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A Dóm-téri operaelőadások telies programja: 

Mascagni 
Hubay-

- Parasztbecsület és 
Cremonai hegedűs 

Nagy tempóban folyik az augusztusi ünnepi játékok előkészítése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-
molt a Délmagyarország arról, hogy hétfőn reg-
gel a Dóm-téren megkezdték a hatalina> szabad-
téri színpad építését. Ezzel egyidőben az eges/, 
vonalon megindult a lázas munka, hogy az idei 
Dóm-téri játékokat még nagyobbszabásuakká 
és felejthetetlenebbekké tegyék. Ismeretes, hogy 
az idei játékok az olasz—magyar kulturkapcso-
'atok kimélyitésének jegyében fognak lezaj-
lani. A cél elérése érdekében a rendezőbizotl • 
ság ugy határozott, hogy az előadások során 
szinrehoz egy reprezentatív olasz és egy repre-
zentatív magyar operát. Az olasz zenei életei — 
i»int ismeretes — 

Mascagni „Parasztbecsület"-e 

képviseli, az előadást maga a világhírű mester 
fogja vezényelni, a főszerepeket a milánói Scala 
világhírű énekesei éneklik, az opera rendezését 
pedig a római királyi Operaház igazgatója vál-
lalta. A nagyszabású előadáshoz a rendezőség 
szerződtette a leghíresebb magyar zenekari 
együttest, a nagy nemzetkőzi sikerekkel és mű-
vészi elismerésekkel rendelkező Budapesti 
Hangversenyzenekart. 

A reprezentatív magyar opera ügyében is 
megtörtént a döntés. 

A „Parasztbecsület"-tel egyidejű-
leg szinrekerül Hubay Jenő első vi-
lághírű színpadi munkája, a „Crc-

monai hegedűs", 

amely annyi sok sikert szerzett már Hubav-
nak es a magyar operairodalomnak. A Cremo-
nai hegedüst a magyar operaénekesek elit gár-
dája szólaltat ia meg, mint ahogy a Parasztbe-
csületet a milánói Scala legkiválóbb szólMái 
éneklik. A Hubay-operára a rendezőség azt az 
együttest szerződtette, amely legutóbb a buda- j 

Íesti Operaházban nagy sikerrel adta elő Hu- ( 

ay Jenő operá ját. H a l á s z Gitta, L a u r i s i n , 
Lajos, L o s o n c z y Zoltán, K o m á r o m v I 

Pál és É r d y Pál éneklik a vezető szerepeket. 
A Hubay-operál F 1 e i s c h e r Antal, az Ope-
raház európai hirü kiváló karnagya vezényli. 
A Cremonai hegedűs rendezése külön meglepe-
tés lesz, ez lesz a Hubav-opera első szabadtéri 
monumentális előadása mozgalmas jelenetek-
kel. színes fényhatásokkal és nagyszabású tö-
meg-jelenettel. A rendezőség külön gondot for-
dít'arra, hogy a reprezentáns magyar opera ki-
magasló előadásban kerüljön szinre a Paraszt-
becsület európai jelentőségű előadása mellett. 

Szerdán Budapesten az operaházi tagokból 
alakult kórus is megkezdte az operák próbáit, 
hogv amikor Mascagni julius végén megérke-
zik. a kórus teljesen készen álljon. A Cremonai 
hesediis előadásával kapcsolatosan a közönség-
nek olyan eseménvben lesz része, amely maga-
san kiemelkedik még e nagyszerű események 
között is. 

A Cremonai hegedűsben előforduló 
hegedűszólót maga â  világhírű 

szerző, Hubay Jenő játsza. 

Az operai esték közönségének tehát alkalma 
lesz mind a kéf világhírű szerzőt: Mascagnit és 
Hubavt együtt ünnepelni. Természetesen mind-
két opera tel jesen újszerű keretben kerül elő • 
adásra és mindkét operában teljes balettkar i« 
szerepel, ami teliessé fogja tenni a nagyhord-
erejű művészi élménvt. 

