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A polgármester nyilatkozata 
a szabadtéri játékokról 

„4 dómféri játékokat állandósítani kell" — Tanulságok, kívánsá-
gok, b. rálátok és tervek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap est« befejeződtek a szabadtéri játékok, hét-
fő reggel már megkezdték a Dóin-téri szín-
pad lebontását. A városházán is megkezdődtek 
az előkészületek, hogy a játékok anyagi elszá-
molását megejtsék. 

Hétfőn dr. P á l f y József polgármester nyi-
latkozott a szabadtéri játékok eredményéről és 
tanulságairól. 

— Most utólag is meg kell állapitanom — 
mondotta —, hogy milyen nagy felelősség volt 
a városon, amikor házikezelésben megrendezte 
a szabadtéri játékokat, örülök, hogy minden 
haj nélkül befejeződtek Szeged ünnepi hetei. 
Meg lehet állapítani most már kétségen kívül 
azt is, hogy az idei szabadtéri játékok teljes er-
kölcsi és anyagi sikert hoztak, bár voltak ki-
sebb zökkenők, különösen az előkészületek so-
rán, de ezek egészen eltörpülnek a nagy ered-
meny mellett. Ez az eredmény a játékok sor-
sit is végleg eldöntötte. Tudjuk, hogy a sza-
badtéri Játékokat állandósitani kell. Remél-
iük, hogy a kormány is jelentősebb támogatás-
iján részesiti a játékokat, mert mindenkinek 
be kell látnia, hogy nem lokális, hanem nem-
zeti ügy a szabadtéri játékok állandósítása Sze-
geden és ezt támogatni, szolgálni minden ma-
gyarnak kötelessége. 

— Az első szavam a hála és az elismerés 
szava — folytatta a polgármester. A leghálá-
sabb köszönetet kell mondanom vitéz dr. Imecs 
György főispánnak, aki a játékok rendezése 
alatt nemcsak a legnagyobb érdeklődést tanu-
Mlotta, hanem aktive is résztvett a munkában 
i's az <5 fellépésének köszönhető, hogy sok aka-
dály elhárult a játékok utja elől. Ki kell 
emelnem azt. hogy milyen nagy horderejű 
munkát végzett dr. S z a l a v József kitűnő 
munkatársaival, önzetlen, ügvbuzgó munkás-
águk hozta meg Szeged számára a sikert. Meg 

kell említenem azt a nagyszerű teljesítményt, 
amelyet önzetlenül dr. J a n o v i c s Jenő igaz-
Kató végzett rendezőgárdájával együtt. Mind-
annvioknak, a város egész közönségének hálás 
köszönetét tolmácsolom. 

Kijelentette a polgármester, hogy valamelyik 
közeli napon összehívja értekezletre azokat, 
akik a szabadtéri játékok rendezőbizottságának 
i tagjai és ezen számbaveszik az elhangzott 

észrevételeket és kifogásokat is. 
— Annyi máris eldöntött kérdés — folytatta 

a polgármester —, ho^v a városnak meg kell 
rendeznie ezután is a iátékokat. időnk bősége-
sen lesz. a tervszerű előkészítést már az ősszel 
megkezdjük. 

— A műsorban nem lesz szükség változtatás-
ra. A Bizánc és a János vitéz átütő sikert ért 
el, ezeket a darabokat továbbra is műsoron 
tartjuk. Az ember tragédiáját tradíciókból a 
'/ahadtéri játékok műsorán tartjuk, de nem 
három előadásban, hanem egy, esetleg két elő-
. dásban. Megkönnviti ezt, hogy a Bizánc elő-
adásával együtt elő lehet adni a Tragédiát is. 
Az elhangzott észrevételeket, kritikákat figye-
lembe fogom venni és az idén nyert tapaszta-
latokat iövőre feltétlenül hasznosítjuk. Gon-
dolni kell arra a továbbiakban, hogv megfelelő 
darab álljon majd rendelkezésre. Már meg is 
kezdődtek a tárgyalások arra vonatkozólag. 
'iogv valami zenés darabot, operát, a Cigány-
bárót, a Hárv Jánost, illetve esetleg az Ocskay 
brigadéros! tűzzük esetleg műsorra nem 1937-
I en. hanem az ezutáni években. Bizonyos, hogy 
oályázat utján fogjuk kiválasztani az uj dara-
bokat. Felmerült az a gondolat is. hogv külföl-
di szerzők szereplése is biztos sikert hozhat a 
szabadtéri játékokon. Én ezzel szemben a ma-
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gyar nemzeti kultura reprezentálását óhajta-
nám kiművelni a szegedi szabadtéri játékokon. 
Szó volt arról is, hogv bécsi társulatot hívjuk 
meg Szegedre. Az ember tragédiája eljátszásá-
ra, erről azonban csakis kulturális csereakció 
keretében lehetne szó. 

