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„ H U N G A R I A " - K Á V É H Á Z B A N esténként a 24 tagu világhírű 

B e l é p ő d í j „ , „ „ , g y e r m e k c i g á n y 

és a City-Band iázz zenekaru hangversenyezik. 
Közkívánatra rövid ideig meghessxabitva! Rendes árak! 

Mikor kezdik meg 
as OH-széki>áz építéséi 
Kopeczky iervezö~mérnök frelyszini vizsgálata 

(A Délmagyarország mankatárától.) Fel tűn 
noen régóta húzódik az OTI szegedi székház-
építésének az ügye. A muh év nyarán már ugy 
voh, hogy megjelenik a versenytárgyalási felhívás 
is Ó6 pár héttel ezután megindul a szókház épí-
tése. Váratlanul azonban ujabb akadályok kelet-
keztek, a behigyminisztériuniban nem hagytákj 
jóvá az OTI igazgatóságának art a döntését, 
amellyel a terveket odaítélte és újból hónapo-
kig húzódott a döntés. Végül Kopeczky Raul ka-

megbizást a tervek elkészítésére. Az épit-
azonban még ezekután sem kezdődött meg, 

bár időnkint felbukkantak hírek, hogy most már 
hamarosan felépítteti az OTI az uj székházát. 

Most a napokban megint az az értesítés érke-
zett Szegedre, hogy rövidesen megindul az OTI-
ez&ház építése. Ezt a hírt látszik alátámasztani 
végre az a körülmény is, hogy a minap Szegeden 
járt a tervpályázat elkészítésével meghízott Ko-
peczky mérnök és az építkezés terveit bemutatta 
a városi mérnökségen, majd dr. Pálfy József 
polgármesterrel tárgyalt és közölte, hogy minn 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szabad-
téri játékok kérdése végre napirendre került a 
¡szegedi városházán. Sajnos nem abban a formá-
ban, amelyre az ügy érdekében szükség lenn®, 
nem arról folynak a tárgyalások, hogy mikor 
rendezik meg Szeged ünnepi heteit és mi képen 
állítják össze azok művészi programját, hanem 
arról, hogy — ragaszkodik-e a város az ünnepi 
játékok megtartásához . . . 

Az utóbbi napokban ugyanis elterjedt annak 
a hire, hogy a szabadtéri játékok megrendezé-
sének lehetőségét komoly veszedelmek fenyege-
tik, hogy veszedelem fenyegeti azokat a felbei-
csülheteüen értékű eredményeket, amelyekhez 
Szeged az elmúlt esztendők tervszerű és áldoza-
tos munkája révén jutott, mert a hónapokkal ez-
előtt megkezdett tárgyalások, tervezgetések, kom-
binációk kátyúba jutottak, az idő pedig roha-
mosan múlik anélkül, hogy történne valami. 

Dr. Pálfy József polgármester, amikor kétség-
telenné vált, hogy a szabadtéri játékok régi ren-
dezöbizottsága többé nem vállalkozik a játékok 
megrendezésére, llóman Bálint kultuszminiszter-
rel, majd Márkus Lászlóval, az Operaház igaz-
gatójával és dr. Németh Antallal, a Nemzeti Szín-
ház igazgatójával lépett összeköttetésbe. A tár-
gyalások kezdetben biztató jelleggel folytak. Mind-
két állami színház igazgatója hajlandóságot mu-
tatott arra, hogy vállalkozik a szegedi játékok 
megrendezésére, Márkus László az idei müeor 
/enei részét rendezné, Németh Antal pedig Az 
wnber tragédiáját. A polgármester a város alap-
feltételeként azt közölte, hojzv Szeded mindenben. 

den valószínűség szerint most már megkezdődik 
az OTl-székház építése. Kopeczky mérnök tanul-
mányozta a Tisza Lajos-köruti telken a talajvi-
szonyokat, hogy a nedvesség felszívódását ellen-
őrizhesse. 

Az OTI igazgatósága értesülésünk szerint meg-
állapította a beépítendő tér méreteit és ennek 
keretén belül kell elvégezni az építkezést. Ere-
detileg 400000 pengőt irányoztak elő a székház-
építés költségeire, most a beépítendő tér méretét 
felemelték és az OTI vezetősége ennek alapján 
hozzájárult ahhoz is, hogy az építkezés esetleg 
meghaladhassa a 400.000 pengőt, hiszámitották, 
hogy a mai építési anyagárakat és munkabéreket 
figyelemhevéve a szegedi székház felépítésének! 
420.000 pengő lesz a költsége. 

Szegeden azonban arra számítanak, hogy az 
eredetileg előirányzott ősszegnél kevesebbe kerüli 
majd az építkezés. Statisztikai megállapítások sze-
rint Budapesten egy köbméter terület beépítésé-
nek 28 pengő a költsége, Szegeden pedig ugyan-
ekkora terület beépítése csak 24 pengőbe kerül. 

támogatná a vállalkozást, de az esetleges defi-
citért felelősséget nem vállal. Segilségképen hasz-
nálatra átengedi a szabadtéri játékok megvásárolt 
teljes felszerelését. 

