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badtéri játétkok és más zenei események részére. 

Szeged zenei éleiét nem lehet többé 
függővé tenni a komoly zenei telje-
sítményekre egymagukban képte-

íe nkatona'zenészektől, 

fel kell zeneileg is szabadítani ezt a várost, de 
különösen most, amikor annyi veszély fenyegeti 
a szabadtéri játékok sikerét, óvakodni kell attól a 
zeneileg komolytalan kísérlettől, amely a katona-
zenészek erőltetésével kétségessé tettek a János 
vitéz szabadtári sikerét 

n Dóm-téri játékok 
főszereplői 

Engedélyezték a vasúti kedvez* 
ményeket a szabadtéri játékokra 

A szabadtéri játékok propagandája niagkez-
dődött. Szombaton megjelentek a plaká' k, ame-
lyek hirdetik, hogy Szeged az idén is megren-
dezi ünnepi játékait a Dóm-téren, amely ebből 
a szempontból már ötesztendős múltra tekinthet 
viasza. A Szegedre érkező hirek szerint az ér-
deklődés az ország minden részében igen nagy 
és a jelek szerint az idei játékok is nagy tö-
megeket vonzanak majd auguszlus első felében 
Szegedre. 

Dr. vitéz Imecs György főispán és dr. Pálfy 
József polgármester csütörtökön és pénteken Bu-
dapesten folytatott tárgyalásokat az ünnepi játé-
kok idegenforgalminak megszervezése céljából 
az illetékes minisztériumokkal és a vasút igazgat 
tósággal. i 

A tárgyalások eredménye az, hogy az egész 
vonalon a legmesszebbmenő kedvezményeket biz-
tosítják Szeged számára. A kereskedelemügyi mi-
nisztérium és a Máv. igazgatóságának közlése 
szerint julius 25-töl fél áru vasúti jeggyel lehet 
az ország egész területéről Szegedre utazni, — a 
féláru kedvezményt biztoöitják a hajózási válla-
latok is. Megállapodás történt a filléres vonatok 
engedélyezése érdekében, most a menetrendek 
részletes kidolgozása folyik. A külügyminiszté-
riumban minden intézkedés megtörtént a rerid-
kivüli vizumkfdvezmények ügyében, julius 25-
től kezdve azok a Magyarországra érkező ide-
genek, ukik a szegedi szabadiéri játékokra utaz-
nak, vjzummentesgéget kapnak. Az előadások 
szinlapjait Janovics Jenő Szegedre érkezése után 
teszi közzé. 

Az ember tragédiája idei Dóm-téri előadásá-
nak egyik érdekessége az, hogy Törzs Jenő ját-
sza Lucifer szerepét, Ádámot ée Évát az idén is 
Leholay Árpád, illetve Tőkés Anna játsza. 

A Bizáncban Konstantin császárt Táray Fe-
renc, Irene császárnőt Muráit Lili, Hermát Bulla 
Elma, Giovannit Kiss Ferenc fogja alakítani. 

A János vitézben Kukorica Jancsit Palló Imre 
játsza, Bagtót Kiss Fetrenc, a francia királyt 
Gázon Gyula, a királykisasszonyt Halász Gitta 
énekli, Ihiskát Réthy Eszter. 

A Szabadtéri Játékok irodájához (Korzó Mozi 
telefon 21-85.) aeaiegesfcőí érkeznek az érdeklő-
dések és a jegylefoglalások az ország legtávolibb 
vidékeiről ia. 

Szliácsfürdő 
vasas-szénsavas gyógyfürdő 

Lakás, elsőrendű étlapból válasz-
tott ellátás. 3 heti olcsó pausál-
kurák (ut autóin oda-vissza tel-

Í'es pensió, borravaló, kurtaksa 
leszámításával.') Elónyöí. fizetési 

módozatokról felvilágosítás fél 7 
1—fél 8-ig dr. Bienenstock, Buda-
pest, Mihály ueca U. Telefon 559-35 

