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A kultuszminiszter hozzátároldsálól Süöö 
a llösök Itópntá-nak meüvalósitása 
Hi történt a Szení György szoborral, amit gróf Klebelsberg 

Kunó Szegednek ajándékozott 

(A Dé lmagyarország munkatársától-) A szxr 

genfi Hősök Kapujának terve lassan halad a 

megvalósulás felé- Pogány Móric építész. aki 

dr- Pálfy József elgondolása szerint elkészítette 

»z eenléfcmü terved most elkészítette a gipsz-

modelljét és azt legutóbb bemutatta a polgár-

mesternek-

— Nagyon szép ez a nagyarányú gipsz, -idell 
— mondotta érdeklődésünkre a polgármester 
—v sokkal szemléltetőbben mutatja meg azt a 
képet, amelyet a Hősök Kapuja fog a néző sze-
me elé tárni, mint a tervrajz- Most már nagyon 
sürgős a döntés, mert rövidesen megkezdődik 
az építkezési szezon és akkor nem iehet tovább 
halasztani a tanítói imtern&tus félbeszakított 
építési munkálatait- A kultuszminiszter hoz-
zájárulása _ nélkül természetesen nem tehetünk 
semmit, hiszen a tanítói internátus építtetője 
a kultuszminiszter- Hóman Bálint sajnos még 
mem épült fel annyira betegségéből, hogy vele 
személyesen tárgyalhattam volna a kérdésről, 
de remélem, hogy rövidesem sor kerül erre ís. — 
szeretném, ha a kész javaslatot a ianuári köz-
gyűlés napirendjére tűzhetném-

Elmondotta a polgármester, hogy a Hősök 
Kapujának költségvetése még nem készült el. de 
ez a munka kisebbik része és ha aktuáltís lesz. 
igen rövid időn belül elkészül- A törvényható-
sági bizottság két évvel ezelő't már megszava-
zott a hősök emlékművére jelentősebb összeget, 
a kultuszminiszter pedig a Hősök Kapuiához 
tervezett szobrászmunkák költségeinek vállalá-
sára tett ígéretet, így a fedezet kérdése nagy-
jából megoldottnak tekinthető> de mindaddig, 
amíg a miniszter nem jelenti ki. hogy helyesli 
az elgondolást és hozzájárul a terv megvalósí-
tásához. a munkát nem kezdhetik meg. 

Ezzel kapcsolatban elmondotta a polgármester 

azt is. hogy a kultuszminisztériumban érdeklő-
dött a Klebelsberg Kunó által felajánlott Szent 
György szobor sorsa iránt- Ezt a szobrot a Ko-
lozsváry-íestvérek készítették és Klebelsberz 

Kunó még kultuszminiszter korában megvásá-
rolta az állam számára, azután P«dig Szeged-
nek ajánlotta fel- A terv az volt, hosrv az érté-
kes szobormüvet az egyetem orvostani és ké-
miai intézete kőzött, a Rerrtch Béla-téren állít-
ják fel, ahol a talapzat már régen elkészült- A 
minisztériumban egyelőre nem tudták megálló-
pi*ari, hogy jelenleg hol a szobor, vitéz Haász 
Albert miniszteri tanácsos azonban, aki a kö-
zeljövőben Szegedre jön. megígérte a polgár-
mesternek, hogy utánajár a dolognaik és azután 
megteszi a szükséges intézkedéseket- Remél-
hető, hogy a Szent György-szobor rövidesen 
Sziegedire kerül, hogy itt fölállítsák esztendők 
óta üregen alapzatára-

Vakmerő tolvajok megtámadták 
a Sylvánia fűrésztelep éjjeli 
aki revolverrel védekezett 

őrét, 

4 támadó tolvajok elmenekültek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az el-
múlt éjszaka a Sylvánia fakereskedelmi rész-
vénytársaság Haltyas-sori telepén vakmerő 
tolvajok garázdálkodtak. Éjfélután két óra táj-
ban revolverlövések hallatszottak a telepről, 
valaki segítségért kiáltott. Azok a kevesek, 
akik a revolverlövést és a kiáltozást meghal-
lották, a telep felé rohantak és rátaláltak az 
éjjeliőrre, ki kezében revolvert tartott. Az éj-
jeliőr alig állott a lábán, attól kellett tartani, 
hogy minden pillanatban összeesik. Mikor kis-
sé összeszedte magát, elmondotta, hogy az 
előbb megtámadta két ember, megpróbálták 
leütni, majd elmenekültek. 

A rendőrség a helyszínen azonnal megkezd-
te a nyomozást és a következőket állapította 
meg. Éjfélután két órakor az éjjeliőr ellen-
őrző körútra indult a hatalmas telepen. Mikor 
a kerítés mellé ért, észrevette, hogy a kerítés 
lécei több helyen ki vannak emelve. Helyre-

> 

Érdekes megbeszélések 
az idei szabadiéri jálékok 
megrendezéséről 

Előkészítő tárgyalások az Operaházban — 4 közeljövőben három-
íagu bizo'tság Szegeden beszéli meg a részieteket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az idei 
szabadtéri játékok megrendezésének kérdése 
erősen foglalkoztatja nemcsak Szeged hatósá-
gát, hanem a kultuszminisztériumot is, amely 
tisztában van ezeknek a világhírűvé vált sze-
gedi játékoknak óriási nemzeti és kulturális je-
lentőségével. A polgármester — mint ismere-
tes —, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a régi 
rendezőbizottság többé semmi szín alatt sein 
vállalkozik a játékok megrendezésére, Hóman 
Bálint kultuszminiszter hozzájárulásával Már-
kus Lászlóval, a budapesti Operaház igazgató-
jával lépett érintkezésbe és őt kérte fel a játék-
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rendezés előkészítésére. Márkus László nagy 
lelkesedéssel vállalta a feladatot és azonnal 
megkezdte a játékrendezés hozzávetőleges költ-
ségvetésének előkészítését. 

