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A közeljövőben megkezdődik 
a rendszeres iskolaorvos! szolgálat 

Az iskolaszék 15 íaniíói állás belöllésél sürgeli 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az is-
kolaszék csütörtökön délután ülést tartott. A 
napirend letárgyalása után dr. P a p Róbert 
felvetette azt a kérdést, hogyan oldják meg az 
idén az iskolaorvosi intézmény kérdését. Kér-
dezte, gondoskodik-e róla a város hatósága, 
hogv a halósági orvosok elvégezhessék az is-
kolai felügyeletet, mert erre a tapasztalatok 
szerint feltétlen szükség van. Kifejtette a to-
vábbiakban dr. Pap Róbert, hogy a múltban 
az iskolásgyerniekek egészségügvi vizsgálata 
sok kívánni valót hagyott hálr a , pedig czl nem 
volna szabad elhanyagolni. Hangoztatta a fel-
szólalásában, hogy a tudományegyetem a tu-
berkulózisra hajlamos gyermekek ellenőrzé-
sével nagyon szép eredményeket ért el és a 
több városrészben felállitott fekvőcsarnokok is' 
megfeleltek hivatásuknak. Fontos volna most 
már az iskolaorvosi intézmény- rendszeres ki-
építése. 

Dr. S a j ó tiszti főorvos a felszólalásra vá-
laszolva, elmondotta, hogy az iskolaorvosi in-
tézmény megvalósítására már megtörténtek a 
konkrét előkészületek, a város 1938. évi költ- i 
ségvetésébe erre a célra bizonyos összeget vet-
tek fel, sőt a R o c k e f e l l e r - a l a p b ó l is kap-
nak támogatást. A tiszti főorvos bejelentése 
szerint pár hónapon belül megindul az iskola-
orvosi szolgálat, a belügyminisztériumban is 
hozzájárultak az iskolaorvosok megbízatásá-
hoz. 

A tiszti főorvos bejelentései után B a k ó 
László sürgette az üresedésben levő tanitói és 
tanítónői állások betöltését. Hangoztatta, hogv 
Szeged részére 95 tanitói állást állanitottak 
meg, ebből azonban csupán 80 van betöltve, 
tizenöt állás már hosszabb ideie betöltésre vár. 
Indítványára az iskolaszék elhatározta, hogy 
a kultuszminiszternél megsürgetik az ürese-
désben levő állások betöltését. 

3:1 a szerelem javára Bársony Rózsi e!s9 imivar f'tnrn 
szonta'on a SZÉCHEWB'M. 

4 í)él alalí 18 előadás 
a Dóm-téren 

lanovtes Jenő jelentése az Idei eiöadásohról es favoslolai a lövő évi 
szabadtéri taiehohra 

Jnflus lő. es augusztus 14. Között a Traödia, a Bizánc, a János 
vitéz, a rehete ridrla es ut darabokul az Ocshou brigadéros és a 

Bánj János szerepelne a műsoron 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Dr. Jano-

Vtcs Jenő az idei szabadtéri játékok befejezése 
alkalmával arra tett ígéretet a polgármesternek, 
hogy tapasztalatairól részletes jelentést tesz és 
egyúttal előterjesztéseit is összefoglalja a jövő 
esztendei játékokra. A közelmúltban megérke e t 
dr. Pálfy József polgármester címére Janovics igaz-
gató jelentése, amely tizenöt gépírásos oldalra 
terjed. 

Az idei játékokkal kapcsolatban Janovics első-
Borban megállapította, hogy nagyon természetes-
nek látszik, miszerint az előirányzott kiadási tételt 

a rendezőség túllépte, mert amikor a közgyűlés 
megállapította a 120.000 pengős keretet, akkor 
még csak kilenc előadást vettek tervbe, e zel 
6zemben tizenegy előadást tartottak a Dóm-téren. 
A hiteltullépést az is indokolja, hogy ugy az ad-
minisztráció, mint a rendezőség csak késedelme-
sen foghatott munkához és az elmulasztott időt 
kettőzött erővel, felfokozott költséggel kel et pó-
tolni. Kifejti a jelentés, hogy 30.590 pengő olyan 
befektetést is eszközöltek, amel; e': nem egy évre 
szólnak. 

— De be kell vallanunk — mondja tovább Ja-
novics —, hogy hibák, elsiklások történtek, melyek 

fölöslegcsen terhelték a költség-
vetést. 

A darabok egyes szakrendelői olyan díszlet- és 
felszerelési megrendelést e :közö!tek. amelyek 
nemcsak, hogy feleslegesek és nélkülözte'ők vol-
tak, de amelyeknek egyrészél nem is használlak 

fel az előadásokon. Amikor ez ellen kifogást 
emelf, az illető rendező közölte, hogy őt re n a 
művészeti rendező, hanem a város kérte fel a ei-
dezésre. 

— Hibák voltak a statisztéria próbabeosztásánál 
Es — mondja ezután a jelentés —, rendszerte'en-
ség, kapkodás köl ségpazarlást okozott. A statisz-
ták százait rendellek be próbára és díjazták őket, 
amikor órákig tartó várakozás után kitűnt, hogy 
nincs rájuk szükség. Igy történt, hogy 

amig tavalv a statisztéria díjazása 
8500 pengő volt, az idén 13.000 

pengőre emelkedett. 

anélkül, hogy a többlet a művészi nivó emelke-
dését vonta volna maga után. 