Kerékpárt, »alkatrészeket, gumit 
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legolcsóbban 
részletre is 
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166 jeles, 291 bukott diák 

a négy szegedi gimnáziumban 

az flranvbika vendáglö! 
Zóna sör és kenvér 50 fillér 

szombat, vasárnap, hétfőn Tisza Lajos-körut 
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(A Délmagyarország munkatársótól.) Az el-
múlt napokban ünneplőruhás diákokkal volt 
tele a varos. A délelőtti órákban rajzottak az 
uccákon, szemükben már a vakáció öröme 
égett, ha egyiknek-másiknak el is fátyolozta 
kissé a szemét a diák-bánat, a rossz bizonyít-
vány. Megtörtént a bizonyitványosztás, az 
ünnepi Te Deum pontot tett az Í935—36. is-
kolaév végére, a kivül annyira komoly iskola-
épületek elnémultak, tizpercenkint nem zen-
dül fel az udvarukon a vidám gyereklárma, 
elcsöndesedtek a tanulságos képekkel ékesített 
hosszú folyosók is. A pedellusok utoljára sö-
pörték ki a tantermeket, aztán lehúzták abla-
kaikra a rendőnyöket, az ajtókat pedig be-
zárták. 

Vége az iskolaévnek, lehet készülni az újra, 
amely sokkal gyorsabban közeledik a nagy-
vakáció örömei között, mint amilyen lassan 
mult el a régi. . . 

Az iskolai értesítők frissen, festékszaguan 
kerültek ki a nyomdából és most itt sorakoz-
nak fel az asztalon. Valóságos könyvtárt le-
hetne összeállítani belőlük. Sima fedőlapjuk 
alatt ezer érdekes adat rejtőzik, nagy gonddal 
összeállított statisztikai táblázatok, amelyek 
százalékszámokra vagdalják föl azt az ember-
palántát, akit rendes tanulónak, vagy magán-
tanulónak nevez az iskola hivatalos nyelve, 
de aki már csak diák marad, amig iskola lesz 
ezen a földön. Nevetős, vagv sirósarcu, kócos 
üstökű, tisztaszivü diákgyerek. 

Érdemes böngészni ezekben az értesítő-fü-
zetekben. Sok érdekességet lelhet ki belőlük 
az ember és elrévedezhet a problémán, mi lesz 
ezekből a százalékokból, ba végkép becsukódik 
mögöttük a széles iskolakami, nyilik-e u} ut 
előttük az úgynevezett élet felé. szebb lesz-e, 
mint az elődjeiké, a — miénk volt. 

Hóman Bálint kultuszminiszter iskolare-
formja megszaporította a szegedi gimnáziu-
mok számát, amennviben gimnáziummá mi-
nősitette a nvolcvanöt esztendős szegedi álla-
mi reáliskolát is. Tgy most 

négy gimnázium 

működik Szegeden, a „Kegyesrendiek Vezeté-
se Alatt Alló Szegedi Városi Bőm. Kat. Du-
gonics András Gimnázium", a „Szegedi Magvar 
Királyi Állami Klauzál Gábor Gimnázium", a 
„Szegedi M. Kir. Állami Baross Gimnázium" 
(ez volt a reáliskola) és egy magángimnázium: 
„Tunvogi Csapó János Gimnáziuma." 

Az iskolareform meglehetősen 

összezavarta a gimnáziumokat, 

ami kitűnik p~ értesítők zűrzavarából is. Csak 
a piaristák értesítője egységes, csak ott nincs 
különbség az egves osztályok iellege között. 
De már az állami gimnázium két első osztá-
lya egvszerüen gimnázium, a többi, tehát a 
másodiktól a nyolcadikig reálgimnázium, em-
lékeztetőül a legutolsó reformot nem is sok 
esztendővel előbb végrehajtott korábbi gimná-
zium-reformra. A hajdani reáliskola első osz-
tálva gimnáziumi, a második reálgimnázium! 
osztály, a többi reáliskolai. A Tunvogi Csapó-
féle magángimnáziumnak bét osztálva van. jö-
vőre nyílik meg a nvolcadik osztály. Az első 
ojztálv egyszerűen gimnázium, a többi reál-
gimnázium. 

