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A Dóm-téri Játékok 
programja és költségvetése 
a szabadtéri bizottság előtt 
Tizenöt előadáson Kívül edn hondverseng — a Verdi rekviem 

— es kei oraonakoncert szerepel a műsoron 

(A D álmagyar ország munkatársától.) Ked-
den délben dr. P á 1 f y József polgármester el-
nökletével ülést tartott a szabadtéri bizottság. 
A zárt ajtók mögött tartott ülés eseményeiről 
a polgármester a következőket mondotta: 

— A szabadtéri bizottság ú jból átvizsgálta az 
idei játékok már korábban összeállított műso-
rát és most már véglegesnek minősítette. Igy 
lehát julius 23-án Az ember tragédiája, 21-én 
a Háry János, 25-én a Bizánc, 30-án a Turan-
dot, 3Í-én a Bizánc, augusztus 1-én a Háry Já-
nos, 4-én a Turandot, 6-án az István király 
népe, 7-én Az ember tragédiája, 8-án a Turan-
dot, 9-én az István király ncpe, 11-én a Tra-
gédia, 13-án a Háry János, 14-én az István ki-
rály népe és 15-én a Bizánc kerül szinre. 

— Az előző tárgyalások során szó volt ar-
ról, bogv a Dóm-téren három hangversenyt is 
beállítunk a műsorba.^ A bizottság ezt a ko-
rábbi batáro7atát revízió alá vette és miután 
megállapította, hogy a hangversenyek nem 

igen számithatnak nagyobb érdeklődésre, ugy 
határozott, hogy csupán Verdi Rekviem-jél 
adjuk elő a templomban délután ötórai kez-
dettel. 

— A bizottság megítélése szerint a szegedi 
közönségből a szabadtéri hangversenyek közön-
sége nem telne ki, vidéki vendégekre nem igen 
számíthatnánk cs igy a mintegy nyolcezer pen-
gős költség nem térülne meg. A Verdi-hang-
versenyt Rubányi Vilmos fog ja vezényelni és 
részt vesznek benne az olasz szólóénekesek, a 
szólókat Gina C i g n a és Giovanni B r ev i a -
r i o éneklik. A szabadtéri játékok ideje alatta 
fogadalmi templomban két orgonahangverseny 
is lesz, ezek külön kiadással nem járnak. 

— A bizottság hétfőn ismét összeül és akkor 
tárgyalja le a szabadtéri játékok részletes költ-
ségvetését. Dr. Ja n o v i r s Jenő, a játékok 
művészeti vezetője, aki részt vett a mai ülésen 
is, néhány napig most Szegeden marad és a 
hétfői ülésen szintén részt vesz. 

„Kalandokba vinni 
nem lehet ezt az országot" 

Viiéx dr. Sfivoy Kálmán ny. alíábornaoy, orsxág-
gytílési képviselő besxéde a Kep kedd esíi gyű-

lésén 

„Keresztem?! es felebaráti szeretettel Kell megoldani a kérdése-
ket és nem gutllöleuer - „Gazdasági téren kell rendel terem-
teni es Igazságossá kell tenni a jövedelemelosztási ' - „Az ellen-
tétek eliminálására, a lelkek megbékélésére van szükség a tör-

ténelmi Időkben" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den este a Nep felsővárosi szervezete gyűlést 
tartott az ipartestület nagytermében. A gyűlés 
iránt — amelyen a párt vezetőin és tagjain ki-
vül megjelent dr. P á 1 f y József polgármes-
ter is — élénk érdeklődés nyilvánult meg, az 
érdeklődés vitéz S b v o y Kálmán országgyü 
lesi képviselő beszédének szólt, aki a politikai 
Helyzetről nyújtott tájékoztatást. 

Dr. S z i v e s s y Lehel üdvözölte a megje-
lenteket és felkérte dr. vitéz SJ ivoy Kálmánt, 
hogy számoljon bc azokról a kérdésekről, ame-
lyek az országot foglalkoztatják. 

