
2 D É L M A G Y A R O R S Z S G 1935 szeptember 3. 

teljes ellátáson kivül 200-240 pengő gázsit kap-
tak mindig a legpontosabban. Mindezek közreját-
szottak abban, hogy a Glaukos előadása nem járt 
sikerrel. Hogy ki felelős ezért, nehéz megállapíta-
ná. A tényekből csak egy derfl ki, bogy a rendező-
bizottság aligha." 

Arról, ami a Glaukos előadásának előkészí-
tésével kapcsolatosan történt, illetőleg nem tör-
tént, sok érdekeset tudnának mondani azok a 
szegedi iparosok, akik az ünnepi játékok alkal-
mából a SzUE ujsziegedi telepén munkához 
jutottak. Ma azonban még csak két jellemző 
epizódot mondunk el. Az egyik, hogy Hege-
dűs Tibor közölte a rendezőbizottsággal, hogy 
neki ugyam semmi köze a tagok magánéletéhez, 
de az még sem járja, hogy a díszlettervező 
minden éjjel mulat s így délelőtt tiz, tizenegy 
előtt sose lehet megkapni. A másik, hogy Vö-
rös Pál elutazása előtt mintegy hatvan pengő 
értékű ínterurbánbeszélgetési számlát akart ki-
fizettetni a rendezőbizottsággal s mikor meg-
üzenték neki, hogy előbb igazolja, kivel, kinek 
a megbízásából és milyen ügyben beszélt, fe-
nyegető hangú választ küldött a Hungária em-
berével. 

* 

Az az éleshangu nyilatkozatháború, amely a 

rendezőbizottság és Vörös Pál között lefolyt, 

megszólalásra kényszeritett néhány pesti új-

ságot. Előfordulnak tévedések, találkozunk 

olyan kritikai megjegyzésekkel is, amelyek 

nem vonatkoznak a szabadtéri játékokra vagy 

amelyek egészen aprólékos részletkérdések he-

lyességét, illetőleg helytelenségét vitatják. De 

általában emelkedett tárgyilagosság jellemzi a 

pesti ujságközleményeket. Feltűnést keltett a 

Nemzeti Újság vasárnapi száma, amelyben 

K á l l a y Miklós ír pontos informáltsággal ra-

gyogó cikket. Néhány részletet 

nemcsak Szeged, hanem az igaz-
ság szempontjából is 

eléggé meg nem hálálható cikkből itt közlünk: 
— Csak az tudja igazán felmérni, mit jelentet-

tek Szeged városa számára az ünnepi hetek, aki 
most post festa látja a várost. Az uccák nemcsak 
csöndesek, de csaknem kihaltak. Csak ugy muta-
tóba lézeng egy-két járóke?ő a hatalmas Széche-
nyi-téren. A néhány nappal ezelőtt zsúfolt villamo-
sok öresen futnak a Boldogasszony-sugáruton. A 
Dóm-tér körül, ahol a tarka papucsos, paprikás, 
halbk-skás, tarhonyás sátrak körül tolongott a 
nép, most szürkén és kopaszon és a néptelen asz-
falt. A Hungária-szálló terraszára rá nem ismer-
ne, aki akkor járt iat, mikor még a nagy sarok-
asztalná? a nagy Maestro, Pietro Mascagni és mű-
vészkisérete fogyasztotta a délutáni feketét. Em-
ber ember hátán szorongott akkor a sfirün állí-
tott asztalok körül. Ma, sajnos, tulsok az asztal, de 
kevés a vendég s a vendéglőkben, ahol a nagy na-
pokban szinte a fejvesztettségig nőtt a forgalom, 
most válogatni íebet az asztalok kőzött s egyszerre 
három pincér is ugrik a megrendelt pohár sörért. 

— Itt általában meg vannak elégedve az ered-
ménnyel és elismeréssel adóznak a rendezőbizott-
ságnak, amely Szegedet az idén szinte 

európai érdeklődés középpontiává 

tudta tenni. És egész>en különösnek találják, hogy 

éppen azok támasztják és szítják az 

elégedetlenséget Budapesten, akiknek 

szerényen és az igazi művész rezer-

váltságával kellene bevárniok, vájjon 

as ő munkájukkal is teljesen meg van-e 

elégedve a közvélemény. 

— Lehettek kisebb, nagyobb hibái az idei sza-

badtéri játékoknak. Mi magunk is kifogást emel-

tünk a darabok megválasztása ellen, mert nem ta-

láltuk őket teljesen összhangban állóknak Éppen 

a Dóm áhítatával, tagadhatatlan azonban, hogy az 

idei szegedi ünnepi hetek olyan magas mévészi 

sziavonslon álfa műsort adtak, amely 

nemcsak az ó m i g érdeklődését moe-

gatta meg, hanem mestse sz ország 

határain tul sugározta von só varéasát. 

Szeged elindult azon az uton, amelyen a leghatá-

sosabb idegenforgalmi tényezővé válhat. 

lőszi dlvatclpő ufdonságok, 
Angolsarko uccai cipőkfilitale^ességek, 

Ferii uccai sport- ts vadászclpőh, 
» Gyermek, ishola és cserklszclpök 
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H A - H A c i p ő á r u h á z b a t i , Kiszolgálás A.B.C. utalványra! 

A bécsi lapok már egyhangúan csak 
ugy emlegették, mint a magyar Salz-
burgot, bolott eddig féltékenyek voltak 

Salzbnrg egyedfiivalóságára. 