Csütörtökön érV^ik Sz^sedre O l á h Gusztáv, 
az Operaház kiváló rendező je és V 5 r ö s Pál, 
a Vígszínház scenikusa és díszlettervezője, akik 
azonnal 

megkezdik a helyszínen a munká-
latok irányítását. 

O l á h Gusztáv a Dóm-téri építkezéseket és 
színpadtechnikai ügyeket nézi meg a helyszí-
ni szemlén, V ö r ö s Pál pedig a Glaukos elő-
munkálatait fogja irányítani a SzUE ujszegedi 
versenyuszodájában, ahol az érdekes darab elő-
adásra kerül. 

Vasárnap reggel 7 órától 8~ig 
lehetnek nyitva Szegeden 
a fiiszeruzletek 

(A Délmagyarország munkatársától.) A hi-
vatalos lap tegnapi számában jelent meg a 
kereskedelemügyi miniszter rendelete az üzle-
tek vasárnapi munkaszünetéről. A rendelke-
zés szerint túlnyomóan élelmiszerek árusításá-
ra berendezett üzletekből csupán tejet, tejter-
méket, kenyeret, péksüteményt, főzeléket, zöld-
séget, gyümölcsöt, valamint élő- és leölt ba-
romfit szabad árusítani és pedig 

május 16 és október 15-ike közölt 
reggel 7 órától 8 óráig, október 16 
és május 15-ike között pedig nyolc 

órától kilenc óráig. 

Minden más kereskedelmi és ipari árusításnak 
) a város területén egész napon át szünetelnie 

kell. 

Intézkedik arról is a rendelet, hogy 

kenyér, péksütemény, gyümölcs, 
tej és tejtermék a kizárólag ezek 
árusítására berendezett üzletek-
ben vasárnap reggel 7 órától dél-

előtt 10 óráig árusítható. 

A kenyeret és péksüteményt a sütőiparos, 

vagy alkalmazottja vasárnap déli 12 óráig ház-

hoz szállíthatja. 

Husnemüek az ország egész területén vasár-

i napokon is, május 16 és október 15-ike kőzött 
reggel 7 órától 8-ig árusíthatók. Ellenben 
október 16 és május 15-ike között husnemüe-
ket vasárnapokon nem lehet árusítani. 

A vasárnapi munkaszünetről szóló rendel-
dezés már 14-én, 

vasárnap életbe lép Szegeden, 

A vasárnapi munkaszünet legújabb rendel-
kezésével egyáltalán nincsenek megelégedve a 
szegedi füszerkereskedök, akiknek az egyön-
tetű kívánságuk, hogy vasárnapokra teljes 
munkaszünetet rendeljen el a kereskedelem-
ügyi miniszter. L ö f f 1 e r Gvörgy, 3 szegedi 
Füszerkereskedök Egyesületének vezetője 
szerdán délelőtt felkereste hivatalában dr. Ka-
t o n a István tanácsnokot, az elől járósági 
ügyosztály vezetőjét és bejelentette, hogy a fü-
szerkereskedőket nem elégiti ki a vasárnapi 
munkaszünet korlátozása, mert teljes vasár-
napi munkaszünet bevezetését kívánják. 

S z e c h e n u i M o z i catörtök, péntt'k 

II félmeztelen igazság 
Dráma 8 íelv Ezenkívül 

A félvérü bestia 
Iréné Dun és Richárdé Cortez tilmremeke. 

^ "> ólától folytatólag. 

Demonstrálnak a szegedi 
füszerkereskedök: 

vasárnap nem nyitják kí 
üzleteiket 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi 
Füszerkereskedök Egyesülebe a vasárnapi munka-
szünetre vonatkozó rendelettel kapcsolatban szer-
dán este a Raffay-vendéglőhen nagygyűlést tar-
tott. Löffler György ismertette a rendeletet, be-
jelentette, hogy a szegedi fűszer- és élelmiszer-
kereskedők sérelmesnek tartják a vasárnapi mun-
kaszünet mostam rendezéséi és azt kívánják, hogy 
rendelje el a kereskedelmi miniszter a teljes va-
sárnapi munkaszünetet. Az államrendőrségtől azt 
kérte az egyesület, hogy a rendelet életbelépteté-
sének első napján: julius 14-én legyen tekintel-
tei arra is, hogy a füszerkereskedök egyrésze ne-
hezen fogja megszokni a módosított, üzletzárást. 

