
T 9 3 6 április 8 . D É l . M A G Y A R O R S Z Á G 3 • • • • • í 

Av\két a városházán 
az idei szabadtéri játékokrói 
A bizottság egyhangúlag állást foglalt a Játékok további megren-
dezése mellett — A polgármester sürgős tárgyalásokat kezd 

Janovics Jenővel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den délben a városháza tanácstermében ösz-
szeült az a bizottság, amelyet a polgármester 
hivott egybe, hogy tájékoztatót adjon a sza-
badtéri játékok ügyében eddig folytatott tár-
gyalásairól, közölje a legutóbb fölmerült lehe-
tőségeket és meghallgassa a véleményeket a 
további teendőkre nézve. A bizottság ülése 
iránt igen nagy volt az érdeklődés, a meghí-
vottak, kevés kivétellel csaknem valamennyi-
en megjelentek. Jelen volt I m e c s György fő-
ispán is. 

Az értekezlet megnyitása után a polgármes-
ter bejelentette, hogy a megbeszélés bizalmas 
jellegű. Felkérte a sajtó képviselőit, hogy az 
ülés lefolyásáról ne készítsenek jegyzeteket, 
mert azt szeretné, ha a felszólalók teljesen fe-
szélyezetlenül mondanák el észrevételeiket és 
lennék meg javaslataikat. Az ülés végén majd 
ő fogja közölni, hogy a tanácskozások anyagá-
ból mi hozható nyilvánosságra. 

Az ülés végeztével azután kijelentette a pol-
gármester az újságírók előtt, hogy a tanácsko-
záson semmi olyan momentum nem került szó-
ba, amely nem való nyilvánosságra. 

A polgármester 

részletesen ismertette az ülés megnyitása után 
• hónapok óta tartó tárgyalásainak leginkább 
negativ eredményét. Elmondotta, hogy M á r -
k u s László végérvényesen bejelentette vissza-
vonulását. nem vállalkozott a szabadtéri játé-
kok megrendezésére dr. N é m e t h Antal, a 
Nemzeti Színház igazgatója sem, akitől hétfőn 
mégis levél érkezett, hogy ha saját személyé-
ben nem is, de a Nemzeti Szinház égisze alatt 
hajlandó lenne a játékok megrendezésére vál-
lalkozni, ha a város vállalná a vállalkozás 
minden anyagi kockázatát, egyúttal fölhívta a 
polgármester figyelmét arra is, hogy Pécs le-
mondott a ,,Missa Solemnis" szabadtéri elő-
adásának megrendezéséről, Szeged tehát fölve-
hetné ezt szabadtéri előadásainak műsorába. 
Bejelentette a polgármester, hogy időközben 

több ajánlat 

érkezett a varashoz, köztük dr. H e u m a n 
Károly hírlapíróé is, aki vállalná abban az 
esetben a játékok megrendezését, ha a város-
tól, az államtól és a társadalomtól összesen 
harmincezer pengő értékű pénzbeli támogatást 
kapna. Jelentkezett egy magát megnevezni 
egyelőre nem kivánó másik vállalkozó is, aki 
saját rizikójára megrendezné a szabadtéri elő-
adásokat, de az ünnepi játékok eddigi támoga-
tásán felül még sok teher átvállalását kivánja 
a várostól. Felolvastatta ezután a polgármes-
ter dr. J a n o v i c s Jenőnek, a kolozsvári szín-
ház volt igazgatójának levelét, amelyben azt 
közli, hogy örömmel áll teljesen önzetlenül a 
város rendelkezésére a szabadtéri játékok dol-
gában és hajlandó a játékok megrendezésére 
is vállalkozni. Janovics tervezetet is közölt le-
velében. Szerinte Az ember tragédiáján kívül 
még más darabot is műsorra kellene tűzni, 
még pedig olyant, ami a célnak és a helynek 
megfelel. Bejelentette, hogy Kelet népe címen 
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Be lváros i Mozi Ma utoljára 
Nyi las Misi nagyszerű filmje 

Légy jő m ndhalálif !1 

Széchenyi Mozi Szerda, csütörtök 
Zoro és a hamis Huru, a 

Két trombitás 
Bohózat 8 felvonásban. 

i irt egy történelmi drámát, amely ezeket az igé-
nyeket esetleg kielégíti. 

Végül ismertette a polgármester a felmerült 
• müsorkombinációkat, majd felkérte a bizottság 
j tagjait, hogy szóljanak a kérdéshez, 
i Elsőnek dr. Tonelli Sándor szólalt fel. A z t 

ajánlotta, hogy a polgármester a Janovice-
féle levél alapján igyekezzék biztosítani az 
idei játékok megrendezését. A leghelyesebb az 
lenne, ha a város 

Janovicsot kérni fogja a játékok 
megrendezésére, 

fix fizetést és bizonyos progresszív kulcs sze-
rint növekedő százalékos részesedést ajánlana 
fel számára honoráriumképen. Műsorra Az em-

t ber tragédiáját és a Bizáncot kellene tűzni. A 
I Missa Sollemnist nem ajánlja, mert a darab-
| nak a Nemzeti Színházban sem volt '.ömegsi-

! 6 drb pálinkás pohár 
3 drb talpas likőr kehely 
1 drb likőr palack 
6 drb boros pohár 
6 drb prés. vizes pohár 
6 drb üvegtányér mély, vagv lapos 
1 drb üveg tál, mély vagy lapos 
1 drb fayenc szószos csésze alj 

