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adásokon kívül más attrakciókban 
is legyen részük. 

Azokon a napokon, amikor szabadtéri előadások 
nincsenek, két nagy hangversenyt lehet e rendez-
ni és pedig a színházban világhírű magyar diri-

gens közreműködésével és híres magyar szólisták 

résztvételével. Folklorisztikus előadásokat, ünne-
pélyeket is lehetne tartani, bemutatni S eged kör-
nyékének sajátosságait, A Tiszát természetesem 

nem volna szabad kihagyni az attrakciós tervek-

ből. 

A műsor 

összeállításánál mindenekelőtt azt a kérdést kel-
lene tisztázni — folytatta Janovics —, hogy a 
szegedi játékok mennyiben tudnának bekapcsolódni 
a budapesti eucharisztikus kongresszus ünnepeibe? 
A darabok a következők lehetnének: 

/. Az ember tragédiája. Vitán felüli, hogy "zév-
ben is feltétlenül műsorra tűzendő. A szegedi já-

tékok hagyományai is kívánják ezt, de a közönség 
egyre fokozódó érdeklődése is igazolja. Vélemé-
nyem szerint a négyheti játékidő alatt háromszor 
kellene előadni. Már itt le kell szöge nem azt 
« meggyőződésemet, hogy a rendezésnek vissza 
kell térnie Madáchoz, puritánul és alázatos hű-
séggel kell szolgálnia a költő gondolatait. Igen 
nagy nyereséget jelentene az Oláh Gusztáv mun-

kájának bekapcsolása a művészi tervekbe. 

2. Bizánc. Fel kell venni a jövő évi műsor já-
téktervbe is. De az egymásra toilódó esemén. ét 
miatt a Bizáncnak kél előadására gondolok. 

3. János vitéz. Négyszer kellene kitűzni a János 
vitézt, a szereposztást pedig ujabb varázserővel 
érdekesebbé és változatosabbá tenni. Meg kei eae 

már most kísérelni a Kacsóh örökösökkel olyan 
megállapodásra jutni, hogy kizárólagos előadási 
jogot biztosítsanak Szegednek szabadtérre. 

4. A Fekete Mária felújítását is ajánlanám és 
pedig az alsóvárosi bucsu két napjára. Szükséges-

nek vélem azonban, hogy a tavalyi tapasztalatok 
alapján a szerző bizonyos változtatásokat eszkö-
zöljön. 

5. Ocskay brigadéros. Uj müsordarabként aján-
lanám Herczeg Ferenc >Ocskay brigadéros«-át. El-
képzelésem szerint olyan monumentális hatásokat 
lehetne kiváltani a Dóm-téren az Ocskayból, ame-
lyek túlszárnyalnák minden eddigi szabadtéri játék 

sikerét. Ez a hatás a külföldi, magyarul nein tudó 
közönséget is magával ragadná, régi magyar mu-
zsikával át- meg átszőve, kuructáncokkal feléke-
sítve, a tömegjelenetei e artisztikusan kiszélesítve, 
a hálás, nagyszerű szerepeket az ország legjobb 
színészeire bizva, minden várakozást túlszárnyaló 
cliadalt jelentene Szeged. • . az Ocskay szabadtéri 
előadása. Felvetem azt a gondolatot is, hogy 
ez Ocskay előadását össze kellene kötni egy or-

szágos nagy irodalmi ünneppel. 1938 szeptembe-

rében tölti be ugyanis Herczeg Ferenc ssr'e'ésé-
nek hetvenötödik évét. Méltó lenne Sze eJhez, ha 
ezt a nagy nemzeti ünnepet ott a Dórn-ié en idita-
ná meg. Az Ocskay brigadéros legalább négyszer 
szerepelhetne a játékrenc'en. 

6. Háry János. Hatodik darabul Kodály Zoltán 
»Háry János«-át ajánlanám. Ugy tudom, Kodály 
Zoltán elvállalná az opera dirigd'dsdt is. Rende-

zőül Oláh Gusztávot, vagy Nddasdy Kálmánt akar-
nám megnyerni. Háry Jánost háromszor kellene 
műsorra tűzni. Ezzel kapcso'atban lehetne egy Ko-
dály gyermekdélutánt is rendezni. 

Feltétlenül szükségesnek tartja dr. Janovics,| 
hogy 

az előkészületek már most meg-
induljanak. 