A gyűlésen elhatározták, hogy csütörtök dél-
előtt I I órakor küldöttség jelenik meg dr. Tóth 
Béla polgármesterhelyettesnél, akit felkérnek, 
hogy táviratilag kérje a kereskedelemügyi mi-
nisztertől a sérelmes rendelkezések azonnali meg-
változtatását és a teljes munkaszünet életbelépte-
tését. Hasonló közbenjárásra kéri fel a kereskedők 
küldöttsége vitéz dr. Shvoy Kálmán ny. altábor-
nagyot, országgyűlési képviselőt is. 

Jlacker Jenő arra lett javaslatot, hogy addig 
is, amig a rendelkezést megváltoztatja" a mi-
niszter, a szegedi fűszer- és élelmiszer ker eske-
clök maguktól tartsanak teljes vasárnapi munka-
szünetet. 

Kohn Benő a pékipari szakosztály nevében be-
jelentette, hogy a pékek szintén kívánják a teljes 
vasárnapi munkaszünetet. Elképzelhetetlen! e\ tart-
ja, hogyan szolgálják majd ki a pékek reggel 
7 órára a fűszereseket. 

A gyűlés elhatározta, hogy a fűszer- és élelmi-
szerkereskedök demonstrációképen vasárnap egéss 
napon át zárva tartják üzleteiket. 

A gyűlés határozatából kifolyólag a Kereske-
dők Egyesülete memorandumot intéz a kereske-
delmi miniszterhez és kifejti, hogy sérelmes a 
vasárnapi egyórás nyitvatartás, mert az e&Iigi 
3 órás forgalmat nem lesznek képesek egy óra 
alatt lebonyolítani. Sérelmesnek tartják a rende-
letet azért is, mert a tej csarnokoknak 3 órás ki-
szolgálást engedélyez, annak ellenére, hogy a tej-
csarnokok több olyan cikket is árusítanak, ame-
lyek füszerüzletben is kaphatók. Kérik "a mi-
nisztert, hogy a vasárnapi munkaszünettel kap-
csolatban a piaci árusok árusítását ie rendezze. 
Végül a rendelet életbeléptetésének elhalasztását 
kéri az egyesület és a. teljes vasárnapi munka-
szünet életbeléptetése mettett foglal állást. 

A megjelentek tárgyaltak arról is, hogy a 
Kereskedők Egyesülete székházat vásárol. Hacker 
Jenő ezzel kapcsolatban beszámolt arról, hogy 
eljárlak a nagyobb budapesti vállalatoknál, ame-
lyek támogatásukat helyeztéik kilátásba. Kérte a 
tagokat, hogy kövessenek el minden lehetőt a 
székház alapjának megteremtése érdekében. 

Gyakorlatoznak a német 
»zsebtengeralattjárók« 
Berlin, junius 10. A kiéli hadikikötőben már 

gyakorlatoznak az első német tenger al/ittjárók, 
amelyeket a német—angol tengerészeti egyezménv 
értelmében építettek. Akciósugaruk 12 ezer kilo-
méter. Vutomatikus mentőkészülékke! vannak el-
fúlva. Ködfejlesztéssel védekeznek a rep'iletáma-
dásokkal szemben. A kormány elromlása esetén a 
kikötőből rádión irányitható. Legénységük mér-
nökökből áll, akik már két éve a kiéli hadi-
iskolában tanulnak. A tengeralattjárók óránkénti 
sebessége viz alatt 45 kilométer', viz felett 60 
kilométer. 

Nagy meglepetést kelteit Londonban, hogy Né-

metországnak még áprilisban csak 12 tenger-

alattjárója volt, most már pedig husz 250 ton-

nás és nyolc 7 50 tonnás tengeralattjáró ja van. 

Az idegen hatalmak tengerészetét izgatja az a 

kérdés Ls, miért építtetnek a németek ilyen »:seb-
lengeralattjárókat« ugyanakkor, amikor Francia -

ország tenseralattjáróinak tonnatarlalma 2000. 


