fiókjába, azokat ott szombaton meg is 
találták. Ebből a tényből is arra következtetnek, 
hogy a szerencsétlen fiatalember a.:zal az elha-
tározással ment ki a Tiszapartra, hogy ott ön-
gyilkosságot követ eJ. BucáuUv iet n"m hagyott 
és igy senki sem tudja biztosan, hogy miért 
dobte. el magától az életet. Egyes hirek szerint; 
Gyárfás Ferenc anyagi zavarokkal küzdött, ezért 
szánta el magát a végzetes lépésre. 

Szombaton délután a rendőrség értesítése után 
Szegedre érkezeti Gyárfás Elemér szenátor, hogy 
fi« holttestének hazaszállítása iránt intóz.ke 1 jen. 
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Mugusxéus 3-án 
kezdődnek 
az idei Dóm-tér i jáéékok 
Megkezdődtek a végső tárgyalások a* olasz -magyar 
kapcsolatok megvalósítására 

(A Délmagyarország munkatársától.) Orszá-
gos jelentőségű eseménnyé nőtt a tavalyi em-
lékezetesen nagy siker után a szegedi szabad-
téri játékok ügye. Még ma jd három hónap vá-
laszt el az idei játékok kezdetétől, de már most 
látszik, hogy 

a tavalyinál is jóval nagyobb és 
intenzivebb érdeklődés nyilvánul 
meg a szegedi ünnepi események 
iránt nemcsak az ország egész te-
rületén, hanem szinte egész Euró-

pában 

Már most biztosra vehető, hogy az idén nem-
csak Ausztriából és az utódállamokból fognak 
nagyobb tömegek augusztusban Szegedre ér-
kezni, de Franciaországból, Angliából, Hol lan-
diától és Olaszországból is. Szegeden külön 
apparátussal kell felkészülni az idegenek fo-
gadtatására és különösen a pontos, előzékeny 
és gördülékeny elhelyezésre és ellátásra. Az 
adminisztrációnak és a város idegenforgalmi 
szervezetének ez lesz egyik legfontosabb fe l-
adata, mert nemcsak a művészi eseményeknek 
kell ünnepi jelentőségüeknck lenni, hanem ugy 
kell fogadni és ellátni az idegeneket, tniut azt 
a régi osztrák, német és svájci idegenforgalmi 
városok példája mutatja. 

Ugyanakkor, amikor 

az ünnepi játékok adminisztratív, 
idegenforgalmi és technikai elő-
készítése megkezdődött, nagy tem-
póban folyik a miivészi rész elő-

készítése és megszervezése is 

Ismeretes, hogy az idei játékoknak kél főprog-
ramja lesz: A zember tragédiája sorozatos elő-
adása és azok a kimagasló zenei események, 
amelyek kapcsolatban vannak az olasz ma-
gyar kulturális szövetséggel. Az ember tragé-
diája az eddigi tervek szerint az idén hatszor 
kerül szinre a Dóm-téren, természetesen is-
mét gróf B á n f f y Miklós rendezésében, amely 
mozgalmasságával, szinességével és mély hatá-
sával oly kivételes sikert aratott. A tavalyi ta-
pasztalatok alapján Bártffv Miklós néhány ké-
pet még tökéletesebbre formál, nemcsak a tö-
megmozgatás szempontjából, de a világítási és 
technikai berendezések vonalában is. Bán f f v 
Miklós mintegy két hét előtt Erdélybe utazott 
és ott dolgozza k j a változások és javítások 
részletes tervét. Á közeli napokban már telje-
sen készen lesz az idei előadás vezerkönyve. 

Ugyanezekben a napokban megkezdődik a 
szereplőgárda szervezése is, — 

az idén ujabb nagy művészi meg-
lepetések lesznek a szereposztás-

ban 

A magyar színészet büszke értékei kapják az 
összes vezető és jelentős szerepeket. 

Gondos, körültekintő és rendkívüli munkát 
j igényel az olaszoknak a játékokba való bekap-
: csolása. Ismeretes, hogy a kultuszminisztéri-
i um meghívta a szegedi játékokra a milanói 

Scala együttesét és Pietro M a s c a g n i t , a vi-
lághírű zeneszerzőt. A napokban Rómában 
folytatják le a részletes tárgyalásokat az olasz 
illetékes faktorokkal a megvalósítás minden 
részletére. Előrelátható, hogy a legkiválóbb 
olasz operaegyüttes kimagasló értékei vesznek 
részt a Parasztbecsület Dóm-téri előadásain és 
az énekesek között nem egy világnév is szere-
pelni fog. Kétségtelen, hogy 

ezek a zenei események európai 
jelentóséget és érdekességei fognak 
adni a szegedi ünnepi napoknak. 

A reprezentatív olasz opera, a legnagyobb élő 
olasz komponista és karmester mellett a legki-
válóbb olasz énekesek fognak szerepelni. — 
kétségtelen tehát, hogy a Dóm-téri zenei estéi-
nek második részét reprezentatív magyar ese-
ménnyel kell felruházni. Arról van szó, hogy a 
Parasztbecsület olasz előadása mellett 

az egyik legkimagaslóbb és leg-
népszerűbb magyar zenemiivet 
mutatják be az egyik legnagyobb 
élő magyar zeneköltő közreműkö-

désével. 

A tervek szerint Hubay Jenő, Dohnányi Ernő. 
Kodály Zoltán és Bartók Béla közű! fog kike-
rülni az a zeneköltő, aki Mascagni mellett ve-
zetőszerepet fog játszani. A zenekari és kó-
rust a budapesti Operaház fog ja adni. 

Az idegenforgalmi és adminisztrációs szer-
vezet pontos lebonyolítására a város külföldi 
példák után életrevaló tervet valósit meg. Ar -
ról van szó, hogy a szegedi ünnepi játékokat 
ügyes és könnyen használható számolócédu-
lákkal is propagálják, ami szinte minden meg 
terhelés nélkül nagy eredménnyel használta 
tó fel az összes szegedi üzemekben, üzletekben, 
vendéglőkben, kávéházakban, mindenütt, ahol 
a vevő és eladó találkozik, ahol az árut össze-
gezni. elszámolni, fe l jegyezni kell. A külföldi 
példák azt mulatták, hogy az ilyen propagan-
da-eszközök rendkívül beváltak, a számolócé-
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