S h v o y Kálmán beszédét 

a külpolitikai helyzet 

jellemzésével kezdte. Ismertette az Anschluss 
gondolatának eredetét, amely nem mai, hanem 
nagyon régi eredetű. Ausztria lépése teljesen 
indokolt és logokus volt — mondotta —, meg-
i m nkitottságnban, nehéz helyzetében nem te-
hetett egyebet. Akárhogy is alakul ki a világ-
politikai helyzet — mondotta —, Németor-
szágnak érdeke ez, hogy a kisantanttal szem-
ben erős Magyarország áll jon. A csatlakozás 
legnagyobb jelentősége az — folytatta —, hogy 
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Főszereplők: Eleanor Dóim, a világhírű úszó-
bajnoknő, filen Morris, a berlini dekitlon ver-
. seny nyertese. 

Németország ezzel a lépéssel a békeszerződé-
sek utolsó béklyóját tépte szét önhatalmúlag. 
Ez a lépés azt mutatja, hogy a békeszerződé-
sek nem megváltoztathatatlanok, ami magyar 
szempontból igen nagy horderejű. 

Sbvoy Káinján ezután az.egyes európai or-
szágok helyzetével foglalkozott és megállapí-
totta, hogy 

Európa helyzete komoly. 

ismertette a csehszlovák kérdést, amelynek 
előbb-utóbb meg kell oldódnia. Csehszlovákia 
mintegy vakbél fekszik Európa testében, a cse-
heknek érezniök kell, hogy a magyar kisebb-
ség mögött ott áll az egész Magyarország. 

— Magyarország a mai politikai viszonyok 
között nem tehet egyebet, mint belül egységre, 
nyugalomra törekszik cs biztosítja a gazdasági 
fejlődést, — folytatta Shvöy Kálmán. Szélső-
séges mozgalmaknak csak azokat lehet nevezni, 
amelyek alkotmányellenesen akarják céljai-
kat megvalósítani.. 

Kalandokba vinni nem lehet ezt az 
országot, 

olyan eszközök, melyhez az utóbbi időben nvnl-
nak egyesek, nem megengedhetők, — folytatta. 
Ezeket az akciókat olyan eszközökkel igvekez-

. nek végrehajtani, amelyek nem méltók a ma-
gyar nemzethez. 

Vegyünk példát Angliától, 

ahol a politikai váltógazdaság alkotmányos 
keretek közölt megy végbe. Dolgozzunk érvek-
kel. elvekkel, de nem gyűlölettel, terrorral, a 
tekintélyek, a vezetők lepocskondiázásával. 

.beszélt ezután. 
A zsidókérdésről 

— Nem szeretek erről a kérdésről beszélni . 
mondotta —, mert én nem negatív irány-

ban dolgozom, hanem pozitiv irányban. Én ke-
reszténykérdésról beszélek. Én azt akarom el-
emi, hogy c'nnek az országnak berendezkedése, 
felfogása, iránya a többséghez mérten keresz-
tény legyen. 

— Az úgynevezett zsidótörvénnyel, ha végre 
is lesz hajtva, nem fogunk célt elérni, ha eb* 
ben az országban nem lesz meg a keresztény 
morál és erő. 

Ezt a kérdést keresztény szeretet-
tel, felebaráti szeretettel kell meg-
oldani és nem gyűlölettel. Itt nem 
szabad megteremteni a gyűlölkö-

dés hangját. 

