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Mascagni 
és a milanói Scata énekesei 
a Dóm-téri olasz-magyar 

operaelőadásokon 
Rómában, "Budapesten és Szegeden folynak 
az augusztusi szabadtéri játékok előkészü-
letei — A római kir. operaház szcenikai igaz-
gatója rendezi a „"Parasztbecsület" előadását, 
a főszerepeket Bruna Hasa, Hino Bertelli és 

Apollo Granforte éneklik 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az idei 

szabadtéri játékok programja, hirük máris tul-
menl messze az ország határain, a hét folya-
mán teljesen kialakul. Maga a terv azonban 
készen áll cs három helyen, Rómában. Buda-
pesten és Szegeden folynak lázas tempóban az 
előkészítési munkálatok. A teljes programot, 
amely nagyszabású együttes olasz—magyar 
kulturmanifesztáció lesz, a hét folyamán teszi 
közzé a rendezőség. 

Egészen bizonyos, hogy az első előadás au-
gusztus 3-án, szombaton lesz, amikor Az em-
ber tragédiája kerül szinre részben uj elgon-
dolással, uj rendezéssel, uj diapozitivekkH és 
u| szereplőkkel. Vasárnap, augusztus 4-én meg-
ismétlik Az ember tragédiája előadását és 

hétfőn, augusztus 5-én megkezdő-
dik a Dóm-téren a „Parasztbecsü-

let" első színpadi próbája. 

Ezt jóval megelőzően, már julius első felében 
Szegedre érkeznek Periele A n s a 1 d o, a római 
kir. Operaház szenikai igazgatója, aki a rendé 
zés munkálatait, a kórusok beállítását késziti 
elő részben itt, részben Budapesten. 

A próbákat 5-től kezdve Pietro 
Mascagni vezeti, 

aki néhány nappal megelőzően érkezik Sze-
gedre s itt a vele érkező nagvnevfi müvészsze-
roplőkkel együtt a város és a ren-
dezőbizotlság ünnepélyesen fogja fogad-
ni. Az első fogadtatás már Budapes-
ten lesz, ahol az olaszok tiszteletére a 
kormány, irodalmi, művészeti és közéleli ki-
válóságok bevonásával vacsorát adnak Mas 
eagv tiszteletére. A legnagyobb élő zeneszerzői, 
akir rk müvei nemcsak otthon. Olaszországban 
hanem egész Európában állandóan műsoron 
vannak és akit az olaszok rajongó szeretettel 
vesznek körül, a rendezőbizottság élén dr. P á 1-
f v József polgármesterrel Szegeden is méltó 
ünnepélyességgel fogja fogadni. 

A „Parasztbecsület" első előadása 
10-én, szombaton lesz, 

természetesen megfelelő ünnepélyességgel, hi-
szen a szegfdi előadás magasan kiemelkedő 
nívóját mi sem jellemzi jobban, minlhogv pél-
dául juliusban Bécsben is lesz szabadtéri elő-
adás. azon azonban egv Scala-tag szerepel, míg 
a szegedi előadáson három Scala-tag működik 
közre a három főszerepben, az előadást a ró-
mai operaház szenikai igazgatója rendezi és 
maga a nagynevű komponista vezényel. 

A „Parasztbecsület" első előadását megelő-
zően tehát 9-én páratlan nagyszabású 

Garden party lesz a Szegedre ér-
kezett elasz vendégek és előkelősé-

gek tiszteletére Újszegeden. 

Ennek a Garden party-nak részletei nem ala-
kultak még ki teljesen, az azonban bizonyos, 
hogy hasonló társadalmi ünnepség ép ugy, 
mint olyan előadás, mint amilyen a „Paraszt-
liecsület"-é lesz, nemcsak vidéki városban, de 
Budapesten sem volt soha. 

A további részletek pontosan szerdán alakul 
nak ki Budapesttel és Rómával való tárgyalás 
után. Az eddigi elgondolás az, hogy folytatóla-
gosan még kétszer megy a „Parasztbecsület" s 
még négyszer „Az ember tragédiája", tehát 

Az ember tragédiájának összesen 
hat, a Parasztbecsületnek három 

előadása lesz. 

A Parasztbecsülettel egvidejüleg valamely ma-
gyar zenei remekmű kei ül szinre. A végleges 
döntés erről is szerdán történik, de valószínű, 
hogy ez is külön nagy érdekessége lesz a szege -
di játékoknak. Mint zeneirók csak D o b n á -
n y i Ernő. H u b a y Jenő, K o d á l y Zoltán, 
vagy B a r t ó k kerülhetnek szóba. 