—.88 
—.98 
—.88 
—.98 
—.98 
—.98 
—.98 
—.28 

6 drb fayenc mokka csésze vagy aljjal — . 7 8 
1 drb fayenc pecsenyés tál —.98 
1 drb fayenc tésztáé tál —.98 
1 drb fayenc főzelékes tál —-98 
1 drb fayenc leveses tál fedővel 1.98 
1 drb 6 személyes fay. tésztás készlet szi-

nes modern mintákkal 1-98 
6 személyes bel- és külföldi porcellán ebédlő-
készletek 75 féle mintában, már 36 pengőtől 

kaphatók. 
Zománcedény, háztartási ós konyhafelszerelési 

tárgyakban is a legolcsóbb árak. 
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kere, tehát nem lehet alkalmas a közönség 
érdeklődésének felkeltésére. Valószinti, hogy 
Németh Antal csak azért szeretné előadatni 
Szegeden, hogy — miután Pécsett sem adhatja 
elő, hát itt rehabilitálja magát. 

— Nem bukott meg a Missa Sollemnis — 
szólt közbe Shvoy Kálmán — , szép előadás 

— A közönség buktatta meg — válaszolta 
Tonelli — , nem ment a színházba. 

— Lehet, hogy „az a közönség" nem ment, 
de a darab még 6em bukott meg. A z má« kér-
dés, hogy alkalmas-e a darab a szabadtéri já-
tékok szempontjából. Szerintem tényleg nem 
alkalmas. 

Dr. Hunyadi-Vass Gergely szerint a varos-
nak a lehető legolcsóbb megoldást, kell válasz-
tania. Szerinte ezért elegendő, ha kizárólag a 
Tragédia kerül műsorra, még pedig hétszer 
egymásután. A z t ajánlja, hogy a város Sziklai 
Jenőre bizza a szabadtéri játékok megrende-
zését 

Dr. Csekey István a Tragédiát nem tartja 
elegendőnek, ezen kivül még a Bizánc előadá-
sát javasolja. A Missa Sollemnis Beethoven ki-
sérőzenéjével tényleg nem bizonyult vonzó pro-
dukciónak, lehet, hogy L isz t Ferenc zenéiével 
az lenne, azonban kétségtelen, hogy igen 
megdrágítaná a szabadtéri játékokat, érért 
nem ajánlja előadását. 

egyénisége egészséget 
és eröt sugároz. Hyen 
emt>ernek van az ¿lat-
b a n sikere. A ruganyos 
járás titka a 
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Dr. Szivessy Lehel szerint a közönségre csak 
az attrakció hat erősebben, ezért kívánatosnak 
tartja, hogy a Tragédián kivül valami megfe-
lelő operaelőadást is műsorra tűzzenek. 

Dr. Szalay József a Janovies-féle kombiná-
ció mellett foglalt állást, majd kifejtette, hogy 
tulajdonképen szabadtéri darab nem áll a vá-
ros rendelkezésére. A z t ajánlotta, hogy a vá-
ros kérje fel Sik Sándort szabadtéri dráma 
Írására. 

Ditrói Gábor Janovics mellett foglalt ál-
lást. Szerinte Janovics „Kelet népe44 cimü da-
rabjának kérdésével tüzetesebben kellene fog-
lalkozni. 

Dr. Grüner István nem tar t ja helyesnek, 
hogy a vároe házikezelésben vállalkozzék a já-
tékok megrendezésére. Jogos a* a Viváns.lg, 
hogy 

az érdekelt vállalatok, 

amelyeknek közvetlen hasznuk van a játékok-
ból, vállaljanak bizonyos részt az anyagi koc-
kázatból. Az elmúlt évben harmincegy szegedi 
polgár vállalt tizezer pengő értékű garanciát. 
A z idén gondoskodni kell arról, hogy a szüksé-
ges társadalmi biztosítékot azok bocsássák 
rendelkezésre, akiknek legnagyobb üzleti érde-
kük fűződik a játékok megrendezéséhez. 

Dr. vitéz Imecs György főispán szólalt fel 
ezután. Elmondotta, hogy két évvel ezelőtt, 
amikor Miskolcon szabadtéri játékokat akar-
tak rendezni, 

a miskolci kereskedők és iparosok 
nyolc nap alatt huszonötezer pen-

gőt adtak erre n célra össze. 

mert tisztában voltak azzal, hogy mit jelente-
ne számukra a szabadtéri játékokkal járó 
idegenforgalom. Elképzelhetetlennek tartja, 
hogy a szegedi kereskedők és iparosok ne is-
mernék fel saját érdekeiket és vonakodnának 
attól, hogy megfelelő részt vállaljanak a koc-
kázatból. 

Vértes Miksa elmondotta, hogy a szegedi keres-
kedők és iparosok a mai sulyo6 helyzetben nem 
igen előlegezhetnének a várható többletjöve-
delmükre, de a kérdést meg lehetne oldani ab-
ban a formában, ha a szabadtéri játékok ide-
jén a szálló- és éttermi számlákat, valamint 
a Dóm-téren árusított szegedi specialitásokat 
szabadtéri bélyegekkel látnák el. 

Dr. vitéz Shvoy Kálmán szólalt fel végül. 
Kijelentette, hogy a polgármester ugyan bizal-
masnak minősítette az értekezletet, ilyen nagy 
bizottságban azonban nincs biztosíték arra, 
hogy az elhangzó bizalmasabb kijelentések 
megmaradnak a tanácskozó terem négy fala kö-
zött. Neki lennének bizonyos megjegyzései, de 
mivel ezek tényleg bizalmas természetűek, itt 
most nem mondhatja el őket. A z t ajánlja, hogy 
a polgármester alakítson szükebbkörű bízott 


