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Nagyszabású művészt, technikai, utazási 
és idegenforgalmi előkészületek 

Az emfcer tragédiája dómtérl előadásának 
szombati premierjére 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
utolsó próbáik folynak Az ember tragédiájából 
a Dóm-téren. Teljesen késizen áll az impozáns 
sziwpad. amelyhez fogható méretűt Európában 
még nem építettek. Elkészültek a csodás kosz-
tümök is. amelyeket nagy részben a szegedi 
szabadtéri játékok műhelyében, szegedi munkás-
kezek készítettek. Több mint 500 változatos 
kosztüm egészíti ki az Operaház és a Nemzeti 
Színház két vagonban érkezett szebbnél szebb 
ruháit ós kellékeit. A főszereplök valamennyien 
uj kosztümökben fognak szerepelni, amelyeiket 
Bánffy Miklós gróf tervezett számukra. A szi-
nes színpadi ruhákon kwül a tökéletes ós káp-
rázatos fényhatások, a fogadalmi templom 
harangjainak és orgonájának játéka művészi ze-
neszámok, a Szenitpál-csoport táncosnőnek já-
téka teszi változatossá ós teljessé Az ember 
tragédiája idei Dóm-téri előadását. 

Kedden a késő éjszakai órákig nyúló prébáin 
már teljesen kibontakoztak a szabadtéri játékok 
impozáns arányai. Csortos Gyula művészi mun-
kája, akii Lucifert alakítja eredeti elgondolásá-
val, — felejthetetlen élményt jelent. Igazi művé-
szi esemény Tőkés Anna Évája, amely tavaly 
óta uj színekkel gazdagodott ós Táray Ferenc 
elmélyült Ádámja, valamint Lehotay Árpád ki-
teljesedett Ádám alakítása. A legtökéletesebben 
oldják meg művészi feladataikat a többi fősze-
replők is, ezek sorában Könyves-Tóth Erzsi, 
Bartos Gyula, Fehér Gyula, Sarlay Imre, Zátony 
Kálmán, Lengye! Vilmos, Váradi Lajos, Verbö-
czy fia. Bardócz Rózsa és mind valamennyien, 
akik szerepet játszanak Az ember tragédiájában. 
Beck Miklós karnagy dirigálja a zenekart és a 
dalárdát, amely az 500 főnyi sttaitisztériávail 
egyik erőssége az előadásnak. 

Az utolsó napokban szakadatlanul folynak a 
próbák. Bánffy Miklós gróf, a szabadtéri játé-
kok főrendezője, a tehetséges Oláh Gusztáv ren-
dezővel irányija ugy a müvséz együttes mun-
káját, mánt a nagyszabású technikai előkészüle-
teket. A kedd éjszakai próbából már megálla-
pítható, hogy a főszereplők művészi munkájá-
tól a statisztéria impozáns tömegjelenetein ke-
resztül a díszletekig mindent a legkifogástala-
nabb. 

Elkészült a szegedi szabadtéri játékok hatal-
mas nézőtere is. Tolnay Pál, az Operaiház tech-
nikai felügyelője tervezte a nézőteret, amely ugy 
van megkonstruálva ós felépítve- hogy annak 
minden pontjáról a legtökéletesebben lehet él-
vezni az előadást. 

A szabadtéri játékok minden napjára 

filléres Madách-vonatok 

érkeznek Budapestről és az ország különböző 
vidéki városaiból. Augusztus 4-én• szombaton 
Budapestről délután 14.25-kor indul a filléres 
gyors ós 17.54-kor érkezik Szegedre. Vissza 
éjjel 1.15-kor indul és Budapestre 4.38-kor ér-
keik. Ezenkívül Gyuláról, Csabáról ós Orosházá-
ról érkezik szombaton filléres gyorsvonat. 

Augusztus 5-én, vasárnap két filléres Madáoh-

voniat szerelvény érkezik Budapestről. Az első 
vasárnap reggel 7.20-kor indul ós 10.42-kor ér-
kezik. Vissza éjjel 1.15-bor indul és 4.38-kor ér-
kezk Budapestre. Filléres Madáah-vonat érkezik 
Nyíregyházáról és Debrecenből is, ez a vonat 
útközben felveszi a püspökladányi. karcagi, kis-
újszállási, törökszentmiklósi és szolnoki utaso-
kat. 

