
D É L M A G Y A R O R S Z Á G 3 

Szegedről szervez uiasvonaioi 
párisi világkiállításra 

a P é l y w q g y a r o r s z d g . lelentkezni lehet a kiadóhivatalban. 

a 

Játszóteret a gyerekeknek, 
villamost a felnőtteknek 

kéri Felsőváros polgársága 

( A Délmagyarország munkatársától.) Franki 
Antal törvényhatósági bizottsági tag bead-
ványban fordult a város hatóságához és kerle, 
hogy a Csillag-téren is szereljen fel a város 
játszószereket. Beadványában rámutat arra, 
hogy a külvárosi gyermekek egyrészt a tá-
volság miatt, másrészt azért nem látogatják a 
Stefánia-sétány játékterét, mert a szegényesen 
öltözött gyermekek nem érzik jól magukat 
abban a miliőben. 

— Ez igen szerény kívánsága Felsőváros-
nak — mondotta F r a n k i Antal —, amelv-
lyel a szegényebb sorsú gyermekek egészsé-
ges szórakozási lehetőségét akarja biztosítani. 
A mi problémáink közül való ez is, de termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy minden egye-
bet elfelejtettünk volna. Mert — mint azt 
örömmel tapasztaljuk, éppen a Délmagyaror-
szág tetle szóvá azokat a kérdéseket, amelyek-
nek megoldása nélkül Felsőváros nem hal l-
gaihat el. 

— Sérelmes ránk' felsővárosiakra nézve, 
hogv a villamosközlekedés tizéves törekvé-
sünk dacára sem nyert eddig megoldást. A 
közgyűlés állandóan határoz, a miniszter pe-
dig minden esetben feloldja a döntést és 
ujabb haladékot ad a gedói vi l lamospálya 
meghosszabbítására. Legutóbb azt a megoldást 
akarták keresztül vinni, hogy a vil lamosvasút 
gedói és somogyitelepi végpontját autóbusz-
járatokkal kösse össze. Ez rendkívül üdvös 
lett volna, mert ezzel nemcsak .Fodor-, hanem 
Somogyitelep is belekapcsolódhatott volna a 
rendes közlekedési hálózatba. Elgondolásunk 
az volt, bogv miután a gedói vi l lamos tizenkét 
perces várakozás után indul vissza a végál lo-

mástól, ez alatt az idő alatt, tegyen a beál l í -
tandó autóbusz egy utat a somogyitelepi meg-
állótól, a telepen át a Gedóig. Tekintettel ar-
ra, hogy mindenütt j ó ut van, a megoldásnak 
nem voltak technikai akadályai. 

— De nem történt semmi. Attól ugyanis 
változatlanul tartunk, hogy a miniszter a 
villamostársaság álláspontjára helyezkedik. 
Ennek oka az, hogy a vonal gyenge forgal-
mát igazoltnak látják. Az igazság az. hogy a 
forgalom a villamosvasút intézkedései miatt 
fej lődött vissza. Ezen csak az csodálkozhat, 
aki nem tudja, hogv kisszakassznl a Gedótól 
indulni nem lehet. Aki igénybe akarná ven-
ni a kisszakasz kedvezményt, annak gyalog 
kell elindulni a Római-körutig. hogy onnan 
egv kisszakasszal mehessen a Hungária szál-
lodáig. Onnan ismét gyalog , vagy rendes 
szakasszal kell menni három rövid megállót 
a Tisza Lajos-köruti kitérőig. Ha a Gedótól 
a Hugáriáig egv rendes és egy kisszakasz kell, 
akkor ez annyit jelent, hogv csak vona l j egy-
gvel lehet megtenni az aránylag rövid utvo-
nalat vil lamoson. 

— Jelentékenv panaszunk lesz a faipari 
szakiskola megszüntetése is, amelv egyedül 
gyártott motornélküli sportrepülőgépeket f o -
kozza és sulvt ad panaszunknak az a körül-
ménv, hofív a szegedi szakiskola megszünteté-
sével egvídc 'üleg hasonló iskola nyíl ik meg 
Székesfehérváron. 

— Nem hagyhat juk szó nélkül — mondotta 
Franki, hogy a motorizált locsolás mennyire 
káros, ha továbbra nagy sebességgel rohan el 
az uccákon. Ezek csak alibi utak, mert a 
port csak felverik a száguldó locsoló autók. 

„ B szegedi szabadtéri iátékok sikere: 
nemzeti érdek" 

Hómon kultuszminiszter elismerése Szened kulturális mozgalmáról 
Törzs Jenő nyilatkozata Lucifer alakításáról 

Ahogy közeledik" a szabadtéri játékok premier-
je, egyre fokozódnak a művészeti és adminisztrá-
ciós előkészületek. A Dóm-téren napról-napra 
folytatják a próbákat és azok a szakértők, akik 
látták a hatalmas szinpadi építményt, a legna-
gyobb elismeréssel nyilatkoztak a szegedi tervek-
ről és arról a munkáról, amelyet a műszáki ve-
zetők irányításával munkáshadseregének élén Bach 
Lipót végez, akinek már ötödik éve nagy érde-
me van a Dóm-téri építkezéseknél. 

