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Nagyszabású események 
az idei Dóm-téri játékok 

programján 
„ A z ember tragédiája" ünnepi előadása! mellett a mila-
nói Scala vílághirü énekesei eloadiák a „Parasztbecsü-

l e t e t 
A szegedi szabadtéri iátékok az olasz-magyar kultur-

kapcsolatok szolgálatában! 
A szegedi szabadtéri játékok rendezősége idei 

nagyhorderejű előkészítő munkájának első felé-
vel elkészült. A program, amelynek célja, hogy 
az eddigieknél is je'entékenyen nagyobb mértek-
ben fordítsa Szeged felé nemcsak az ország, ha-
nem a külföld figyelmét is, nagyjából össze van 
állítva. Most már csak egyes részletkérdéseknek — 
aminő a szereposztás — részletezése és végleg"si-
tése van hátra, azután készen áll a megvalósításra 
az egész idei hatalmas program. 

A rendezőség tisztában volt azzal, hogy a ta-
valyelőtti, de különösen a tavalyi siker kötelez, 
aminek a súlyát annyival inkább érezte, mert. a: 
eléje tornyosult nehézségeket fokozta, hogy is-
mert helyi okok miatt későn kezdhetett, munká-
jába. Valamit, ebből a késedelemből is be kelhtt 
hoznia s ez csak abban az esetben látszott biz-
tosítottnak, ha kulturailag, művészileg, társadal-
milag és mrospolitikailag a legkimagaslóbbnt, a 
legszélesebb érdeklődést felkeltő, kiváló műsort 
sikerül biztosítani. Az elgondolás, amelyet sike-
rült megvalósítani, az volt, hogy az idei játélio-
kaf a folyton tökéletesedő rendszerű és előadása 
'rragédia mellett 

az olasz-magyar kulturkapcsolat 
szolgálatába 

kell állítani s 

a szegedi játékok nemzetközi je-
lentőségét ezzel is hatalmasan fo -

kőzni kell 

A tárgyaiásók megindultak ugy a Budapesten 
székelő olasz követséggel, mint a magyar kor-
mánnyal s a közelmúlt napokban a legteljesebb 
eredményre vezetlek. 

Az eddigi megállajKtdás szerint 

az idei szabadtéri játékok augusz-
tus «1-án kezdődnek. 

Az ember tragédiáját, természetesen most is gróf 
Bánffy Miklós rendezi, de két estén olasz cs ma-
gyar zenei remekmüvek kerülnek előadásra. A 

Mai ajánlatunk 
D I V A T Á R U K : 

Gyermek trikó jambó sapka —.18 
Gyermek szalmakalap —.48 
Gvermek vászonkalap —.58 
Műselyem női divatsál. háromsarkos —.98 
Divat női bluz hosszú uj jas P 1.78 
Férf i tráning öltönv P 7.98 

C I P Ő Á R U K : 
1 pár bőr gyermek borskor 20—2.r>-ig —.98 
1 pár bébe gyermek bőrcipő 20—22-ig —98 
1 pár bőrtalpú bársonv koniódripő P 1.58 
1 pár bőr gyermek szandál 20—22-ig P 2.28 

T R I K ó és SOKNI : 
Gyermek malróz trikó szines 2-es —.68 
Férf i atléta trikó 3-as fehér v. fekete —.78 
Férf i malróz trikó 3-as fehér — 9 8 
1 pár fehér v. szincs gvermeksokni 1-es — 2fi 
1 pár fehér. v. szines női tennis sokni —.32 

N Y Á R I C I K K E I N K : 
összecsukható szék csikós huzattal, 

csavarozva —.98 
Nagyszéiü kerti szalmakalap —.68 
Gőzölt bükkfa nyugágy lábtartóval, 

háromcsíkos huzattal P 6.G8 

PÁRISI NflSY ÁRUHÁZ RT. 
SZIOED. C S I K Ó N ; « é * KISS UCCA SARSU 

rendezésből a magyar kultuszkormány felkérésére 
kiveszi részét az olasz kormány. 

Az olaszok Mascagni „Parasztbe-
csület cimü munkáját adják elő. 
A dirigálásra a világhírű szerzőt, 
az olaszok legnagyobb élő zene-
költőjét kérik fel, a szólószerepek-
ben pedig Európa legelső opera-
színházának, a milánói Scalanak 
elsőrendű tagjai lépnek fel. A ren-
dezést az olasz szinpadmüvészet 
egyik kiválósága fog ja végezni. A 
Parasztbecsület mellett előadásra 
kerül egyik legkiválóbb magyar 
szerzőnek egy balettje, természe-
tesen a szerző vezényletével. A kó-
rust és a zenekart a budapesti 

Operaház szolgáltatja. 

