
n r i vi a r, y A R o R s 7 * o *7 

2 ülés, 4 henger lengőtengely, 570 cm*. 5.5—6 1. fogyasztás, 85 km. 

Körzetképviselet: 1ARKOV ICS SZ ILÁRD ftú. Szeded, Tisza LalOS k ö r ű t 44. 

Vidékről berendelt 
katonazenekar 

vagy kiváló zenei teljesítmény 
a János vitéz szabadtéri előadásán 

1936 hiniiis 28. 

H Tisza szegedi partiáról 
eltávolíttatja a város 

a kabinokat 
Felsővárosi tisztviselők kül-
döttsége a polgármesternél 

(A Délmagyarország munkatársától.) Há-
rom évvel ezelőtt mintegy hetven felsővárosi 
tisztviselő — köztük birák, tanárok — elha-
tározta, hogy a Felsőtiszaparton, a. Római-
kon! tnál fürdőtelepet létesít. A tisztviselők 
vállalkozásához a város parthasználati és épí-
tési engedélyt adott. Évek óta állnak itt a fel-
sővárosi tisztviselők kabinjai, amelvek után 
évi 150 pengő parthasználati dijat fizettek a 
városnak. 

A tisztviselők a mostani fürdőidényre is 
berendezkedtek, rendbehoaatták a fürdőházat 
és a kabinokat. Nemrég: azután polgármesteri 
végzést kézbesítettek, amelyben arra. hívja fel 
őket a város hatősága, hogv széptészeti szem-
pontokból a fürdőház mellett elhelyezett ka-
binokat< három nap alatt el kell távolítani. A 
végzéa a tisztviselők körében megdöbbenést 
keltett, mert nem számítottak a város közbe-
lépésére a fürdőszezon megindulása után. 

Elhatározták, hogy küldöttséget vezetnek 
dr. Pálfy József polgármesterhez és a határo-
zat felfüggesztését kérik. A polgármester kö-
zölte a küldöttséggel, hogv a határozat meg-
változtatásról nem lehet szó, mert a város a 
saját strandjába közel félmilliót fektetett be-
le ós nem tűr konknrreneiát a szegedi parto-
kon. A tisztviselők ekkor felajánlották, hogy 
kabinjaik után megfizetik azt az összeget, 
amelyet a városi strandon kell fizetni, az ott 
elhelyezett kabinok után. 

A felsővárosi tisztviselők most türelmetle-
nül várják, hogvan döntenek a foronv alatt. 

d kereskedelmi miniszter 
még nem döntött az 

élelmiszerkereskedések 
zárórájáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-
gedi Kereskedők Egyesülete mozgalmat indí-
tott az üzletek esti zárórájának általános 
szabályozása érdekében. Miután a legtöbb 
szakmában bevezették a hatórai üzletzárást, 
az egyesület felterjesztést intézett a kereske-
delmi miniszterhez és azt kérte, hogv az élel-
miszer-. fűszer- és a rseviegekereskedések esti 
záróráját hétköznapokon 8. szombaton 9 órá-
ban állapítsa meg. 

A kereskedelmi miniszter most értesítette 
a polgármestert, hogy a kórelmet egy/előre nem 
bírálhatja, el. mert előzetesen tisztázni kell, 
hogy a fűszer-, élelmiszer- és csemegekereske-
delemmel szoros összefüggésben lévő péküzle-
tek kivánják-e a záróra hasonló szabályozását, 
mert különben az egyoldalú szabályozásból 
sérelmek származnának. A miniszter a polgár-
mestert bízta meg azzal,, hogy a sütőipari ér-
dekeltségek álláspontját tudakolja meg és ar-
ról küldjön értesítést. De intézzen kérdést a 
Kereskedők Szövetségéhez is, hogv a fűszer-, 
élelmiszer- és csemegekereskedők ilyen körül-
mények között fenntartják-e kívánságukat. 

A polgármester most sürgősen beszerzi a 
szükséges adatokat é6 azokat a legrövidebb 
időn belül közli a kereskedelmi miniszterrel. 