Kijelentette végül a polgármester, hogy szá-
mítása szerint negyvenezer ember nézte végig 
a játékokat. A város társadalmi hozzájárulás-
ból 5 ezer pengőt remél és ha ez befolyik a vá-
ros kasszájába, akkor a polgármester vélemé-
nye szerint nem lesz ráfizetés az idén a szabad-

téri játékokra. 
Szombaton volt az idei játékok rekordfor-

galma, amikor öt filléres vonat érkezett Sze-
gedre Budapestről, Miskolcról. Debrecenből, 
Szombathelyről, Cegléd—Kecskemétről és 
mintegy 8—9 ezer embert kellett elhelyezni a 
Dóm-téren. Megfelelő számú ülőhely már nem 
állt rendelkezésre és ezért a rendezőség pótál-

lóhelvek százait adta ki, hogy az idegenek vé-
gignézhessék a János vitézi. A nagy tömegek 
elhelyezése körül zavarok és kisebb izgalmak 
keletkeztek, — a mintegy 2000—3000 állóhelyi 
közönséget a tribün két oldalán helyezték el, 
de olyan tumultus támadt, hogy az előadást a 
megujuln» zajongás és elhelyezkedési nehézsé-
gek miatt csak félórai késéssel lehetett megkez-
deni és hogy a zavarokat megelőzzék, rend-
őröket vezényeltek ki, akik rajvonalat húztak 
az állóhelyi közönség előtt és igy helyreállí-
tották a rendet. Félórai késés után elült a za-
jongás és a teljesen telt téren hozzá lehetett 
kezdeni az előadáshoz. Kisebb zavarok támad-
tak az elutazásnál is, de sikerült azután az ál-
lomáson biztosítani az idegenek elhelyezését. 

A kereskedők parlamentje 
a szabadkereskedelem 
mellett 
Tiltakozás a kereskedelemellenes hangulat ellen — Izgal-
mak és viharok a miniszteri kiküldött beszéde közben 
— Rassay és Pálty polgármester beszéde a kereskedőkről 

„A kereskedelem és a magyar állam 
össze van forrva44 

(A Délmagyarország munkatársától.) Több-
hétig tartó gondos előkészületek után szomba-
ton délután nvilt meg a vidéki kereskedelmi 
testületek országos szegedi értekezlete. A két-
napos szegedi kongresszusra hatvanegy város 
kilencvenkét kereskedelmi testületének 370 de-
legátusa, jött el. Délután 3 órakor és Varga 
Mihály, a Szegedi Kereskedők Szövetségének 
elnöke az előkészítő bizottság nevében üdvö-
zölte a megjelenteket, akik sorában ott láttuk 
a kereskedelmi miniszter képviseletében dr. Ar-
kay Ferenc miniszteri tanácsost, a pénzügymi-
niszter képviseletében dr. Szojka Miklós he-
lyettes pénzügyigazgatót, Kacsóh Bálint mi-
niszteri tanácsost. Megjelent a kongresszuson 
dr. vitéz Imecs György főispán, dr. Pálfy Jó-
zsef polgármester, dr. Rassay Károly, dr. Hu-
nyadi-Vas Gergely és Görgey István ország-
gyűlési képviselők, dr. Vinkler Elemér kor-
mányfőt anácsos, Tichy Antal Máv. üzletigaz-
gató, dr. Takács Gvula Máv. főtanácsos, 
Andrényi János Máv. osztályfőnök. Sáray Fe-
renc postaigazgató, Körmendy Mátvá6, az 
ipartestület elnöke, dr. Jugovits István rend-
őrfőtanácsos és még igen sokan mások. Megje-
lent a kongresszuson az OMKE teljes vezér-
kara. 