— Én is azt akarom — folytatta — h o g y a 
kereszténység a számarányának megfelelően 
tudjon érvényesülni. De nézetem szerint fon-
tosabb a tőke és a kartelek megreudszabálvo-
zása. Nem szeretném, ha a figyelem elterelőd-
ne arról, hogy egyesek itt mammutjövedelme-
ket élveznek. A kartellek, a bankok probléma- • 
ját kell megoldani, gazdasági téren kell ren-
det teremteni. Kivánom, hogy a keresztények 
jobban domináljanak a gazdasági életben, de 
nem elegendő kimondani azt, hogv most már 
foglaljunk el minden pozíciót, Alihoz kedv, 
tudás és gyakorlat kell. Máról-holnapra ncui 
hh<^ átállítani egv berendezkedést, amelv jó-
részt a kereszténység hibájából állott elő. Az 
a baj — folytatta —, hogy a keresztények ed-
dig húzódoztak a kereskedelmi pályától. Fo-
koznunk kell a keresztény ámbiciót, vállalko-
zási kedvet. A kérdést a szeretet jegyében kell 
megoldani — hangsuiyozla —. de a legfonto-
sabb az, hogy igazságossá tegyük u jövedelem-
elosztást, ne legyenek kirívó és kiáltó ellenté-
tek. 

Foglalkozott ezután 

a sajtókérdésscl. 
— A kamara felállítása elsősorban az újság-

írók érdeke — mondotta. Hasonló a helyzet 
a színészeknél is. De mindkét helyen a keresz-
tény etikának és morálnak kell érvényesülnie. 

— Érvényesüljön a keresztény többség —• 
mondotta —, de itt is csak a szeretet jegvehen. 
Anyagi áldozatot nem lehet egy felzaklatott 
országtól kívánni. A zsidóknak azt mondom: 
nchogv az a végzetes gondolat jusson eszükbe, 
hogy bojkottot szervezzenek cs visszavonulja-
nak. Ha ezt tennék, ne csodálkozzanak azon, 
ha olyan hangulat alakul ki. amelyet a veze-
tők se tudnak levezetni. Szervezett mozgalom 
ellcii beszélek — ne értsen félre senki —, ami 
nem javukra, hanem hátrányukra volna. 

— Mindég igvekeztem az ellentétek elimi-
nálására _ folytatta beszédét. Soha nem volt 
erre nagvobb szükség, mint ma. 

A lelkek megmételvezése, megboly-
gatása folyik, a lelkek mcgbékél-

tetése helyett 

— Történelmi időket élünk, dc ucm viselke-
dünk ugv, ahogy az ilyen időkben viselked-
nünk kell. 

Bejelentette ezután, hogy a párt a közeljövő-
ben erőteljesebb szervezkedésbe fog, megala-
kítja ifjúsági cs női szervezetét. 

Befejezésül arról beszélt, hogy 

közte és a város polgármestere kö-
zött nincs ellentét, 

ezt az „ellentetet"' azok találták ki, akik sze-
retnének kettejük közé válaszfalat emelni. Ha 
vaunak is differenciák, azok soha sem szemé-
lyiek, a dolgok természetéből folynak és ezek 
is mindég megegyezéssel végződnek. 

— Aniig mi keltcu a helyünkön állunk —' 
mondotta —, addig nem is lesz közüliünk 
olyan ellentét, amelyet egyesek szeretnének. 

Beszédét ezután ezekkel a szavakkal fejezte 
be: 

Hogy az ország a legsúlyosabb helyzetben 
is megáll ia a helvét, arra a legnagyobb bizto-
síték a kormányzó személye. 

Poharát arra ürileltc, hogy a knrmánvzó 
mcérjc a'történelmi Magyarország visszaállí-
tását. 

Hosszan tartó taps ulán 
dr. Pálfv József polgármester 

szólalt fel és meleg szavakkal köszönte meg 
Shvoy Kálmán beszédét, majd megerősítette 
mindazt, amit Shvoy Kálmán a ketleiük kö-
zötti harmóniáról mondott. Köszönetet mon-
dott Shvoynak azért is, amiért a közigazgatás 
munka iát szívóssággal, nagy akaraterővel és 
tudással támogatja. 

Az ülést dr. S z i ív c s sy "Lehel zárószavai 
fejezték he. 


