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Három hónapos vízummentesség 
a szabadtéri játékokra 

Szegedre érkezők számára 
(A Délmagyarország munkatársától . ) A Dóm- , kat Szegeden és elutazásukkor sorra megígér-
rpn ViptAl" Ato ÍAITTII, ~ 1 1„1 _ — ! t l l . l Air motfnl/ ínnnpl/ icmpf téren hetek óta folyik a hatalmas méretű szín 

pad epitese és e het végén előreláthatólag be is 
fejeződnek a technikai munkálatok, hogy he-
'yet ad janak a művészi munkának . Az Opera-
ház technikai személyzete kedden már megér-
kezett Szegedre és szintén munkában állott. A 
joyo héten, amikor megkezdődnek a próbák a 
Dom-téren, már teljesen kész színpad és néző-
tér vár ja a művészi munkát . 

_A szabadtéri előadások iránt szinte példa nél-
kül i az érdeklődés. Telefonon, táviratilag kötik 
le a jegyeket és nemcsak Szegedről, Budapest-
ről, a vidékről, hanem külföldről is nagy cso-
portokban. Ez az érdeklődés egyformán szól Az 
ember tragédiájának és a Parasztbecsület-Oe-
monai hegedűs nagyszerűnek ígérkező produk-
ciójának. Vannak előadások, amelyekre már 
olyan nagy tömegben foglaltak le sorozatos je-
gyeket, hogy már most látszik: nem lehet ma jd 
minden igénvlést kielégíteni. Tavaly is már pél-
da nélkül álló idegenforgalmat teremtettek a 
grandiózus, művészi szépségben páratlan já-
tékok, de az idei előadások során már az eddi-
giek után ítélve is rekordközönség fogja felke-
resni Szegedet. 

Mint ismeretes, a rendezőség 

filléres vonatokat és félárn utazást 

biztosított az egész ország terűletérői 3-tól 18-ig 
Szegedre. A Madách-vonatok menetrendiénei; 
összeállítása most folvik, minden jelentősebb 
városból indul vonat Szegedre, a pontos indu-
lást a menetrend végleges -összeállítása után te-
szik közzé. 

A rendezőbizottság ezenkívül azzal a kérés-
sel fordult a kormányhoz, hogv a Szegedi Sza-
badtéri Játékokra érkező külföldiek számára 
engedélyezzen vizummentességet. A kormány a 
kérést teliesitette és 

tekintettel a Szegedi Szabadtéri 
Játékok rendkívüli ielenfriéííére, 
a Játékokra érkező külföldiek szá-
mára 3 hónapos vizummentességet 

engedélyezett. 

Azok a külföldiek tehát, ak ik a szabadtéri já-
tékokra utaznak, vízummentesen lépik át a 
magyar határt, három hónanig tartózkodhat-
nak Magvarországon és esak Szegeden fizetnek 
2 pengő 50 fillér ntlevélkezelési költséget. A 
kormány 

a külföldi utasok üsveinck intézé-
sére a szabadtéri iátékok nanja in 
kirendeltséget állit fel Szegeden, 

ennél a_ kirendeltségnél fizetik le a külföldiek a 
2 pengő 50 fillér kezelési költséget. A kormány-
nak ez a rendelkezése rendkívüli jelentőségű 
intézkedés és lehetővé teszi, hogy á külföldről 
tömegesen érkezzenek a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok iránt érdeklődők Szegedre. 

. M , e ? ^ ő s Vámkedvezményen kivül a sza-
á ™ ™ J f r - n a p i a i r a a magvar határtól fél-
ftSr^gl J S E * P ^ e t Szegedre utazni. A 
összes m f L 7 ? , t a ? a r ? '°gositó igazolványok az 

és a Cmffpri; egyirodá iában 

fon 30-00), kaphatók. b 6 r U u c c a U " t e l e " 

Ufab!" osztrák csoport 
érkezt Szegerire 

A mul t nyáron jelentek meg először Szege-
den osztrák nyaralók, akik heteken keresztül 
^Ivezték a Tiszát és az ujszegedi rózsaligetet. 
A z osztrák vendégek nagyon jól érezték magu-

Sztctienqi Mozi m» utoljára 

# Meseautó 
* Csak nekem dalolj! 

ték, hogy nemcsak ők maguk jönnek ismét Sze-
gedre, amikor tehetik, hanem ismerőseik köré-
ben is propagandát csinálnak a városnak. A 
napokban már megindult az osztrákok érdeklő-
dése Szeged iránt, egyik levél a másik után ér-
kezik a város idegenforgalmi hivatalához. 

Igen érdekes Homonnay Károlynak, az egyik 
bccsi utazási iroda magyar vezetőjének levela, 
Homonnav levelében jelzi, hogy augusztus ele-
jén nagyobbszámu osztrák társaság indul Sze-
gedre nyaralni . Azt irja Homonnay, hogy az 
osztrákok körében egyre jobban erősödik Sze-
ged iránt az érdeklődés, ami annak tulajdonít-
ható, hogy Szeged a szabadtéri játékok révén 
olyan k i tűnő propagandában részesült, hogy a 
városnak egész Ausztria területén kitűnő hirc 
van. A tavalyi nyaralók is elragadtatva emle-
getik a tiszaparti várost. Tekintettel arra. hegy 
a szabadtéri játékok idejére féláru vasúti jegy-
gyei lehet Szegedre utazni, az osztrákok is ezt 
a kedvezményi használ ják fel arra. az ország 
halárától, hogy Szegedre utazzanak cs termé-
szetesen megnézik a szabadtéri előadásokat is. 