A tapasztalatok alapján azt javasolja Janovics. 
hogy 

jövőre a miivészi vezető maga vá« 
laszlhassa ki a munkatársait. 

valamint a rendezőket is a szabadtéri bizottság 
hozzájárulásával. Ené'kül a művészi vezető nem 
válla'hatja a várossal szemben sem a művészi, 
sem az anyagi felelősséget. 

A másik jelentős kiadási többletet azzal indo-
kolja a jelentés, hogy 

a szabadtéri játékok az állami 
színházakkal függőségi viszony* 

ban vannak. 

Sokba ke-ül a színházaktól kölcsönzött felszerelés, 
a kölesöndij, a szállítás, stb. Azt javasolja, hogy 
szerezze be a város a világítási fels:ere'éscketr 
amelyek költsége 2 év alatt amortizálható volna. 
Helyesnek tartja Janovics, hogy a város két év 

előtt megvette a nézőtér és a, színpad építéséhez 

szükséges anyagokat, amelyek vásárlási összege 
két év alatt amortizálódott. A ruhatári anyag dol-
gában azt javasolja, bogy egyelőre jelmezkölcsönző 
intézettől vegye kölcsön azt a város, igy kevesebb 
a kockázat é> kisebb a költség, amellett az öltöz-
tetésnél szegedieket tele re alkalzasához juttatni. 

Ezután külön a színpadra, nézőtérre, biztosí-
tásra, a játékok jövő évi beosztására és a hely-
árakra tesz előterjesztést. A jelentési e'i ez a része 
a következőket tartalmazza: 
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A legnagyobb tilmélmény 

1*011 LBNG0KB9N 
Riidyard Kipling örökbecsű regénye filmen. 

Yictor Me. Luglen, Smith Aubrey, 
Shirlcy Temple. 5, 7, 9. 

i t c!ie y, MOZI Ma visszavonhatatlan-! utoljára 

OrQonavirdQSLds. 

SIKERTELEN 
SÜTEMÉNY 

16*21 
ha a 

* 0 E T K E R 0 < 
RECEPIKÖNIVBÓl 

f« mm 

S ü t T 

A színpad. 

— A színpad és a ve.itővászon mostani for-
máján és elhelyézésén nem szükséges változtatást 
eszközölni — mondja Janovics Jenő. Ami a temp-
lom zavartalan megköze'ithetőségét illeti, a ve'.itö* 
vászon mostani elhelyezése, széthuzhatósága. per-
cek alatt való e'tévo'ithatósága biztosítja a tel-
jesen szabad kö.hkedést a templom kapui felé. 

A nézőtér. 

— Bizonyos változtatásokat szükségesnek tarta-
nék a nézőtéren. Ezekkel a változtatásokkal, ami-
ket már Bach Lipóttal, a kitűnő épitőmesterret 
megbeszéltem, körülbelül ezer nézőre' több férne 

el a tribünön. Az építkezési kiadások elenyésző 
csekélységgel emelkednének, a letételi lehetőség 
azonban lényegesen nagyobb lenne. Igen fontos « : 

olyankor, amikor filléres vonatokon és egyéb al-
kalmatosságokon a nézők ezrei érkeznek Szeged-
re, nehogy hely nélkül maradjanak. Szükségesnek 
tartanám, hogy elől, középen, az első sorokban 
legalább 800 kényelmes, párnázott széket helyez-

nénk el. 

A helyárak. 

— Ajánlanám a nagyon alacsony he'yáreknak 
arányos emelését — folytatja Janovics. A pár-
názott ülések árát mindenestre a mostani 6 pengő 
helyett 8, vagy 9' pengőre kelte e emelni. Az álló-
helyek árát a mostani 50 fillér helyett 1 pengőre. 
Az esöbiztositás mai rendszerének változtatására 
lenne szükség. 

— Az a további javaslatom, hogy a jövő nyá-
ron hosszabbíttassék meg a játék ideje. Az iitmepi 

előadásokat 

négy hétre kellene tervezni. 

Az első előadást julius 16-án, szombaton lehetne 
megtartani, az utolsót pedig augusztus 14-én, va-
sárnap. Ezalatt az idő alatt 18 előadást kellene 
tartani. 

— A következő beosztást ajánlanám; 
Julius 16., szombat. 
Julius 17., vasárnap. 
Julius 19., kedd. 
Julius 21., csütörtök. 
Julius 23., szombat. 
Jul'us 24., vasárnap. 
Julius 25., hétfő. 
Julius 28., csütörtök, 
Julius 30., szombat. 
Julius 31., vasárnap 
Augusztus 1., hétfő. 
Augusztus 4., csütörtök. 
Augusztus 6., szombat. 
Augusztus 7., vasárnap. 
Augusztus 8., hétfő. 
Augusztus 11., csütörtök. 
Augusztus 13., szombat. 
Augusztus 14., vasárnap. 
— Ez a beosztási tervezet biztosítaná, hogy 

öt szontbal esti és öt vasárnap esti előadást nyezr 

nénk, már pedig tapasztalati tény, hogy a közön-
ség ezrei éppen szombaton és vasárnap özönlenek 
Szegedre. Számitásom szerint a 18 előadás a ta-
valy tartott 11 előadással szemben legalább 50 
százalékos bevételi emelkedést mutat és ez: el szem-

ben legfeljebb 25 százalékos kiadási emelkedést 

jelent. 

— Külön bizottságnak kellene foglalkoznia az-
zal a kérdéssel — mondja tovább a jelentés —, 
hogy 

a Szegedre özönlő idegenek az elő-