Állandóan és bőven kell anyagot adni a hazai és 
külföldi lapok számára. Egyelőre ez az előkészitő 
munka nem róna terhesebb feladatot az admi* 
nisztrációra és igyi elég lenne, ha a városi kultur-
ügyosztály látná e! a feladatot, de természete e i 
az eddigi adminisztrációban jártas és tapasztalt 
munkaerőnek bevonásával. 

Azt ajánlja még Janovics, hogy nagyobb gondot 
fordítson Szeged a játékok statisztéridjdra. Java-

solja ezért, hogy az Országos Színművészeti Aka-
démia 60 növendékét hozassák le másfél hónapra 
Szegedre és nekik volna a feladatuk, hogy a sta-
tisztériát betanítsák. 

Végül a költségvetésre nézve szolgál javaslattal 
Janovics. Az általa propagált terv kivite'éhez 

210.000 pengős hiteikereire volna 
szükség. 

Ezzel szemben szerinte a bevé e'ek, ha az érdek-

lődésnek csak a legutóbbi mértékét vesszük is 

alapul, 60 százalékkal emelkednek és nagymérték-

ben megnövekedne a város Iderertorgalmi bevé-

tele Is. 

Dr. Janovics Jenő jelentése most rövidesen a 
szabadtéri bizottság elé kerül, amely meghozza 
javaslatát a város közgyűlésének. 
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magyar és némel könyvújdonságok 

a D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
k ö l c s ö n k o n y v l á r á b a n 

Okiratiiamisitási 
és zsarolási per 

a 8 éves ló kfirlil 
(A Délmagyarország munkatársától.) Bonyolult 

ügyben tartott tárgyalást csütörtökön délelőtt a 
szegedi törvényszék Molnár-tanácsa. öt vádlott 
került a vádlottak padjára egy hamis passzus 
miatt. Makón történt az eset 1934-ben. Balázs Fe-
renc 35 esztendős makói gazdának volt egy szép 
lova, amelyet meglátott Jankó Dezső lóalkusz és 
azt ajánlotta, hogy elviszi a katonai lósorozásra 
és jó áron eladja. Egy baj volt csupán, még pedig 
az, hogy a ló már nyolc éves volt, viszont a kincs-
tár csak hat évesig vásárol Jankó kijelentette, 
hogy csak az esetben viszi el a lovat az asszentá-
lásra, ha Balázs hamis passzussal igazolja, hogy 

a ló hat évesnél nem idősebb. Balázs megkérte 
Erdei Sándor nevű gazdatáTsát, igazolja neki, 
hogy a 16 saját nevelése. Ez megtörtént, ezzel az 
igazolással elment a járlatiró hivatalba és ott ki-
állíttatta a hamis járlatot, mintha a. ló a saját 
nevelése lett volna és hat évnél fiatalabb lenne. 
Jankó a hamis passzussal elvitte a lovat a soro-
zásra, ám ut/a nem járt sikerrel, mert a ló nem 
kellett 

A dologról valami módon tudomást szerzett 
két másik lókupec, ifj. és idős Petrouics György 
makói cigányok. Fel.,eres lék Balázst és kijelen-
tették előtte, hogy baj lesz a dologból, ha nemi 
fizet nekik hallgatási dijat, ők bizony feljelentést 

tesznek ellene. Sikerül kicsikarniok a gazdától 
először 20 pengőt, majd egy kötelezvényt 80 
pengőről, később egy másikat 250 pengőről. Sőt, 
hogy a dolog annál biztosabb legyen, ügyvéd 
előtt irásba is foglaltatták az egyességet, persze 
arról nem beszéltek, hogy miért jár nekik tulaj-
donképen a pénz. Megkezdődött a zsarolási ma-
nőver. A két cigány sűrűn felkereste Balázst és 
kérte a pénzt. Már vagy 70 pengőt kicsikartak 
belőle, amikor is Balázs megunta a dolgot és — 
feljelentést tett maga ellen is, a cigányok e'len 

is és kijelentette, hogy nem birja tovább a ci-
gányok erőszakos fellépését. 

Megindult valamennyiök ellen a bűnvádi el-
járás. Balázst, Erdeit és Jankót közokirathamisi-
tás bűntettével, a két cigányt pedig zsarolással 
eádclta az ügyészség. 