Dr. P á l f y József polgármester az elmúlt 
héten Budapesten járt és a szabadtéri játékok 
ügyében is fontos tárgyalásokat forylatott. A 
kultuszminiszterrel, aki nemrégen esett keresz-
tül egy műtéten, nem tárgyalhatott, de Márkus 
Lászlót felkereste. Márkus közölte vele, hogy a 
kultuszminiszter utasítása értelmében nagy 
erővel folynak az előkészítő tárgyalások és a 
közeli napokban bizottság érkezik Szegedre, 
hogv itt tisztázzák a kérdés helyi vonatkozású 
részleteit. A bizottságnak tagia lesz M á r k u s 
László az Operaház, dr. N é m e t h Antal a 
Nemzeti Szinház és vitéz H a á s z Aladár mi-
niszteri tanácsos, a kultuszminiszter képvise-
lője. Az eddigi megbeszélések folvamán az az 
elgondolás alakult ki, hogy a szabadtéri játé-
kok keretében bemutatásra kerülő zenemiive-
ket teüesen önállóan Márkus László rendezi, 
Az ember tragédiáját nedig dr. Németh Antal. 
A program szerint tekintettel az országos Liszt-
ünnepségekre, Liszt Ferenc Szent Erzsébet le-
gendája című munkáját is előadnák a Dóm-
téren. 

A polgármester átadta Márkus Lászlónak a 
város által megvásárolt szabadtéri felszerelés 
leltárát, amelv a költségvetés összeállításánál 
szükséges. A költségvetésen O l á h Gusztáv és 
T o 1 n a y Pál dolgozik. 

tette a léceket, majd folytatta sétáját a magas-
ra felrakott deszkák között. Amint az egyik 
széles ut végére érkezett, a farakás mögül elő-
ugrott két ismeretlen alak. Mindegyik kezé-
ben hatalmas husáng volt. Az éjjeli őr mégcsak 
fel sem ocsúdhatott meglepetéséből, az egyik 
kezében máris meglendült a hatalmas husáng 
és lesújtott az őr gyomrára. 

Az éjjeliőr az erős ütéstől megingott, egy 
pillanatra rosszullett, de a következő pillanat-
ban már előkapta revolverét. A támadók ezt 
látva, eldobták a husángokat és futásnak ered-
tek. Az éjjeliőr többször utánuk lőtt, de nem 
találta el egyik menekülőt sem. Azok a kerí-
tésnek iramodtak, átvetették magukat rajta és 
eltűntek a sötét külvárosi uccákban. 

Az éjjeli őr meglehetősen pontos személy-
leírást tudott adni támadóiról, mert éppen sü-
tött a hold és így jól láthatta őket. A detektí-
vek a kapott személyleírás alapján keresik a 
támadókat s remélik, hogy sikerül rövidesen 
kézrekeriteni őket. A Sylvánia-telepen már 
nem elsőizben történt lopás. Az utóbbi hetek-
ben és hónapokban 1200 pengő értékű faárut 
loptak el ismeretlen tettesek, akik valószínűleg 
azonosak az elmúlt éjszakai támadókkal. 

Megtámadták a huszárt, 
elvették a kardlat és 

sulvos vérengzést ren-
deztek az ittas napszá-

mosod 
(A Délmagyarország munkatársától) A sze 

gedi ügyészségire beszállítottak csütörtökön reg-
gel három csongrádi napszámost, ak'k többrend-
beli bűncselekményt követtek el- Maszlag Já-
nos, Palásti András és Vig Dávid László meg-
támadták Benedek Lásziló huszárt, aki békésen 
haladt menyasszonyával az uccán- Hátúból 
ütötték fejbe, amikor pedig eszméletlenül terült 
el, elszedték a kardját és azzal ütötték, vág-
tákahol érték Amikor a huszár magához tért 
és a kardját követelte, csak azzal a feltételle1 

akarták visszaadni, ha a közeli kocsmában bort 
fizet nekik- A huszár betért velük a kocsmá-
ba, de amikor Bartus Károly kocsmáras meg-
látta a huszár összekaszabolt arcát és a nap-
számosok kezében a kardot- megtagadta az ital 
kiszolgálását• Azoknak sem kellett több- Rá-
támadtak a kocsmárosra és feleségére. azokat 
is összekaszabolták és szurkálták• a huszár is 
kapott még néhány vágást. 

A kocsmáros revolvert rántott és r'asztólö-
vést adott le, de a fegyvert kicsavarták a kezé-
ből. pénzét elvették és miután az egész beren-
dezést összetörték, eltávoztak- Az uecán folytat 
ták vérengzésüket- Több járókelőt súlyosan 
Összekaszaboltak- Rendőrök siettek üldözésük-
re és hajnalig tartó kergetés. üldözés után s1" 
kerüH a duhaj embereket elfogni-