Varga Mihály elnök az üdvözlés után kegye-
letes szavakkal áldozott Sándor Pál emléké-
nek, majd dr. Landesberg Jenő felolvasta a 
kongresszuson megjelent testületek névsorát. 
Ezután került, sor a kongresszus vezetőségé-
nek megválasztására. Ennek sorában a követ-
kezőket választották meg: 

elnökök Sesztina Jenő és Vértes Miksa, alel-
nökök a szegediek közül Grósz Marcell. Hof-
fer Jenő. Varga Mihály, dr. Tonelli Sándor és 
dr. Landesberg Jenő. 

A megválasztottak nevében Sesztina Jenő 
mondott köszönetet, maid Vértes Miksa kor-
mánvfőtanácsos, a kereskedelmi és iparkamara 
elnöke mondotta el 

elnöki megnyitóját. 

Kifejtette, hogv mesterséges alakulatok sajá-
títják ki ujabban a kereskedelmet, ezek ellen 
nagy erővel kell küzdeni. Az egykézrendszer 
széles rétegeket sajátít ki. á protekcionizmus 
tombol. A kereskedelemnek harcot kell folytat-
nia a szövetkezetek mohóságával • szemben, a 
kérdések egész tömegét kellene megoldani álla-
mi beavatkozás nélkül. A kereskedelmi testü-
letek kongresszusa tárgyal a sérelmekről és 
elvárja, hogy azok orvosoltassanak. 

Az általános helyesléssel kiéért megnyitó 
után a. kongresszus Vértes elnök javaslatára 
üdvözlő táviratot küldött a kormányzónak. 

Nagy érdeklődéesel várták 

kereskedelmi miniszter 
küldöttének, 

kl -

Arkay Ferenc miniszteri osztályfőnöknek fel 
szólalását. A miniszteri megbízott tolmácsolta 
a kereskedelmi miniszter üdvözletét, majd azt 
mondotta, hamis állitás az. mintha Magyaror-
szágon kereskedelemellenes hangulat lenne. 

— Pedig igaz! Ugy van! — hallatszott a 
terem minden oldaláról. 

— Nem igy van. Épeszű ember nem lehet 
ellensége a kereskedelemnek! — válaszolta a 
miniszteri kiküldött. 

— Megnyomorítják a kereskedelmet! — hal-
latszott egv éleg hang. 

— Nem becéülik a kereskedőket! Tönkre-

mennek'a súlyos terhek alatt! •— kiáltották. 
A közbeszólások pergőtüzében 

Árkay Ferenc nem tudta folytatni beszédét. 
Szinte minden mondata után zajos közbekiáltá-
sok hallatszottak. 

— Nem való az — mondotta a rend helyre-
álltával —, hogy a kormánvzat körében keres-
kedelemellenes a hangulat. A kormányzat, tu-
datában van annak, hogy a kereskedelem fontos 
szerepet tölt be. teljesen egyenrangú az ipar-
ral és a mezőgazdasággal. Árról beszélt még a 
miniszteri kiküldött, hogy a kongresszus ha-
tározatairól jelentést teez a miniszternek és 
reméli, hogv azokat meg is lehet valósitani. 

Taps fogadta 

dr. Pálfy József polgármester 

felszólalását. A polgármester Szeged nevében 
köszöntötte a kongresszus résztvevőit. Kifej-
tette, hogv a kereskedelem éltetője a szabad-
ság; legfontosabb, hogy ezt megkapja a keres-
kedelem. A másik jelszó: a magyar kereskede-
lem tisztasága és tisztessége. 

A helyesléssel fogadott felszólalás után 

Rassay Károly 

állott fel szólásra sürü tapsok közben. Arról 
beszélt, nagy figyelem mellett, hogv a magvar 
kereskedelem gazdasági ereje évek óta folyto-
nosan csökken, csak a bizonytalanság növeke-
dik. Hármas receptet ajánlott a kereskedelem-


