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Tribünökéi építenek a Gizella-téren 
a Hősök Kapuja felavatására 

A kormányzó 29-én érkezik Szegedre 

HUNGÁRIA 
SZÁLLÓ 
Csárda teraszán vasár-
naponként d é l b e n 
Bold izsár Ká lmán 
és zenekara muzs iká l . 
Friss csapolásu sörök, 
olcsó borok, sör-zónák. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. vitéz 

Tmecs György főispán és dr. Pálfy József polgár-

mester csütörtökön Budapestre utazott és — mint 

ismeretes — a kultuszminisztériumban a kor-

mányzó szegedi látogatásának előkészítéséről tár-

gyalt. A kormányzó május 29-én, szombaton ér-

kezik Szegedre, vasárnap résztvesz a Hősök Ka-

puja felavatási ünnepélyén. A kultuszminisztérium 

a szegedi ünnepély programját még nem állította 

össze véglegesen, de ez most már rövidesen meg-

történik. 

Ugy a főispán, mint a polgármester pénteken 

már Szegeden tartózkodott és mindketten részt-

vettek a déli órákban azon a helyszíni szemlén, 
amelyet a Gizella-téren tartottak, liogy megálla-

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

szabadtéri játékoknak ismét szenzációjuk van. Ja-

novics Jenő, akit az idei játékok művészi vezeté-i 

sével megbíztak, dr. Pálfy József polgármester-

hez intézett levelében a megbízatásáról lemondott 

s igy a szegedi szabadtéri játékok pillanatnyilag 

művészi vezető nélkül állnak. 

Janovics a szabadtéri játékok rendezőbizottsá-

gtinak legutóbbi ülésén még résztvett s ott a bi-

zottsággal meglehetős összhangban dolgozott. Igaz, 

hogy akkor már nem volt szó a művészi veze-

téssel kapcsolatos nagy horderejű kérdésekről, 

mert ezeket a bizottság korábbi ülésein intézték 

el. Levelében a lemondás főoka gyanánt arra a 

levélre hivatkozott Janovics, amelyet Shvoy Kál-

mán országgyűlési képviselő intézett a polgármes-

terhez, amikor a szabadtéri játékok rendezöbízott-

sági tagságáról lemondott. Ezt a lemondó levelet 

annakidején részletesen ismertettük. Shvoy Kál-

mán kezdettől fogva ellenezte azt, hogy az idén 

is Janovicsra bizzák a szabadtéri játékok művészi 

vezetését. Shvoynak az volt az álláspontja, hogy 

a tavalyi művészi eredmények messze elmarad-

tak az előző évek művészi eredménye mögött, 

azonkívül annak a véleményének is kifejezési 

adott, hogy a szegedi szabadtéri játékokat müvé-« 

szileg sem lehet a külföldről irányítani. 

Akkor, amikor ebben a kérdésben a szabadtéri 

Játékok rendezőbizottsága döntött, hosszú és éles 

vita fejlődött kl. A szavazás a polgármesteri elő-

terjesztésnek adott többséget s Janovics igen sok 

felhozott aggodalom ellenére nagy többséggel kap-

ta meg a megbízást a művészi vezetésre. Tagad-

hatatlan, hogy annak folytán, hogy a megválasz-

tott művészi vezető nem Szegeden tartózkodik, 

állandóan bizonyos türelmetlenség és bizonytalan-

ság mutatkozott. A szabadtéri játékok rendező-

bizottságát csak akkor hivták össze ülésre, ami-1 

kor Janovics Magyarországon tartózkodott. Shvoy 

Kálmán Janovics megválasztása óta bekövetkezett 

eseményekben a játékok sikere szempontjából 

megengedhetetlen huzavonát látott, azonkívül azt 

a követ'-ezte'éít vonta le, amit az első pillanat-

tól kezdve hangoztatott, hogy nem lehet külföld-

ről rendezni a szabadtéri játékokat és hogy a já-

tékok számára nagy művészi eredményeket olyan 

módon nem lehet elérni, hogy a művészi ren-

dező az utolsó 3—4 hetet tölti csak állandóan 

Magyarországon. 

Ezeken a szempontokon kivül — és itt téved 

pitsák a felállítandó tribünök helyét és méreteit.' 

Résztvett a helyszíni szemlén a mérnöki hivatal 

és a rendőrség képviselőin kivül Pogány Móric, 

a Hősök Kapuja tervezője is. A helyszíni szemle 

alkalmával tervvázlatokat készítettek, a mérnöki 

hivatal azonnal megkezdi a végleges tervek ki-

dolgozását. Rövidesen megkezdik a tribünök épí-

tését 

A városháza tatarozási munkálatainak tempó-

ját is meggyorsították. Pénteken beállványozták 

az épület egész Széchenyi-téri homlokzatát és 

megkezdték a vakolat javítását. A cél az, hogy a 

városháza már u.i köntösben várja a kormányzó 

látogatását. 

nagyot Janovics — egyéb körülmények is közre-

játszottak abban, hogy Shvoy Kálmán lemondott 

bizottsági tagságáról. Helytelenítette, hogy akkor, 

amikor ő azt sürgette, hogy az adminisztrációra 

odavaló munkanélkülieket alkalmazzanak, az e'.ső 

munkaerő, akit a polgármester beállított, több 

lll. Gyön angol király 
és FELESÉGÉNEK 

KOROIiUZASI ÜIMEPSEGE 
eredeti helyszíni felvé-
telek minden, idők leg-
nagyobb pompájú világ- • 
eseményéről. 

