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II színház nappali pénztárában 
megkezdődött a szabadtéri jegyárusítás 

A magyar nemzeti kuliura erejének 
kardvillanása 

a szegedi szabadiéri játékok ünnepe 
Dr. Pálfy József polgármester rádióelőadása a szegedi szabadtéri játékok 

jelenfőségéről 

Tegnap megkezdődött Szeged ünnepi heteinek 
bevezetője. Éjfélkor életbelépett az 50 százalékos 
utazási kedvezmény a külföldiek részére, vala-
mint a rendkívüli vízummentesség. Szerdától kezd-
ve már a belföldiek is féláru jeggyel utazhatnak 
Szegedre az egész ország területéről. Az ünnepi 
heteket intonálta hétfőn este az a beszéd, ame-
lyet dr. Pálfy József polgármester mondott el 
a rádióban és amelyben vázolta az ország nyil-
vánossága előtt Szeged megmozdulásának nagy 
kulturális és idegenforgalmi hivatását az egész 
magyar szellemi élet számára. A polgármester be-
szédét mindenütt nagy érdeklődéssel kisérték, Sze-
geden pedig megafonokat állítottak fel a város-
háza előtt, a Széchenyi-téren a hallgatók nagy 
tömegei hallgatták végig dr. Pálfy József rádió-
beszédét, amely a szabadtéri játékok ünnepi nyi-
tánya volt. A polgármester rádióbeszédében töb-
bek között ezeket mondotta: 

— Amikor gróf Klebelsberg Kunó, Szeged nagy 
barátja és pártfogója Rerrieh Béla örökbecsű ter-
vei alapján beépíttette a szegedi Dóm-teret, már 
eredetileg* arra gondolt, hogy ott szabadtéri já-
tékok rendeztessenek, mert erre a célra sehol az 
országban nincs alkalmasabb környezet. A 10.000 
négyzetméter területű, 40.000 ember befogadásá-
ra alkalmas hatalmas teret a Dóin, a püspöki 
rezidencia és az egyetem árkádos palotasorai ke-
retezik és az óriási méretű, kitűnő akusztikáju zárt 
tér valóban nemcsak az országban, de külföldi 

viszonylatban is legnagyobb és legalkalmasabb 
szabadtéri nézőteret és színpadot alkot. Klebels-
berg elgondolása kitűnően bevált és már 1931-
ben rendezett első szabbadtéri játékon minden vá-
rakozást felülmúlva, a szó teljes értelmében bá-
mulatba ejtették az előadásokat látogató, mint-
egy 30.000 főnyi közönséget. .Azóta az évről-évre 
rendezett előadások során Madách halhatatlan drá-
mai költeményének, Az ember tragédiájának sza-
badtéri ünnepét, husz estén több, mint 160.000 

néző nézte és gyönyörködte végig, bizonyítva ez-
zel a szegedi ünnepi előadások soha el nem 
képzelt, nagyszerűen megragadó hatását és az 

egyetemes magyar kulturdért végzett megrnozdu-
'ds művészi célkitűzéseit és emelkedett szellemét. 
A dómtéri előadások olyan művészi élményt nyúj-
tottak, melynél különbet a szabadtéri játékok ren-
dezésében specializálódott külföld sem produkál. 

— Ez nem a lokálpatriotizmus elfogult meg-
állapítása, hanem külföldi vendégeinkké és azoké, 
akik ismerve a leghíresebb külföldi ilyen elgon-
dolásokat, összehasonlítást tudnak tenni. 

— Már maga a nézőtér, színpad és környezet 
külsőségeiben olyan látványosság, amely a leg-
magasabb magyar művészi teljesítménnyel felfo-
kozva, a nemzeti öntudat és büszkeség érzetét 
kelti fel a nézőkben és arra gondolunk, hogy irigy-

ség fogna el bennünket, ha ezt külföldön lát-
nánk, hogy miért nem a miénk? 

— Nos hát a miénk, magyaroké ez a felemelően 
nagyszerű nemzeti kulturérték és büszkék lehe-
tünk rá. Nemzeti ügyünk és érdekeink elleni sú-
lyos mulasztás követnénk el, ha ezt a magunk 
érdeklődésének és értékelésinek kifejezése mellett 
be nem mutatnánk ország-világ előtt. 

— A szegedi szabadtéri játékokban ne lásson 

senki kicsinyes he'yi érdeket. Aki a szegedi sza-
badtéri játékokat látogatásával megtiszteli, ne az-
zal a gondolattal foglaljon helyet a nézőtéren, 
hogy idegenbe jött és Szeged idegenforgalmi tö-
rekvéseit pártolja jegyének megváltásával. A sze-
gedi szabadtéri játékokat Szeged város hatósága 
csak megrendezi, de a színtér, a színpad, amit 
Klebelsberg Kunó felépített, az országé és -az, 

amit ezen a színpadon bemulatunk az ország né-
pének és külföldi vendégeinknek, a magyar nem-

zeti kuitura erejének kardvilllanása. Annak a rozs-
dát nem fogó acélnak, az ezeréves nemzeti kui-
tura kardjának villanása, amellyel mai küzdel-
münket vívjuk a népek és nemzetek vértelen élet-
halál harcában. Ezt kell megérteni és megérezni 
minden magyar embernek, hogy a szegedi szabad- ' 
téri játékok sorozata nem játék a szabadtéren, 
nem jelszavas, ötletszerű felbuzdulás, nem ver-
sengés, r.ein léha szórakozás, hanem a város és 
az ország áldozatkészségével és céltudatos kul-
túrpolitikájával létesült, egész Európában páratlan 
adottságok kihasználásával megalapozott nemzeti 

kulturdemonstráció, amelynek hét év áldozatos 

és fáradságos munkájával elismert sikerére a kül-
föld is fölfigyelt és amelynek pártolása és tovább-
fejlesztése nemzeti érdek és hazafias kötelesség. 
Ezért állapította meg találóan Hóinan Bálint kul-
tuszminiszter, amikor a szegedi szabadtéri játé-
kokról szólva azt mondta: hogy annak támoga-
tása nemzeti érdek. 