Igen érdekes az a leirat, amelyet Hóman 
Bálint kultuszminiszter intézett tegnap dr. Pálfy 
József polgármesterhez, amelyben a kultuszminisz-
ter a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozik 
a szegedi szabadtéri játékok jelentőségéről és 
amely ujabb elismerését jelenti Szeged kulturális 
és idegenforgalmi kezdeményezésének. A leirat-
ban Hóman kultuszminiszter a kővetkező soro-
kat intézte Pálfy polgármesterhez: 

— A szegedi szabadtéri játékok eddigi 
sikere nemcsak az ország lakosságának, de 
a külföld érdeklődését is Szegedre irányí-
totta. Mindenfelől várakozással néznek a 
folyó évi játékok elé és ezért azoknak si-
kere nemzeti érdeknek tekinthető. Erre 
való tekintettel a szeaedi szabadtéri játéko-

kat a folyó évben is a legmesszebbmenően 

támogatni kívánom. 

Művészeti körökben általános érdeklődéssel 
várják a produkciók között Törzs Jenő Lucifer-
alakítását. Törzs Jenő igen érdekesen nyilatkozott 
szabadtéri debütjéről és Lucifer-alakitásáról. 

— Ez a szerep akkor is nagyon érdekes volna 
számomra — mondotta —, ha történetesen nem 
is Volna minden szinész vágyainak netovábbja. 
Már csak azért is izgat ez a feladat, mert szabad-
téren fogok játszani. Színészt minden újszerű 
dolog érdekel és ez nekem teljesen uj dolog. Még 
sohasem játszottam szabadtéren, sőt — még nem 
is láttam szabadtéri előadást. Azt természetesen 
tudom, hogy egészen más játékstílust követel, 
mint egy zártszlnházi produkció. A szabadtéren 
csak nagy gesztusok, széles mozdulatok érvénye-
sek. Remélem, bogy bele fogok tamt'ni ebbe a 
számomra uj játékstílusba. Nehéz előre felfogás-
ról beszélni egy olyan alaknál, mint Lucifer, ame-
lvet lehet démoninak, nyugodtnak, gúnyosnak és 
lázadónak játszani. Rengeteg összetevője van ennek 
a figurának és nekem az a véleményem, hogy 
Lucifer a Tragédiának végig főszereplője. Vég-
eredményben pedig mindig egy szinész egyénisé-
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gétöl függ, hogy milyen súlyt tud adni szerepé-
nek. 

Egymásután közölnek híradásokat a szegedi 
játékokról a külföldi lapok. Az egyik legnagyobb 
hollandiai napilap, a Rotterdamban megjelenő 
Nieuwe Rotterdamsche Courant egyik legutóbbi 
számában a következő cimmel közölt érdekes cik-
ket a szegedi játékokról: „Hongaarschc open-
luchtlooneel-plannen". A közlemény kimeli, hogy 
Európa egyik legnagyobb ' nézőterét épilettek fel 
a Dóm-téfen, ahol hétezer néző számára készült 
tribün, majd részletesen ismerteti az előadásra 
kerülő reprezentatív magyar drámai alkotásokat 

A szabadtéri bizottság 
ülése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szabad-
téri játékok rendezőbizotlsága kedden délben a 
városházán ülést tartott dr. Tóth Béla polgármes-
terhelyettes elnöklésével. Az ülésen, amelyen ft 
tagok kis számban vettek részt, megjelent az ad* 
minisztraliv és a művészeti vezető is. Az ülés le-
folyásáról dr. Tőlh Béla polgármesterhelyettes a 
következőket mondotta! 

— A bizottság elsősorban foglalkozott azzal a2 
zelőiterj!esztéssel, hogy a jszabadtéri játékok o r - ' 
szágos propagandájára előirányzott összeg elfo-
gyott és pólhitel engedélyezésére volna szükség. 
A póthitelt minden további nélkül engedélyezte 
a bizottság, mert megállapította, bogy a sza-
badtéri játékok propagációja meglehetősen jó és 
sokkal szélesebbkörű, mint a tavalyi volt. A pót-
hitelt természetesen a szabadtéri játékok költsé-
geire jóváhagyott 120.000 pengő keretén belül en-
gedélyezzük. 

Közölte még a polgármesterhelyettes, Hogy ff 
bizottság megállapítása szerint az előkészületek 
teljes rendben folynak és minden remény megvan 
arra, hogy a szabadtéri előadások művészi és 
anvagi eredménye az idén is kielégitő lesz. 
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au Ignátz 
női és iérfi ruhaáruháza 

Kész és mérték-
szem!! ruhák 
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