McnQáru§ilá§ fulius 15-30W 
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feltér cipöh, szandálon, bocskorod 
nnárl ctpök i£en olcsón. — Egges pár cipők i m r m . 
HA-HA cipőáruház 

Táncoló szegedi éjszakai után 

kedden délelőtt továbbrepültek 
a pilótapiknik világhírű résztvevői 

(A Délmagyarország munkatársától) Az angol 

pilótapiknik résztvevői hétfnő este a Hungária 

terraszán rendeztek vacsorát. A vendégek még a 

fogadalmi templom orgonájában gyönyörködtek, 

amikor a terrasz már megtelt érdeklődő közönség-

gel. Csak az angolok mezei virágokkal díszített 

asztalai maradtak üresen, de féltíz felé megérke-

zett a világhírű társaság, Mollisonék, a petróeum-

király Deterding, a teakirály fia, a hires Mr. 

Lipton, az áruház-fejedelem Selfridge és a töb-

biek. Mindenki Mrs. Mollisont kereste tekintetével, 

mert Mollison felesége nem kisebb személyiség, 

mint Amy Johnson, a világhírű repülőnő, aki egye-

dül repült annakidején Londonból az ausztráliai 

Melbournebe és azóta is több csodálatos repülést 

végzett. A közönség azonban egyideig várni volt 

kénytelen, mert Amy Johnson ruhát váltott a va-

csorához. Úgynevezett kis estélyit vett fel, egy 

barna, nagy kockás selyemruhát, amelyen a saját-

jából viselt övet, diszkrét csokorral... Alig kez-

dődött el a vacsora, amikor már 

a vendégek többsége láncolni kezdett. 

Előszór a nászuton lévő Shaw hadnagy szőke fe-

lesége állott ki a petróleumkirály jókedvű fiával, 

Mr. Deterdinggel, egy jókedvű, fehérszőke fiatal-

emberrel, nemsokára, a vacsora második fogása 

után felállott Amy Johnson is... 

Milyen lehet 

a vi lághírű repülőnő, 

akinek nevével jóformán minden nap találkozik 

a közönség a lapok hasábjain? Hogy viselkedik, 

hogy öltözik, hogy táncol, egyáltalán hasonlit-e a 

többi emberhez?... — ez volt a kérdés és a 

terrasz közönsége érdeklődve figyelte a hires re-

pülőnő minden mozdulatát Mindenekelőtt a keze 

tünt fel, amint táncosa vállára simult: égővörösre 

lakkozott köröm, az egyik u j já n vakitó brilliáns-

gyürü, olyan kővel, mint egy mogyoró... és a 

kéz vékony és nőies, mintha legfeljebb stoppolni 

lehetne vele. Vörösesbarna haja hosszú és hátul 

felgöndöritett, egyébként teljesen sima. A bril-

liánsgyürün kivül más ékszert nem viseli. Ellen-

ben csodálatos halványbarna selyemharisnya fed-

te a lábát. 

Még két fiatal hölgy volt az angolok között, 

a másik kettő is hasonló módon, egyszerűen volt 

öltözve. A legszebb volt köztük Mrs. Shaw, a leg-

fessebb azonban Amy Johnson, aki nem szép, de 

nagyon jóalakti és elegáns. 

Az angolok állandóan táncoltak. A tálakat szinte 

érintetlenül vitték vissza a pincéreik, mert a re-

pülők egymást követték a parkettre. Amikor a 

zenekar befejezett egv-egy számot, ott maradtak 

a zenekar előtt, udvariasan tapsoltak és beszél-

getve várták a következő zenét. Amy Johnson 

legszívesebben foxtrottot táncolt és ha a zenekar 

véletlenül másba kezdett bele, egyszerűen «tt-

hagya partnerét. 

Mollison 

csiak nagyritkán keh fel táncolni. Egvizbcn tán 

colt feleségével is. A világhírű repülő alacsony 

hullámosbaju fiatalember, valószínűleg fáradt 

volt, mert majdnem az egész estét átflldőgélte. \ 

pincérek hamarosan felfedezték benne a ,-haveri' 

és százsamra Íratták vele a levelezőlapokat 

Mollison ült és írogatta a lapokat és megdicsérte 

az élelmes pincéreket, akik igy kamatoztatták az 

ő hírnévéi. . . 

A bangnlat állandóan emelkedett. A vendégek 

tekintélyes mennyiségben fogyasztották 

a viskit é« a barackot. 

Rövidesen olyan jókedvük kerekedett, hogy az 

egész terrasz velük nevetett. Főleg a két fiatal: 

Deterding és Selfridge volt elemében. Selfridge 

mindenáron csárdást akart táncolni még a ke-

ringöre is. Deterding ugy kérte el tőle a partner-
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