Most máj• rövidesen, elkészül a szereposztás is. 
De a rendezőség egyidejűleg előkészíti ennek az 

együttes nagy olasz-magyar kul-
turünnepségnek 

1 drb borotváló készülék nikkelezett P — ,B1 
1 drb konkiirrens borotvapenge P — ,0fí 
1 drb borotvatál P —22 
1 drb borotvaccset P -.48-tól 
1 drb,,IZSÁK'' borotvako.ka P - . I f i 
1 drb „IZSÁK"'rudborotvaszappan Wgr . P - . 3 8 
1 üveg „ IZSÁK" borotvakölni 50 gr-os P—.í*S 
ldkg „ IZSÁK" kölnivíz kimérve P —.1«» 
I drb timsókocka kicsi P —.IS 

40 fiMmnk keie'ezi cégünk-t 
egysége ' ó tsó áro i ló áru ,>is»o g UA.tóra 

ÍZJ.ÍA' 'J0ZSEF 
R-T 

Tlsxa Lalos Körút 42. lel.: 32 66. 

egyéb kimagasló eseményeit is. Meg kell említeni, 
hogy a. szegedi játékok különösen Gömbös Gyula 
miniszterelnök, ele Hóman Bálint kultuszminiszter 
és Tasnádi Nagy András kultuszállamtitkár ré-
széről is meleg támogatásban cs felkarolásban 
részesülnek. A bizottság, amely tudvalevőleg dr 
Pálfy József jTo'gármester elnökletével működik, 
kibővült vitéz dr. Shvoy Kálmánnal cs begwári 
Back Bernáttal s mint az előző években, az idén 

legmegértöbb támogatását élvezi Bárányi is a 
Tibor főispánnak. 

|Molykár ellen megóvást olcsón és pontosan 
vMUlnak Méhes é* Prl-
vlnsz y páriái divsUzü-
es8k,K411ai A. (Rid)n I. I 

Fagykár címén 200.000 pengős adótörlésre 
számít az adóhivatal 

Általánosan nem illfigcsrtih lel az adövegrelralttsokat 
(A Dclmagynrország munkatársától.) Hétfőtől 

szombatig a városi adóhivatal megbízottai a hely-
színen szemlélték meg a fagykárokat. Ez általá-
nos szemle volt, hogy az adó híva La J tájékozódást 
szerezzen, mekkora volt a fagy pusztítása. Az 
adóhivatal most előterjesztést tesz a pénzügyigaz-
gatóságnak, hogy a kárfelvétel százalékos meg-
ejtériére küldjön ki bizottságot. A bizottság előre-
láthatólag a hét végén kezdi meg működését 
Bagáry László ny. pénzügyi tanácsos vezetésével. 

A kárfelvételről és az ezzel kapcsolatos adó-
törlésekről dr. Hammer Fidél tb. tanácsnok, .az 
adóhivatal helyettes vezetője a következőket mon-
dotta : i 

— Előrelátható, hogy a bizottság munkája 
hetekig eltárt. Szeged határában alig akad olyan 
gazda, akinek ne volna fagykára. A törvényes 
rendelkezések értelmeben a fagykárt szenvedettek 
adóelengedésben, illetve adómérséklésben részesül-
nek . Ha a fagykár 33 százaléknál kisebb, nem igé-
nyelhető adómérséklés, ha azonban eléri a 3 3 
százalékot, akkor az illető gazda földadójának 
és járulékának egyharmad részét elengedi n pénz-
iigyi hatóság. Hatvanhat, vagy ennél nagyobb 
kár esetén az adó kétharmadát, száz. százalékos 
kárnál pedig a teljes földadót és járulékait, el-
engedjük. .4 szegcdi gazdákra, akik 141.000 ka-
tasztrális holdon gazdálkodnak, erre az évre 
550.000 pengő földadó van kivetve. Ez az ösz-
szeg magában foglalja az adó járulékait is. Szá-
mítunk arra a futólagos kárszemléböl kövei kez-
tetve, hogy az idén fagykár rimán legalább 
200.000 pengő földadót kell törölni. Ez az ösz-
s?eg mintegy felerészben a várost, felerészben az 
áramot illetné, isry a közületeket is jelentős vesz-

teség éri a fagykár folytán. Akik a fajgvkár puez« 

tilásait pótolni tudják másféle veteménnyel, azolá 
nem részesülhetnek adóelengedésben. Ha azonr* 
ban a másodszori ültetés sem válik l>e, akko» 
pót törlést kérhetnek. 

Közölte dr. Hammer tanácsnok, hogy az adó-
hivatal általánosan nem függesztheti fel az adó-
zálogolást és végrehajtást, amint azt a legutóbbi 
közgyűlésen dr. Bnlogli István kérte. Erre csak 

Abbaziában 
meleg t e n g e r i g y ó g y f ü r d ő k a 

«« 
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RESIDENZ" 
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. 
Idősebb uraknak és hölgyeknek, szívbajo-
soknak. asztmá-oknak. valamint elmesze-
<edésből eredő betegségeknél nagyon fon-
tos, hogy a RESIDENZ nem fekszik magas-
laton Óriási előnye még, hogy az ÖCÍZPS elő-
irt diéták pontosan betarthatók. A RESI-
DENZ-ben minden kényelem és az össze, 
modern komfort megtalálhatók: l i f t kőz-
nonli vizfütés. 22 fokos meleg, tengerre né 
/ő napos loggiás és erkélves szobák ké-
nyelmes ágyakkal A RESIDENZ egészen 
a tengerparton fekszik é« nem a tengerpart-
tal szemben. Ef.Srt KATEGÓRIA Kitűnő 
konyha. Folyó hideg és melegviz a szobák-
ban Lira fele«leges Feltűnő olcsó penzió-
árak Bővebb információt nyujt Erényi Béla 
gyógyszerész személyesen Budapesten, reg-
gel fél 9-től este fél 7-ig. (Diana-patika. Ká-
roly-kőrut. 5 ) Minden levélre válaszolunk é« 
r>r<vpektt]«:t küldünk. Telefrm 31-6-19 


