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Pénteken 
egy napra 

életbelép a 6 órai üzletzárás 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

rosházán az elől járósági ügyosztály megtette az 
intézkedéseket a hatósági üzletzárás életbelép-
tetésére/Mivel a hivatalos lap julius 4-i szá-
j á b a n megjelent az errevonatkozó rendelet, a 
megjelenéstől számított nyolcadik napan: ju-
J»ns tizenkettedikén léphet életbe a korábbi üz-
htzárás. A hatórai üzletzárás bevezetéséből dr. 
h a I o n a István tanácsnok, az c'ól járósági 
ügyosztály vezetője a következőkel mondotta: 

— Elsőizben pénteken lép életbe Szegeden a 
hatórai üzletzárás. Az élelmiszer, állami egyed-
árusitási üzletek, továbbá az illatszer . drogé -
fia-, fa- és szénkereskedések kivételével a hat-
árai üzletzárás valamennyi nyiltárusilási üzlet-
Je vonatkozik, az államrendőrség szigorúan 
fogja ellenőrizni, hogy mindenki betartsa a 
rendeletet. A kivételtől eltekintve, senki sem 
tarthatja hat óránál tovább nyitva üzletét. 

— Julius tizenkettedike után szombat a kö-
vetkező nap és a szombati napokra nem vonat-

kozik a korábbi üzletzárás. Viszont tizenötödi-
kén, hétfőn már a szezonvégi kiárusítás veszi 
kezdetét, amikorra szintén fel van függesztve 
a hatórai záróra. Péntek után legkorábban csak 
julius 31-én lehet ismét alkalmazni a korábbi 
üzletzárást. Augusztus 1-én és 2-án szintén hat 
órakor zárhatnak a szegedi kereskedések, de 
augusztus 3— 18-ára, a szabadtéri játékok ide-
jére ugyancsak felfüggesztette a kereskedelmi 
miniszter az üzletek korábbi záróráját, igy u ;-
ból csak a szabadtéri előadások után. augusz-
tus tizenkilencedikén lép életbe a 6 órai üzlet-
zárás és változatlanul érvényben marad a ka-
rácsony előtti hetekig. 

Itt emiitjük meg, hogy a szegedi droguisták 
közösen azt kérték az iparhatóságtól, hogy 
szakmájukban rendelje el a tel jes vasárnapi 
munkaszünetet. Miután a kérelem egyöntetű 
volt, az iparhatóság el is rendeli ;i droguisták 
szakmájában a vasárnapi zárvatartást. 

BAD 
TATZMANNSDORF 
(Tarcsafiirdő) Ausztria Burgeriand. 

Elsőrangú sziv- és női gyógyfürdő. 

Természetes szénsavas pezsgőfürdők 

és moor- (vasláp) fördőfc. 

Összeköttetés: Szombathelyen át. Felvilá-
gosítással és prospektussal szolgál: 

N eu E r n ő , Széchenyi tér 6. 

A Dóm-téren megkezdődött 
az uj hatalmat színpad építése 

Lényegesen nagyobb les? az idei nézőféri tribün — Sze-
geden, Budapesten és Milánóban készítik elő az augusz-

tusi szabadtéri játékok produkcióit 

(A Délmagyarország munkatársától) A tavalyi 
Dóm-téri szabadtéri előadások után néhány héttel 
egyik ismert színpadi szerző, a színpad egyik 
legnagyobb ismerője — Ilarsányi Zsolt, a kiváló 
l ró — lapjában cikket irt és cikkében élete élmé-
nyeinek csúcsairól számolt be. Elmondotta, hogy 
a leghosszabb utazást Kinában tette, a legjobban 
tzMk neki a paprikáscsirke, a legszebb nőt Barcelo-
nában látta, a legnagyobb hatást Beethoven IX. 
Szimfóniája tette rá és élete legnagyobb színházi 
élménye — a szegedi szabadtéri előadás volt... 
S mindenki, aki tavaly az augusztusi éjszakák 
egyikén ott ült a Dóm-téri monumentális zsúfolt 
J»ézötéren, igy gondolkozott és igy lelkesedett. Az 
idei szabadtéri előadások iránt éppen ezért van 
olyan rendkívüli nagy érdeklődés Európa min-
den részéből 

Nemsokára ism tébenépesülnek a szegedi uccák, 
idegenek ezrei fognak sürőgni-forogni, osztrákok, 
aémetek, angolok, franciák és főleg olaszok, aki-
ket külön vonatok hoznak Szegedre. 

