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flkormányzó rendelkezése 
a Szent István Rendről 

Budapest, augusztus 19. A Budapesti Közlöny 

augusztus 20-i száma a következő legfelsőbb kéz. 

iratot közli: 

»Kcdvcs dr. vitéz. Imrédy! Változatlanul ra-

gaszkodva.a nemzet ősi hagyományaihoz ős a régi 

intézményeihez, az idei Szent István jubileumi esz-

tendő alkalmából elhatároztam, hogy a honfog-

laló Árpád fejedelem nemzetségéből sarjadt 

Szent István királyunk dicsőséges emlékének tisz-

teleiére a róla elnevezett és Mária Terézia apostoli 

niagyar királynő által 1764. évben alapított Szent 

István Rend jelvényei a jövőben folytatólagosan 

adományoztassanak. Ezért az 1920. évi I. törvény-

cikkből eredő jogomnál fogva elrendelem, hogy 

a Szent István Rend alapszabályaihoz a következő 

IV. függelék csatoltassck: 

^Mindaddig, amig a magyar királyi hatalomban 

foglalt jogokat a fennálló törvények értelmében 

Kormányzó gyakorolja, a Rend nagymesteri teen-

dőit a Kormányzó látja el. Egyebekben a Rend 

alapszabályai nyernek a változott viszonyoknak 

megfelelő alkalmazást.« 

Kelt Gödöllőn, 1938 augusztus 20. napján. 

Horthy Miklós s. Ií., dr. vitéz Imrcdy Bé-

la s. k.« 

Végetért a magyarok 
világkongresszusa • 

Budapest, . augusztus 19. A magyarok világ-

kongresszusa pénteken tartotta záróüléset, amelyen 

Komis Gyula, a képviselőház elnöke » Belföldi és 

külföldi magyarság« cimmel tartott előadást. Mél-

tatta a Világszövetség megalakulásának jelentőr-

ségét és a Idki közösséget, amely az egész föld-

kerekségen élő magyarokat összekapcsolja. 

— Berniünket szétszórtságunkban is eltéphetct-

lenül összekapcsol az őseinkre való közös emléke-

zés, akiknek sorához a közös mult és közös szár-

mazás tudata, mint láncszemeket füz bennünket 

— úgymond. — A nemzet fia az, aki ebbe a' 

szellemtörténeti közösségbe beletartozónak érzi 

mayát. 

A kivándorlók sorsáról emlékezve, megállapí-

totta Kornis Gyufa, hogy kétségkívül mulasztás 

terheli azt a niagyar félszázadot, amely könnyel-
műen megengedte, hogy határainkon bőven ö/nőV-
jnn kifelé a magyar óér akkor, amikor külföldről 

betelepített idegenek ellenállás nélkül szállhattak 

meg az országot cs nyomulhattak a kivándorló 

magyarok" helyére. 

Kornis Gyula beszéde után a kongresszust be-

rekesztették, este a vendégek tiszteletére magyar 

díszhangversenyt rendeztek a Zeneművészeti Fő-

iskola nagytermében. 

Magyarul-ncmetül beszélő 18—19 éves 

fiiszerkereskedő-
segédeket 

100.— P fizetéssel azonnali belépésre felveszünk. 

Ajánlatokat ^Azonnali belépés* jeligére Rudolf 

Mosse-hoz, Budapest, Erzsébet körút 23. 

motor-
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Képviselő: B U J t ) O S ó 1 M Kl? 8 Z E G K D, 
ifeketcsas-ncca 15. szám. Telefon; 14-23. 

A szabadteri fótchohcrt 
„Rá Kell mutálni a hibákra, hogu 

ohuiiunk, faniiliunh, tökéletesedtünk 
es megmaradjunk" 

A játékok eredményét a legközvetlenebbül 

a művészi vezetés, a propaganda és a pénz-

ügyi ügyintézés befolyásolja- A mi felfogá-

sunk szerint a sikernek valósággal elenged-

hetetlen föltétele, hogy 

az egészet egységes koncepció 

fogja össze. Más módszer melleit születhet-

nek részlelsikerek, de a lendületnek az a szár-

nyalása, mely a nagy eredményeket szüli, 

nem jöhet létre. 