Közben multak a hetek, a hónapok, de a meg-
kezdett tárgyalások nem jutottak tovább egyet-
len lépéssel sem, sőt 

a helvzet egyre kedvezőtlenebbre 
fordult 

az utóbbi napokban már arról beszéllek, hogy a 
Márkus—Németh-féle kombináció végérvényesen 
meghiúsultnak tekinthető, elsősorban azért, mert 
a budapesti állami színházak 

nem hajlandók vállalni a szegedi 
játékrendezés anyagi rizikóját, 

de nem utolsósorban azért is, mert Budapest is 
készül a maga külön szabadtéri játékának meg-
rendezésére. 

Dr. Pálfy József polgármester, akihez kérdést 
intéztünk az ügyben, a következőkben ismertette 
a helyzetet: 

— A Márkus-féle kombináció ügye azért hú-
zódott ilyen sokáig, mert Hóman Bálint kultusz-
miniszter betegsége miatt nem érhetett meg a 
döntésre. Bármiképen is a'akuljon a helyzet. 

Szegednek nem szabad lemonda-
nia a szabadtéri játékokról, 

amelyekhez elvitathatatlanul szerzett joga van. 

Bzt a jogát a IklulttiuszDniniszter is legitimálta, ami-
kor a mult évben kijelentette, hogy Szegeden és 
Tatatóvárosban állandósítani kell a szabadtéri já-
tékokat. Most, hogy a kultuszminiszter felépült a 
betegségéből, tiszta helyzetet kell teremtem ünki 
még pedig a lehető legrövidebb időin belül. Tisz-
tázni kell a kérdést, hogy Márkus László és dr. 
Németh Antal az általam közölt feltételek mellett 
hajlandók-e a játékok megrendezésére vállalkoz-
ni. Tőlük ugyanis pozitív választ eddig még nem 
kaptam, de most mindent elkövetek, hogy vég-
leges nyilatkozatra bírjam őket. Magam is azt 
hiszem, hogy különböző okok miatt a város már 
nem számithat rájuk. Ha végérvényes válaszukat 
megkapom és ez a válasz igazolja a feltevé-
seket, akkor 

nagyobb ankétet hivők egybe 

és ezen tárgyaljuk meg a további tennivalókat. 
Az előkészités munkájába be fogom vonni azo-
kat a vállalatokat is, amelyeknek elsősorban ér-
dekük, még pedig jól felfogott érdekük, hogy 
Szeged megrendezhesse az idén is, a jövőben is 
ünnepi játékait. 

— A játékok megrendezésére végső esetben 
Sziklai Jenő színigazgatót is megbíznám, termé-
szetesen azzal a szigorú feltétellel, hogy garan-
tálnia kell ugy a rendezés, mint a játék, művészi: 
nívóját. Azt hiszem senkinek sem lehetne kifogása 
az e]len, ha Sziklai Oláh Gusztávot szerződtetné 
művészi rendezőnek és gondoskodna arról, hogy 
a játék szereplői azt a művészi rangot reprezen-
tálják, amit az eddigi játékok szereplői reprezen-
táltak. Ugy tudom, Sziklai nagy ambícióval !?nn<í 
az ünnepi játékok vállalkozója. 

Tumultuózus jelenetek 
a belgrádi képviselőházban 
Belgrád, február 17. A képviselőházban is-

mét tumultuózus jelenetek játszódtak le. B 0 -
z s i t s képviselő az ellenzék nevében nyilatko-
zatot olvasott fel, amelyben követelte a kor-
mány lemondását. A nyilatkozat után az ellen-
zék fülsiketítő zsivajban tört ki, kartonlapok-
kal, kereplőkkel és gépkocsidudákka] olyan 
lármát csapott, hogy az elnök kénytelen volt 
az ülést felfüggeszteni. A zavargás akkor érte 
el tetőfokát, amikor az ellenzék képviselői meg 
akarták rohamozni a kormánypárti padsorokat. , 

Politikai körökben általában azt hiszik, hogy 
a képviselőház feloszlatása következik. 

L . X T 2 9 
A világ legnagyobb léghajója 

Berlin, február 17. A friedrichshafeni Zep-
pelin-müvekben elkészült a világ legnagyobb 
léghajója. Az u j léghajó hasonló a „Gráf Zep-
pel inéhez, de mintegy kétszer olyan terje-
delmű. Hossza 248 méter, legnagyobb szélessé-
ge 41.2 méter. A léghajó váza különleges alu-
míniumból készült, amely sokkal könnyebb és 
mégis nagyobb szilárdsági! az ellenállása az 
acélnál. Különös érdekessége az u j léghajónak, 
hogy a sin-Zeppelin mintájára áramvonalas 
Az ü j léghajó 50 utast, 10 tonna postát és cso-
magot, 11 tonna ivóvizet 6 tonna túlsúly vizet 
és 60 tonna nyersolajat vihet magával. Nagy-
mértékben gondoskodtak az utasok kényelmé-
ről is. Van külön dohányzó, bár, fürdőterem, 
több olvasóterem, sőt még sétány is. Azonkívül 
25 fülke 50 hálóhellyel. Az u j óriási léghajó: 
L. Z. 129 még a nyáron több kísérleti repülési 
végez Délamerika és Európa között és azután 
menetrendszerű forgalmat bonyolít le az At-
lanti-óceán felett. 

M J A J R § k l "9*k , nyakkendők, harisnyák, nöl dlvatkQtőn-

R A R i A N U k A Pol lAk, Testvéreknél. 

Tovább tart a bizonytalanság 
az idei szabadtéri játékok 

megrendezése körül 
Márkus László, Németh Antal, vagy Sziklai Jenő I 