A Dóm-téren tegnap megkezdődött 
az épitési munka. 

Ácsok és napszámosok serege állott munkába, 
hogy felépítse az óriási, többsíkú színpadot a fo-
gadalmi templom kőterrassza előtt, amely a ta-
valyi előadás egyik szenzációja volt. Ezer és 
ezer gerendából, lécből, deszkából, vaskapocsból 
épül a hatalmas szín-pad, amely alkalmas arra, 
hogy ezernyi személyzetet, a filmszerű képek egész 
sorát tartsa el. Kedd estére már állott a hatalmas 
színpad váza. 

Az idén még valamivel nagyobb lesz a színpad, 
mint tavaly volt. 

Hét síkja van a színpadnak, 
nyolcadik maga a tér, ahol szin-

tén folyik a játék. 

Most látszik igazán, hogy milyen óriási ez a szín-
pad. öt-hat kőszínházi színpad kitelne belőle. Ret-
tentő bordázatéval, az egyes sikok között tátongó 

mélységeivel egyenesen — döbbenetes látvány. 
Egy-két napon belül teljesen elkészül a hatalmas 
épitmény kibővülve a tavalyi tapasztalatokkal és 
megifjodva az uj pompás, nieglepetéses tervek-
kel és 

a jövő héten már a művészi pró-
bák is megkezdődnek, 

gróf Bánffy Miklósnak, mint főrendezőnek és 
Oláh Gusztáv, valamint Nádasdy Kálmán opera-
házi rendezők vezetése mellett. Bánffy Miklóst és 

Oláh Gusztávot nem kell bemutatni a szegedi 
nyilvánosságnak, hiszen tavaly az ő munkájuk 
eredménye volt a művészi szépségekben megrázó-
an gazdag előadás. Kettőjükhöz az idén Nádasdg 
Kálmán csatlakozik, aki az Operaház kiváló fiatal 
rendezője, akinek az idén többek között a „Pil-
langó kisasszony" egészen újszerű rendezésével 
volt kimagasló nagy sikere. Nádasdy főkép a drá-
mai effektusok kihangsulyozásának művésze, 

aikire egészen külön szerep vár Bánffy Miklós 
és Oláh Gusztáv mellett. A jövő hét végén Sze-
gedre érkeznek a főszereplők is és megindul az 
egész vonalon a lázas munka. Közben 

felépitik a nézőteret is, amely 
egészen más lesz, mint a multesz-

tendeí volt. 

A nézőtér az idén jelentékenyen megnagyobbo-
dik, de egyébként is más beosztásban épül fel, 
hogy a színpadi játékot mindenhonnan egyformán 
jól lehessen hallani és látni. Ennek a 
célnak az elérése érdekében Tolnay Pál, az Ope-
raház technikai főfelügyelője bravúros megoldás-
sal ötletes módon osztották be a hatalmas néző-
teret. De szüksége is mutatkozik 

a nézőtér megnagyobbításának, 

hiszep már tavaly sem lehetett elhelyezni minden 
nézőt, a vonatokon, autókon érkezők százait, — 
az idén pedig ugy a produkcióban, mint műsor-
ban, de a szereplőkben is tovább fokozódik és 
emelkedik a szabadtéri játékok érdekessége, szép-
sége, változatossága és jelentősége. 