Végtelenül sajnál juk, de meg kell monda-

nunk. hogy a művészi termés nem állt arány-

ban a — befektetéssel- Azért a pénzért, amit 

elköltöttek, sokkal különbet lehetett és kel-

lelt volna produkálni- Olyan jelek, amelyek 

tudomásunkra jutottak, arra engednek kö-

vetkeztetni, hogy ez a ba j fennállóit a házi-

kezelés egész ideje alatt. Az idei tanulságok 

alapján remélhetőleg segíteni fognak rajta. 

Egy-egy egészséges ötlettel nagy mértékben 

lehet fokozni az érdeklődést a játékok iránt 

Különösen sokat segítettek volna ezek az öl-

letek az idén, amikor teljes három hétig tar-

tottak a játékok. Nem a legszerencsésebb gon-

dolat volt például, hogv a ki tűnő K i s s Fe-

rencre bizták a Tragédia rendezését. Kiss Fe-

renc illusztris tényezője n niagyar színművé-

szetnek- 'Amit mint rendező csinált, az intel-

ligens és egyéni munka volt, amely művészi 

szempontból is joggal lart igényt komoly mér-

legelésre. Mégis. Kiss Ferenc nem mint ren-

dező vívta ki az egyik legnépszerűbb színpa-

di nevet s a rendezése az övé, dc nem szabad-

téri volt. Hogy nem gondolt a művészi veze-

tés arra. hogy a Tragédia rendezésére meg-

nyerje például Röbclinget. A Burgszinház volt 

igazgatója egyik kezdeményezője volt a Tra-

gédia bécsi s?inrehozatalának, a rendezést, 

amelyet hatalmas érdeklődést és sikert vál-

tolt ki, maga végezte és 

neve és szegedi szereplése bizo-

nyára segített volna a nemzetközi 

érdeklődés kivívásában. 

Az Ujházv-darab sokba került a városunk-

Sajnos. nemcsak sek pénzbe. Hogy lehetett 

erői a darabról azt áll itani, hogy költői mun-

ka, amelyben sok drámai erő és lüktetés van? 

A Háry János Debrecen után került Sze-

geden szabadtérre. A debreceni előadást ha-

sonlítani nem lehet a szegedihez A szabadtéri 

játék egyetlen kelléke tekintetében sem kö-

zeliti meg. De a szegedi előadás után is azt 

a következtetést kellett levonnunk, hogy a 

Háry nem — szabadtéri darab. Kedves, ma-

gyaros, bájos, végtelenül f inom és hangula-

tos a zenéje, de a Dóm-tér arányai közölt, épp 

a kimagasló értékei vesztenek a varázsukból. 

Azután vigyázni kell a rendezéssel. Az oldal-

ra tolt első színből a közönség legnagyobb ré-

sze alig látott és hallott valamit. Az első fel-

vonásnak ez a része teljesen elhibázott volt. 

A szabadtéri játékoknak vannak csökönyös 

dogmatikusai- Ezek a dogmatikusok a ma-

gyar szabadtéri színjátszásnak, a szegedinek 

is, egy bizonyos irányt akarnak adni. Erre 

vigyázni kell. Nyíltan szint kell vallani. A' 

szegedi játékoknak igenis az a hivatásuk, 

hogv kulturát terjesszenek. Ennek a hivatá-

suknak, amióta megvannak, eleget tesznek-

De céljuk is van- Ez a cél: minél nagyobbat 

lendíteni ennek a magára hagyott városnak 

vérszegény eletén. 

Nekünk idegenforgalom kell 

s az izlés, a művészi lendület és a nagyotalho-

tás szempontjainak arra kell irányulniok s 

azt kell elérniük, hogy 

Szegedet kitörölhetetlenül beéges-

sék az európai köztudatba. 

Csoda lesz, ha Szegedet idegenforgalmi cent-' 

rummá lehet fejleszteni. 

De ezt a csodát végre lehet 'és kell • 

hajtani . 

Közben beszélhetünk egyebekről ís. Csinál-

hatunk is egyebeket. Olyanokat is, amik ta-

pasztalat és meggyőződés szerint nem von-

zanak elég közönséget, amikre lehát föltétle-

nül ráfizetünk- De aki ilyen tanácsot ad, ad- i 

jon pénzt is, vagy segilsen abban, hogy 

a kormánv ne hagyja teljesen ma-