Ha időközben nem találnak ki valami uiahb 
reformot, hét esztendő múlva, amikor a most 
végzett elsősök tulkerülnek a matúrán. Szege-
den négy azonos tantervvel dolgozó gimnázi-
um leszi 

A négy szegedi gimnáziumnak a most mult 
tanévben együttvéve 

1 W növendéke 

volt. A nftveniékék az egyes intézetek kízött 
igv oszlottak meg: városi gimnázium 41-
lntni 4M. reál *XW Tunvnd ?80 A városinak 
őt. at államinak hat. a reálnak három, a Tu-
nvoginak esrv nárbuzamos osztálva volt. 

A piaristák növendékei közül 65 ért el je-
lesrendü, 152 jórendü, 285 elégségesrendü ered-
ményt és 90 bukott meg egy vagy több tárgy-
ból. Az állami gimnáziumban 47 végzett jele-
sen, 128 jól, 194 elégségesen, 95 elégtelenül, a 
reálban 34 jelesen, 58 jól, 111 elégségesen, 57 
elégtelenül, a Tunyogiban 20 jelesen, 53 jól 
147 elégségesen, 49 elégtelenül. A négy gimná-
zium összesített eredménye: 

jeles 166, jó 391, elégséges 737, 
elégtelen 291. 

A négy szegedi gimnáziumban összesen öt-
vennyolc diák tette le sikeresen az érettségit, 8 
városiban 20, az államiban 30, a reálban 8. 

Az értesitőkönyvek tartalmilag elég gazda-
;ok. Valamennyi meleg szavakkal vesz bucsul 
Ír. K a u f m a n n Györgytől, a szegedi tanke-
rűlet nyugalombavonult főigazgató iától és lel-
kes szavakkal köszönti utódát, dr. K i s p a r t i 
Jánost. 

A piaristák értesítője első oldalán F e k e t e 
Ipoly gyönyörű latin nyelven irt ódájával ün-
nepli a jubiláló dr. G l a t t f e l d e r Gyula me-
gyéspüspököt. Az állami gimnázium értesitője 
kegyeletes cikkben búcsúztatja el az intézet év-
közben elhunyt igazgatóját, dr. S o m o g y i 
Józsefet, de elbúcsúzik Ur Márton igazga-
tóhelyettes tanártól is, akit a kultuszminiszter 
a debreceni reáliskola igazgatójává nevezett ki 
és dr. M á 11 y Ferenc tanártól, aki letöltötte 
szolgálati idejét és a tanév végeztével nyuga-
lomnavonult. 

1 

tisztítás legjobban, legolcsóbban 
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Zsarolás 
a Csillagbörtönből 

10 kiló élelmiszerért 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) Áaze-

?edi törvényszók szombaton tárgyalta Hivszky 
stván nagybánhegy esi gazdálkodó zsarolási 

ügyét. Hipszky ellen Kotroczó József feljelen-
tésére indult eljárás. A vádlott többszörösen ro-
vottmultu ember. A mult év telét is a Csil-
lagbörtönben töltötte ée onnan irt egy levelet 
Kotroczónak és arra kérte, hogy küldjön ka-
rácsonyra neki egy tizkilós élelmiszeresoma-
got, mert egyébként napvilágra hozza azt a 
gyilkossági ügyet, amelyről ketten tárevaltak. 
Kotroczó feljelentésére megindult a nyomozás. 
Hipezkv a vizsgálat során fantasztikus mesét 
adott elő. Elmondotta, hogy Kotroczó arra 
birta rá, hogy báró Urbán Péter kéwteelőt 
gyilkolja meg. ő a megbízatást elvállalta. Járt 
az ügyben Pesten is, tárgyalt ott is többekkel 
és azok is helyeselték a tervet, csak az volt a 
kikötésük, hogy — tőrrel kövesse el a gyilkos-
ságot, mert az sokkal csendesebb dolog és nem 
okoz feltűnést... ö azután más üdvből ki-
folyólag börtönbe került ós igv nem lett a do-
logból semmi. 

A szombati tárgyaláson Hipezkv visszavon-
ta a vizsgálat során tett vallomását, ázzál, az 
indokolással, hogv amusrv sem tudni aíokat 
bizonyítani, feleslegesnek tartja tehát, ho*v ez-
zel védekezzék. 

A birósá-g bűnösnek mnodotta ki Hipszkvt 
zsarolás vétségében és kéthónayi fogházra 
itélte. 