Nemcsak Szegeden, hanem egyidőben Buda-
pesten és Milánóban is megkezdődnek a próbák. 
A Parasztbecsület kórusát most készítik elő Bu-
dapesten, hogy amikor Mascagni a hónap végén meg-
érkezik. minden készen várja. Milanóban a szóló-
énekesek készülnek a szegedi játékokra, amely 
ilyenformán egyszerre három nagy város művé-
szi életét hozza lázba. 

Filléres MatSách-vonztok és féláru utazás 
a szabadtéri játékokra 

Belvárosi FIoz» M» 

RUMIAM? 1ŰNDÉR 
L. Kém voltam 

C O N R M I VEIDT 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tettük, hogy hétfőn olyan hiradás érkezett a 
városházára, amely szerint az idén nem enge-
délyeznek Szeged számára féláru utazást a 
szabadtéri játékok idejére sem, csak 33 szá-
zalékos kedvezményt adnak és filléres vonato-
kat is csak vidékről indítanak Szegedre. A 
nagv feltűnést keltett hir vétele után a játé-
kok rendezőbizottságának egyik tagja a főis-
pánnal kedden azonnal eljárt a kereskedelmi 
minisztériumban és a Máv. igazgatóságánál. A 
tárgyalásoknál igénybe vették a kultuszmi-
nisztérium támogatását is és különösen dr. 
H a á s z Aladár kultuszminiszteri tanácsos, dr. 
D a r á n y i Ferenc kereskedelmi minisztériu -
mi tanácsos, dr. V e r e s Gábor Máv. igazgató 
és dr. T ü s k e Jenő Máv. főtanácsos megértő 
előzékenvsége még kedden délután létrehozta 
az u j döntést, amelynek értelmében 

nemcsak vidékről, hanem Buda-

pestről is uev vasárnap, mint hét-

köznap közlekedni fognak a fillé-

res Madách-vonatok és féláru 

jeggyel lehel az ország egész terü-

letéről a szabadtéri iátékok e«ész 

ideje alalt Szegedre utazni. 

A Szegedre nézve nagy jelentőségű <Wnié« 
indokolása az. hogy Szeeed az or«™g p»A "lik 
városa és a szabadtári Játékokkal ni*"— k"Hiir-
színvonalat teremteti nmeivel rem hn— 
len vidéki Város, de Budapest sem tudótI el-

érni. A hétfői hiradás után mindenütt nagy 
örömet keltett a megértő és az eseményeket 
felismerő nagyjelentőségű határozat. 

Az idegenek elhelyezése 
a szállodákban és magán-

házaknál 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a 

Délmagyar ország, hogy Pick Jenő kormányfólu-
nácsos, törvényhatósági bizottsági tag beadványt 
intézett a polgármesterhez és javasolta, hogy 1e-
kintettel a várható nagyarányú idegenforgalomra, 
a város vezetősége lépjen érintkezésbe Háló-
kocsi Társasággal, hogy a szabadtéri játékok ide-
jére tartalékkocsijait bocsássa Szeged rendelkezé-
sére. Javasolta továbbá, hogy az MFTR-rel is lép-
jen érintkezésbe a város, hogy hajóiból engedjen 
át 1—2 személyszállítót éjszakai szállás céljaira. 

Az indítványról kedden tárgyaltak a városhá-
zán, előzőleg dr. Tóth Béla polgármesterhelyet-
tes a szállodáktól és az idegenforgalmi hivataltól 
bekérte az adatokat, hogy az ideözönlő idegenek 
részére hány szoba áll rendelkezésre a szabad-
téri előadások idején. A tárgyalás eredménvéről 
a polgármesterhelyettes a következőket mondotta: 

— A rendelkezésemre bocsájtott adatokból azt 
állapíthatom meg, hogy a szállodákban 2íO utast 
tudnak elhelyezni Az idegenforgalmi hivatalhoz 
eddig IW szobabejelentés, felajánlás érkezett, de 
naponta folynak a jelentkezések, a hivatal számi 
tása szerint leealább 350 szobára lehet maid tzá-

•r 