A csütörtöki főtárgyaláson Balázs és Erdei töre-
delmesen beismert mindent és e mondották a dol-
got ugy, ahogy már a rendő. é ^ n is előadták. 
Jankó ezzel szemben tagadott és azt állította, 
nem tudott arról, hogy Balázs hamis járlatot 
íratott, még kevésbé beszélte erre rá. Tagadott a 
két zsaroló is. Azt állították, hogy nekik más ügy-
ből kifolyótag követésük volt Balázstól és erre 
kapták a kötelezvényt. Arra vonatkozólag, hogy 
milyen követelésük volt, nem tudtak elfogadható 
vallomást tenni. A kihallgatott tanuk is megerő-
sítették Balázs előadását. 

A biróság valamennyi vádlottat bűnösnek mon-
dotta ki és Balázst, Erdeit, valamint Jankót köz-
okirathamisitás vétsége cimén 30—30 pengőre, a 
két cigányt pedig zsarolásért fejenként 15 napi 
fogházra ítélte jogerősen. 

Izgatáséri 8 nap, 
párbajért 2 nap 
egy durva röpcédula utón 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

törvényszék Molndr-typácse csütörtökön tárgyalta 
Hay Pálnak, a SzUE uszókapitányának és ismert 
vizipólójátékosának párbajügyét. Áprilisban — 
mint emlékezetes — a nyilasok minősithetet'ei 
röpcédulát készítettek, amelyet a Szeged FC 11 ®JS-
cse alatt próbáltak terjeszteni. A röpcédulában 
durva támadást intéztek több jeles sportember el-
len, Igy Hay Pál és Domán Miklós, az ismert vivó-
bajnok ellen is. Hay és Domán lovagias útra te-
relték az ügyet, a Hay-féle párbaj már május-
ban le is zajlott Ellenfele Hajas Sándor, a durva-
hanigu röpcédula szerzője volt, aki a cédula izgató 
részei miatt szerdán a törvényszék elé került, 
amely nyolcnapi fogházra Ítélte hitfelekezet elleni 
izgatásért 

A párbajügy csütörtöki főtárgyalásán az elnök 
ismertette a vádiratot, amely szerint az ügyész-
ség Hay Pált és Hajas Sándort párviadal vétsé-
gével vádolja, mert május 22-én párbajt vivtak. 

Elsőnek Hay Pált hallgatta ki a bíróság. Arra s 
kérdésre, hogy bűnösnek érzi-e magát, kijelentet)-
te, hogy a fennálló törvények értelmében bűnös-
nek érzi magát. Kiállt Hajassal, mindketten meg-
sebesültek. Hasonlóképen vallott Hajas is. A biró-
ság mindkét vádlottat bűnösnek mondotta ki és 
ezért fejenként 2—2 napi államfogházra ítélte 
őket. 

Pyjamák, házi kabáiok köntösök, I 
készen és rendelésre választékosan 

Pollák Testvéreknél i r ^ ' Z ' . 

n cigányok megverték 
a gyepmesternéf, 

meri nem engedfe kiásni az 
elhullóit állatokat 

(A Délmagyai ország munkatársától.) Dr, Kószó 

György járáslbiró elé állította csütörtökön az 
ószentiváni gyepmester felesébe Petrovics István^ 
Petrovics Sándor és Jankó Dusán ószentiváni cigá-
nyokat tettleges becsületsértés miatt. A gyepn.e>-
ter neje nem engedte meg a cigányoknak, hogy 

kiássák a földből az elhullott állatokat és azt jó-

ízűen elfogyasszák, ezért a cigányok megfogták az 
asszonyt és elverték. 

A bitó megkísérelte, hogy a szembenálló fele-
ket kibékítse. 

— Nem bánom, kibékülök velük — mondotta az 
asszony —, de tessék nekem olyan irást adni, hogy 
máskor kiadhatom nekik az elhullott állatokat Ak-
kor békém lesz tőlük... 

Mivel a biró ilyen irást nem volt hajlandó adni, 
a tárgyalást megtartották. Kiderült, hogy az asz-
szonynak nem az fájt, hogy a cigányok esetleg 
megbetegedhetnek, ha e a az, hogy meggyülik a 
baja a hatósággal, ha elengedi vinni a tetemele:. 

A cigányok — jó cigány szokás szerint — min-
dent tagadtak, de a tagadás nem sokat használt* 
a biró fejenként 4—4 napi fogházra Ítélte őket. 