Az egész európai sajtó meglepő figyelemmel kisér-
te az ünnepi heteket s egész sereg jelentős külföldi 
lap küldte el Szegedre tudósítóit és kritikusait. Igy 
a Bemer Bund, a Berliner Achtnr-Abendblatt, a 
Leipziger Neuste Nachrichten, a Berliner Lokal-

anzeiger, a Neue Freie Presse, az olasz lapok kő-

sül a Lavoro, a római Politioa, a milanói La Sera, 

a Popolo di Roma, a Seeolo Faseista, a nápolyi 

II Mattino s a torinoi Stampa. Megjelent a Figa-

ro képviselője s két prágai lap tudósítója. Ott volt 

az elszakított területek valamennyi magyar lapja 

kivétel nélkül. És megnézte a szegedi előadásokat 

a színházi irodalom egyik európai tekintélye Ln-

cien Dubech, az első Egyetemes Színháztörténet 

szerzője. 
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Bécsi filharmonikusok működnek közre 
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A hét eseménye! 
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Napról-napra erelkeülk 
a tífusz es vcrhasmegbdegedfceh száma 

A főorvosi hivatal jelentése a belügyminiszternek 

Szerdán megnyitják a rókusi járványkórházat 
(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi 

tifusz- és vérhasjánvány napról-napra veszedel-
mesebb méreteket ölt. A megbetegedésekről szóló 
jelentések felkeltették a belügyminiszter érdeklő-
dését is, aki sürgős jelentéstételre szólította most 
fel a város hatóságát. A főorvosi hivatal most 
dolgozik a részletes jelentésen és aat valószinüleg 
keddien felgerjeszti a belügyminiszterhez. 

A főorvosi hivatal jelentésében — mint értesü-
lünk — igen súlyos megállapítások lesznek. Meg-
állapítja a főorvosi hivatal, hogy Szegeden évti-
zedek ófa nem tapaszfalf nagyarányú tifusz- és 
vérhasjárvánnyal kell az idén számolni. Minden 
tünetből, minden körülményből arra lehet követ-
keztetni, hogy ezekben a járványos betegségekben 

lényegesen több lesz az idén a meg-
betegedés, minf volt °z előző években, 

pedig ugy a tifusz, mint a vérhas állandó beteg-
sége Szegednek a nyárvégi hónapokban. A meg-
betegedések száma szinte napról-napra emelke-
dik, a város területéről az elmúlt tizennégy nap 
alatt hetvenkilenc megbetegedést jelentettek be, 
szerencsére 

a halálos megbetegedések száma arány-
tag elég kiesi. Ké{ hét alatt tífuszban 

kéf beteg halt meg, 

a járvány harmadik áldozata két hét előtt, ai el-
ső megbetegedések idején halt meg. 

Itt említjük meg, hogy a polgármester hozzájá-
rult a főorvosi hivatal legutóbbi javaslatához és 

elrendelte a rókusi óvodának kisegifő 
járvángkórhdzzá való dfalakifását. 

Az óvoda felszerelése most folyik és ez a huszonöt 
ágyas kisegítő járványkórház szerdán megnyílik. 

A járványos megbetegelések eddig megállapí-
tott és felkutatott fertőző gócpontjait már fertőt-
lenitatték. A szemétgyűjtő-telepáket leöntötték 
mésszel és friss földréteget hordták, a szemét-
válogatást pedig szigonwo eltiltották. « tilslom 
batartltát a rendőrség ellenőrzi. 

Az elpiujt héten különben tömegesen oltatták 
be magukat tifusz eljen. A széleskörű intézkedések 
ellenére a tífuszjárvány tovább terjed, 

a hétfői napon öt ujabb megbetegedés-
| ről tetfek jelentést 

a tiszti főovosi hivatalban. Három vérhasmgebete-
gedést is jelentettek. 

Jelentés érkezett a tk®0 főorvosi hívta talhor. 
hogy 

Sándorfalván, Csongrádon és Mindszenten 
r 

is terjed a tifusz, sőt ujabban Kislrtindorarsmifn 
is fellépett a fertőző betegség és egy halálos ál-
dozatot is követelt. Most ezekben a községekbe® 
foglalkoznak az egészségügyi hatóságok a köte-
lező védőoltás bevezetésével. A község területén 
ezt könnyebben meg lehetne valósítani. Szegeden 
azonban, tekintettel arra, hogy több mint száz-
ezer ember beoltásáról volna szó, kereszt ülvihe-
tetlen a kötelező tifuszoltás. Egyelőre tebát csak 
ama szorítkoznak az egészségügyi hatóságok, 
hogy a beteglek hozzátartozóit oltsák be fifnsz 
ellen-

A quarnerói Riviérán 

LAURANA 
napfényes tengeri strandján as 

EXCELSIOR 
nagyszállét a legjobb társaság szine-java keresi 
fel gyógyulás, üdülés, nivós szórakozás végett — 
A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton 
épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos ét-
terméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára 
és a közeli szigetekre. Elegánsan berendezett tár-
salgók, női szalon, dohányzóterem, iró és olvasó 
szoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel 
konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra di-
étás étkezés. — A legtökéletesebb komfort mel-

lett is az 

árak igen mérsékeltekI 
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengő-
befizetés az „Uj Magyarság" Utazási irodájánál 
(Budapest, .VII- Rákóczi ut 30. T. 464-30.1 180 