A szegedi szabadtéri játékokra a filléres vo-
natokon kívül augusztus 4-től 7-ig és 11-től 16-ig 

féláru vasúti keávezménnyel 

lehet Szegedre utazni. Szegedtől 100 kilométeres 
körzeten belül 1 pengő, azonfelül 2 pengő az uta-
zási igazolvány ára. 

A MFTR tiszai vonalán 

szintén 50 százalékos utazási kedvezmény érvé-
nyes augusztus 2-től 17-ig. Ezenkívül 

a MAVART autóbuszain 

is kedvezményes utazás érvényes Szegedre, 

Olvassa é s csodálkozzon! 
Horganyzott veder —.98 
Horganyzott mosót'azék —.98 
5 drb 5. 1. fazéklábas s. kék 1.68 
1 drb 7 1. fazéklábas s. kék 1.78 
1 drb 6 1. lábas vil. kék 198 
1 drb 2 1. lábas barna *-.98 
1 drb 2 1. fazék barna —.98 
2 drb háromnegyed 11. lábas barna ~ 9 8 
1 drb zománcozott veder, barna 1.98 
1 drb paradicsom passzirozó 63 
1 drb tök- és uborkagyalu —.88 

stb. stb. 
Befőzéshez üvegeket legjobb minőségben, leg-
olcsóbb árban. — LAMPART PETROF1X pet-
róleum gázfőző képviselet. 

Tisza La jos-könit 88. 

A szabadtéri játékok vezetősége gondoskodott 
arról, hogy a Szegedre érkező idegenek számá-
ra megfelelő közlekedési eszközök álljanak az 
állomáson rendelkezésre. A vonatok érkezésé-
hez és indulásához a villamostársaság megfeleli 
számú kocsikat fog kiállítani és a szabadtéri 
játékok vezetőségének intervenciói ár a a Sze-
ged-pályaudvar és a Dóm-tér között ezeken a 
napokon 12 filléres kisszakaszjegyek lesznek 
érvényben. 

TÁPÉRÓL A SZEGEDI MENHÁZ 
ELÉ LAKOLTATTAK KI 

EGY ASSZONYT, 
aki nem tudott 2 pengő házbért fizetni 

B ú t o r o k é s e g y é le t a s z a b a d é g alatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány 
nappal ezelőtt stráfkocsi állt meg a rókusi teme-
tőszélen, a városi menhely hátsó bejáratánál. A 
kocsiról egy asszony bútordarabokat szedett le és 
lerakta a füre. Amikor valamennyi rozzant bú-
tordarab lekerült, a kocsi elhajtott, az asszony pe-
dig ottmaradt a szabad ég alatt, a sok bútorda-
rabok kőzött. 

B e n e d e k Júliát Tápéról hozta a kocsi Sze-
gedre. Tápén lakott legutóbb hosszabb ideig, de 
nem tudott lakbért fizetni, ezért behozták a men-
hely elé és ott letették. 

Néhány nap óta a szabad ég alatt la-
kik az asszony, a környéki lakók élel-

mezik. 

Szalmazsákon szokott meghálni, ágydeszkák, var-
rógép, sublót, teknő és néhány lyukas fazék min-
den ingósága. 

Benedek Júlia így beszéli el tragédiáját: 
— Kilakoltattak Tápén, mert nem tudtam meg-

fizetni havonta a 2 pengő házbért sem. Most 56 

esztendős vagyok, valamikor jó módom volt év 
most idekerültem a szabad ég a l á . . . 

Azért hoztak ide éppen a menhely elé, 
hogy hátha itt befogadnak. 

Kértem is ezt, de a gondnok azt mondja, engem! 
felvesz, de a bútoraimat nem tudja elhelyezni... 
Meg is próbáltam értékesíteni a bútoraimat, del 
csak filléreket akartak érte adni. Hát inkább noná 
válok el tőlük, majd a zsibpiacon megpróbálom el-» 
adni, ha tudom . . . Addig pedig itt maradok a sza* 
bad ég alatt... 

A környékiek közül állandóan nagy emberse* 
reg látogatója van a szegény asszonynak Az egyiS 
hárból ebédet, másik helyről vacsorát hoznak. 

— Jómódú testvérei vannak neki — mondja "g f 
asszony, de kitagadták a családból. Szégyelték a 
szegénységét. . . 

Egy ember azt mondja: 
— Hivatalnok a bátyja és havonta kétszáz peiw 

gőt is keres, de nem segit testvérén 
Egy másik asszony azt is tudja, hogy BenedcH 
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