Rómában és Róma mellett különösen Milánó 
nagy érdeklődéssel tekint a szegedi események 
elé. Különvonatok indítására megtörtént min-
den előkészület és 
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F I Z E T Ü N K 
hámilvcn használt lemez/rt, ha ogy 

l e m e z t v á s á r o l . 
Ez a propaganda lemezakciónk 1935. julius 10-ig (art. 
Kapható a helyi szaküzletekben. Prospektust 
di ¡mentesen küld a gyár Széke'y Pál Okleveles 
eépésxmérnók, Budapest, VA-zl ucca 1. 

megindult a hatalmas propaganda. 

Az olasz sajtó körében a szegedi tervet nagy 
melegséggel karolják fel s R'ómában különvo-
natot szerveznek azzal a programmal, hogy a 
különvonat utasai három napi budapesti tar-
tózkodás után három napot Szegeden töltsenek. 
A játékok rendezőbizottságához érkezett értesí-
tések azt mulatják, hogy olyan hatalmas ará-
nyú az érdeklődés, amely mellett a tavalyi is 
eltörpül. 

A Parasztbecsület-ben Santuzza szerepéi 
B r u na R a s a énekli, aki a világhírű veronai 
szabadtéri játékokon is játsza ezt a szerepet 
Mascagni szerint a Scala legszenzációsabb han-
gú és legfinomabb technikájú énekesnője, aki 
csak ugy tud Szegedre jönni, hogy a veronai 
szabadiéri játékok vezetősége műsorváltozást 
vezet be. Turiddu szerepét Níno B e r t e l l i 
énekli, aki a legragyogóbb hangú olasz toioris-
ták közé tartozik, mig a bariton szerepét ApollS 
G r a n f o r t e , a világhirü baritonista vállalta 

Ernszt Sándor a totális állam ellen beszélt 
a Katolikus Népszövetság 
vasárnapi közgyűlésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 
délután közgyűlést tartottak a városháza közgyű-
lési termében a Katolikus Népszövetség csanád-
egyházmegyei szervezetei. A közgyűlésen megje-
lent többek között Czettler Jenő, Ernst Sándor volt 
népjóléti miniszter, ötvös Lajos volt képviselő, dr. 
Glattfelder Gyula megyéspüspök, dr. Pálfy József 
polgármester, dr. vitéz Shvoy Kálmán országgyű-
lési képviselő és még számosan a katolikus tár-
sadalomi vezetői közül. A közgyűlésen a város 
hatósága és közönsége nevében dr. Pálfy József 
polgármester üdvözölte a vendégeket. Ezután 
megalakították a Katolikus Népszövetség Csanád-
egyházmegyei szervezetét, amelynek egyházi elnö-
kévé Breisach Béla püspöki helynököt, világi elnö-
kévé pedig dr. Tóth Imrét választották meg. 

Dr. Tóth Imre, a szervezet elnöke, rövid szék 
foglaló beszédet tartott, utána általános figyelem 
közben dr. Ernst Sándor " szólalt fel. Mélységes 
aggodalommal állapította meg, hogy mindenütt 
háttérben szorul már az ideálizmus és a lelkiség, 
mert a kenyérharc és a létért való küzdelem 
problémája nyomul előtérbe. Foglalkozik ezután a 
„totális állam" probléméj és íregáücr't'rtta, 
hogy ennek a jelszónak a mélyen hivő katolikusok 
sohasem lehetnek a hívei, rt t~ ' ' vs állam 
mindent maga alá gyür, egyenrangúnak semmit 
sem isnwvr «L 

Az előadás után Czettler Jenő mo>-1 " beszédet. 
Foglalkozott a jelenlegi súlyos állapotokkal és 
azt fejtegette, hogy ebből a súlyos helyzetből csak-
is a keresztény igazság, a krisztusi tanítás vezet 
heti ki az emberiséget. 

Dr. ötuös Lajos a katolikus közvélemény kiala-
kításának sürgősségéről beszélt, de ezt a közvéle-
ményt a nemzeti szabadság eszméjének kell min-
denkor irányítania. 

A közgyűlés résztvevői lelkes ünneplésben része-
sítették az előadókat és a közgyűlést a Himnusz 
zárta be. 

D i v a t o s 
organdi és imprimé 

virügolc modellek 
után legolcsób-
ban készülnek 
fioxoil anyagból 
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