A FOX I l I R A D ó KÜLÖN HÍRSZOLGÁLATA. 
A BELVÁROSI ÉS SZÉCHENYI MOZIBAN 

Mirdenki nézze meg! 
Belvúrosl Moxt Szombaton 6s mindennap 

A humor mestereinek kacagtató bohózata 

Hol alszunk 
vasárnap? 

Gombasxiigl. Kabos. Caíabár 
Komlós, Kiss Manyi 

Azonkívül: 

Hortobágy 
Móricz Zsigmond .Komorló" cimü regénya 

a legművészibb magyar ülm 

SxécQenyl Mozi Szombattól, keddig 

A szem hazugság 
A jóság és szeretet himnusza. A nemzetközi film-
gyártás reprezentáns alakitisa. A .Wiener Siinger-
knaben* a viláffbirU bécsi BTJRGTHEATER és a 
DEUTSCíIES VOLKSTHEATBR művészi fősze-
replésével. Lzt a filmet mindenkinek 

látnia kell. 

mint 400 pengő nyugdíjjal rendelkező nyugalma-

zott köztisztviselő. A filharmonikus egyesülettel 

kapcsolatban felmerült kontraverziák, amelyeket 

egyesek, de nem a filharmonikusok összesége át 

akartak vinni a szabadtéri játékok ügyvezetésébe, 

szintén elkedvetlenítették. A lemondás okai kö-« 

zött szerepelt egy művészi szempont. Az utolsó-* 

előtti ülésen ugyanis a szabadtéri játékok ren-< 

dezőbizottsága azt a határozatot hozta, hogy a 

Feliíte Mária rendezésére esetleg Németh Antalt 

nyerje meg Janovics, vagy pedig más olyan kí-» 

tünő nevü rendezőt, akinek márkás neve biza!4 

mat és biztositékot jelent a közönség részére. 

A rendezőbizottság legutolsó ülésén pedig Janovics 

bejelentette, hogy a »Fekete Máriát* Táray F«« 

renc közreműködése mellett ő fogja rendezni. 

Azt beszélik, hogy a szabadtéri játékok ren-« 

dezöbizottságát a polgármester a jövő héten ösz* 

sze akarja hivni. A helyzetet egyesek a játékoÜ 

szempontjából sötét szinben látják. Azt hisszük, 

nincs igazuk. Fontos a gyors cselekvés, mert soK 

tépelődésre nincs idő- A felmerült el'entéteket 

csak személyes szempontoktól teljeren függetlenül 

lehet megoldani, de a személyes kérdések sürgős 

rendezésével. A főcél nem lehet más, mint a já-« 

tékok művészi sikere. 

Meglepő fordulat 
a mezftberényi rendőr 

halála ügyében 
Nem gyilkosság, hanem megren* 

dezett öngyilkosság történt 

Békéscsaba, május 14. Szikora Pál mezőberényt 

rendőr halála ügyében a nyomozás pénteken meg-« 

lepő eredménnyel zárult. Megállapították, hogy 

Szikora fondorlattal elkövetett öngyilkosság ál-> 

dozata lett. Szikora Pálnak havi 50 pengő fize 

lése volt, amiből nem tudta eltartani 8 tagu csa+ 

hídját. Kötött egy életbiztosítást is, amely bal-« 

eset esetén 240 pengő járadékot jelentett volna. 

A szerencsétlen ember valószínűleg nem akart ön-< 

gyilkos lenni, hanem csak mesterségesen elő készí-

tett baleset áldozataként szerette volna megkapni 

a 240 pengőt. Kísérlete azonban halállal végző-« 

dött. 

Lakásának padlásán megtalálták azt a zubbonyt, 

amelyből kivágott egy darabot és belecsavartii 

a pisztolyt, amelynek golyója halálát okozta. A 

községháza udvarán lévő ködombról elvitt egy 

darabot, azt rákötötte egy zsinegre, másik végét 

pedig a zubbonydarabba burkolt pisztolyra. Ez-

után felmászott egy alacsony ház tetejére, leeresz-

tette a követ a kéménybe és elkövette tett,ét,t 
mire a kő a pisztolyt eltüntette a köményen ke-

resztül, ö pedig a háztetőről a földre zuhant; 

A szerencsétlen család iránt igen nagy a rész-< 

vét. Eddig 800 pengő gyűlt össze, a gyűjtést még 

nem fc'ezték be. Mozgalom indult meg abban az 

irányban is, hogy a család kegy dijat kaoion. 

Janovics Jenő lemondott 
a szabadtéri játékok 
művészi vezetéséről 

Jlz ellentétek megoldásáról rövidesen tárgyal 
a rendezöbizottság 