A hétköznapi záréra 
A kereskedelemügyi miniszter szombaton ér-

kezett leiratában arról értesítette a kereske-
delmi és iparkamarát, hogy a múlt évi tapasz-
talatok alapján a hétköznapi zárórát esti 6 
órában állapította, meg. Hétórai záróra van ér-
vényben a karácsonyt és húsvétot megelőző 
két hét. továbbá az ipari vásár és a. szabadtéri 
játékok tartama alatt. Ez a rendelet a tulnvo-
móan élelmiszerárusitásra. állami egvedárusági 
cikkek árusítására, berendezett üzletekre, fa-
és szónkereskedésekre, továbbá drogériákra ós 
illatszer+árakra nem vonatkozik. A rendelet 
julius 1-én lép életbe és egvelőre két évig ma-
rad hatályban. 

(A Délmagyarország munkai ársálól.) Az idei 
szegedi szabadtéri játékok előkészítéséről Pes-
ten is, Szegeden is többszór hangzottak el kifogá-
sok. A mi álláspontunk az volt és ma is az, 
hogy azt a hatalmas munkát, aanelyet Pálfy Jó-
zsef [lolgármester fáradhatatlan irányításával vé-
geznek, a játékok előtt csak a legnagyobb ez ük-
ség esetén szabad bírálni és Szegednek ez a leg-
hatalmasabb horderejű kulturfigye azt kívánja;, 
hogy ez a bírálat — ha elhangzik — a le-
hetőség szerint irányt adó, utmutató, a készülő 
játékok ügyét jobb útra terelni képes legyen. Ezt 
a munkát vállaljuk, amikor abban a hitben, hogy 
még nem késtünk el, 

a János vitéz zenei előkészítését 
tesszük szóvá 

ás Felhívjuk különösen a polgármester figyelmét 
arra, hogy a tervezett módon zeneileg a vidéki 
színházi nívót is nehezen fogják elérni. 

A zenekarnak olyan módon való összeállítá-
sa ugyanis, mint ahogy eddig tervezik, meg fog-
ja magát bosszulni. \zt halljuk. hogy 8o—85 
tagu zenekart akarnak foglalkoztatni és hogy a 
civilzenészek mellett kalonazen'észeket 

szednek össze Szegedről, Békés-
csuháról, Kecskemétről és esetleg 

még más állomáshelyekről. 

A terv az, hogy különböző hangszerekkel és kü-
lönböző városokban külön fognak próbálni és 
azután az utolsó napokban vonják össze Szegedre 
a teljes zenekart és tartanak közvetlenül az elő-
adás előtt 3—4 együttes próbát. Levelekkel, cik-
kekkel ostromolnak bennünket, amelyek mind 
óvást emelnek ez ellen az erőltetett terv ellen; 
a többi között, azzal érvelve, hogy ilyen módon 
elő lehet készíteni eg-v vidéki O'^rettélőarlást. «le 

ha azt akarják, hogy a János vitéz előadása eí-
érje azt a szinvonalat legalább, amelyet a Háry 
János három év előtti debreceni előadása elért, 

le kell mondani a katonazenészek 

szerepeltetéséről. 

Ha jobb nem lesz a János vitéz szegedi szabad-
téri előadása, mint amilyen a Háry János debre« 
oeni szabadtéri előadása volt, akkor is egy buda-
pesti operaelőadás nívóját feltétlenül el kell ér-
nie. Azok után, amiket a szegedi szabadtéren pro-
dukáltak, ez sem eredmény, de legalább nem ka-
tasztrofális visszazuhanás. A következtetés mind-
ebből tehát c.saík a/ lehet, hogyr 

a kütonazenészekct. akikkel már a 

tavalyi játékokon is sok baj volt, _ 

feltétlenül ki kell kapcsolni és kü-

lönösen a János vitéz előadásának 

zenei ellátáséról más módon kell 

gondoskodni. 

Általánosan ismert szakember hivta fel a figyel-
münket arra, hogy azért a pénzért, amibe az ös-
szetákolt, idei zenekar kerülne, meg lehet kapni 
azt a kiváló budapesti zenekart, amely tavaly a 
Parasztbecsület és A cremona! hegedűs előadásán 
közreműködőt t és amelynek teljesítményéről 
mindjárt az első próba után a legnagyobb el-
ismerés hangján nyilatkozott Mascagni. 

Általában revízió alá kell venni a szegedi ze-
nei élet úgynevezett erősségeit és ha komoly ze-
nei életet akarnak, nincs más mód hátra, mint a 
katonazenekart meghagyni a katonaságnak és pol-
gári zenekar felállításával gondoskodni ar-
ról, hogy saját összetanult, mindig rendelkezésre 
álló nagy polgári zenekarunk legyen ugy a szín-
ház, mint a filharmonikus hangversenyek, a sza-
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