PÁRISI NAGY ARUHDZ RT. 
I l i a i s , CSEKCMICS * • KISS UCCA SAttOK 

0 MAI NAPON 
6 ujabb cikk kiárusítása 

Nagy bádog tttlcsér 
betétes 24 fillér 
Alumínium bögre 
háromnegyed literes 68 fillér 
Levélboriték kék szinben 
szegletes, vagy hosszúkás 
forma. 50 drb 24 fillér 
Horgolt nöi sanka 7 8 fillér 
Bocskor nöi cipő 298 fillér 
Fehér v á s z o n 
leányka kalap 88 lillér 

! 

+ Óvja egészségét! - f 

GEORGETTE EKTRA 
hártya vékonyságú hővezető különlegesség. EZT 
VEGYEI Sohasem fog mást használni, kapható 
minden gyógyszertár, djugéria és Ula [szertárban. 

— Szeged tudja és érzi a felelősség súlyát, 
ami rá nehezül a nemzeti kuitura ezen reprezen-
tál ásában és erején felüli anyagi áldozatot hoz 
azért, hogy feladatának minél jobban megfeleljen. 

Az idei já'.ékok programjának ismertetése után 
a polgármester igy fejezte be nagyhatású rádió* 
előadását: 

— Szeged város közönsége bizalommal, magyar 
vendégszeretettel hivja és várja a magyar nyil* 
vánosságot Szegedre, — Szeged és az egyete-
mes magyar nemzeti, kulturális gondolat szépsé-
ges ünnepére. Ami Budapestnek a szentistváni hét, 
az Szegednek a szabadtéri játékok ünnepe. Mind-
két ünnepnek kulturális tartalma mellett külön 
nagy értéke és lényege a magyar testvéri együtt-
érzés és nemzeti összefogás színvallása, ar ország 
polgári társadalmának ünnepi találkozója. É6 ami-
kor a csillagos nyári éjszakában, a nemzeti emlék-
csarnok mcgelevenülő érc- és kő&zobrai társasá-
gában, az egyház, tudomány, művészet és iroda-
lom tündérkertjében összejövünk a világ legna-
gyobb Garden-partyjára, a házigazda Szeged vá-
rosának nincs más vágya és óhaja, mint az, 
hogy a várakozásnak megfelelve, a legnemesebbe 
szórakozás nyújtásával vendégeinkkel feledtess® 
néhány órára a aiai küzdelmes idők -eondiaiL 

A szabadtéri vonalok 

Az országban mindenütt nagy érdeklődéssel 
várták a filléres áru szabadtéri vonatokról meg-
jelent hivatalos közlést Mar az első napról Sze-
gedre érkezett jelentéseik szerint a legtöbb hélyéu 
biztosítottnak lá'.szik a szabadtéri vonat indítása. 
Az első előadásokra érkező vonatok menetrendig 
a következő: 

Szombaton (Az ember tragédiája első eióada-
sára): 

Budapestről indul délután 2 óra 27 perckor,* 
Szegedre érkezik 5 óra 46 perckor, — visszaindul 
éjfél után 1 óra 20 perckor. 

A Kőszeg—Szombathely—Györ—Sopron vo -
nalról kétnapos vonatot indítanak. Kőszegről in-
dul reggel 5 óra 43 perckor, Szegedre crk«zikí 
délután 2 óra 42 perckor.. Visszaindul vasárnap* 
éjszaka éjfél után 0 óra 50 perckor. 

A kaposvár—dombovár—pécsi vonalról kétna-
pos vonat indul Kaposvárról szombaton reggel 
6 óra 58 perckor, Szegedre érkezik déultán 4 
óra 51 perckor. Visszaindul vasárnap éjszaka éjfél 
után 0 óra 30 perckor. 

Vasárnap (János vitéz első előadására): 
Budapestről indul reggel 7 óra 20 p«rckor| 

Szegedre érkezik 10 óra 42 perckor. Visszaindul 
éjfél után 1 óra 20 perckor. 

Szolnok—Cegléd—Kecskemét—Félegyháza vo -
nalról Szolnokról indul 7 órakor, Szegedre érke-
zik 9 óra 52 perckor. Visszaindul éjfél után 1 óra 
38 perckor. 

Kalocsa—Kiskőrös—Kiskunhalas—Xiskuomajsa 
—Félegyháza útvonalról. Kalocsáról indul reggel 
5 óra 36 perckor, Szegedre érkezik 9 óra 52 perc-
kor. Visszaindul éjfél után 1 óra 38 perckor. 

Sarkad—gyula—békéscsaba—orosháza—hódma. 
zővásárhelyi vonalról. Sarkadról indul 6 órakor* 
Szeged-Rókusra érkezik 8 óra 55 perckor. VÍBZ-
szaindul Szeged-Rókusról éjfél után 0 óra 4(J 
perckor. 

Szerdán (a Fekete Mária bemutató előadására)) 
Budapestről indul 2 óra 27 perckor, érkezik 9 

óra 46 perckor. Visszaindul éjfél után 1 óra 2CR 
perckor. 

Szolnok, Tiszafö'.dvár, Kunszentmárton. Szegvár, 
Mindszent (csatlakozás Csongrád—Szentesről), In-
dul Szolnokról 6 óra 10 perckor, Szeged-Rókusra 
érkezik 10 óra 43 perckor. Visszaindul Szeged-
Rókusról ciíct után 1 órakor. 


