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Két héttel 
a Szabadtéri Játékok 
premierje előtt 

lázas előkés zületek - Hétfőn megkezdődnek „Az ember tra-
gédiája" próbái — Mascagni és Hubay fogadtatása 

(A Délmagyarország munha!ársáiól.) Augusz-
tus >án kezdődnek a Szegedi Szabadtéri Játékok 
előadásai ós az előkészület izgalmának láza át-
ragadt a város egész lakosságára, beférkőzött 
a belvárosi és külvárosi házakba egyaránt. Elég 
egy órát tölteni a szabadtéri játékok gróf Appo-
nyi AJbert-uccaí központi irodá jában ahhoz, hogy 
megállapítható legyen, mennyire érzi a város la-
kossága az előkészületek fontosságát. Ügyvédek, 
orvosok, tanárok, kereskedők, iparosok keresik 
feJ a központi irodát, ötleteket visznek, tanácso-
kat adnak, prospektusokat kérnek, melyeket szét-
küldenek, tolmácsszolgálatra ajánlkoznak teljesen 
díjtalanul és ezenkívül még ezernyi jelét adják 
annak, hogy milyen figyelemmel kisérik a Sze-
gedi Szabadtéri Játékokat. 

Az érdeklődés az országos kereteket messze túl-
haladja. 

Európa minden ál lamából , a nagy 
kulturvárosokból tömegesen ér-

keznek az érdeklődések, 

a felvilágosítást kérő levelek és — jegyrendelések. 
Utazási irodák nap-nap után jelentik be, hogy 
csoportos utazásokat vezetnek a Szegedi Szabad-
téri Játékokra. Az egyes külföldi automobilklub-
bok részletes tá jékoztatást, térképeket kértek, hogy 
mily módon tudják legközelebb megközelíteni 
autóval Szegedet. 

Magyarországon is példátlanul nagy az érdek-
lődés. A magyar pénzügyi, politikai, szellemi, 
művészi, gazdasági világ reprezentánsai tömegesen 

Operaház balettkara ós a Budapesti Hangverseny-
zenekar. 

Ugyancsak megkezdődtek az előkészületek 

a Glaukos 

cimü olasz játék előadására is. Ercole Luígi 
Morselli olasz költő nagysikerű darabját Újsze-
geden, a SzUE uszodájában mutatják be egészen 
különleges előadásban — viziszinpadon. 

a Dóm-téren 

éjjel-nappal munkások, ácsmesterek, asztalosok, 
diszitők, festők, kárpitosok, szerelők tömegei dol-
goznak. Úgyszólván teljesen készen áll a hatal-
mas hétsiku színpad, amelyen megkezdődnek Az 
ember tragédiája próbái. Holnap közel 

ezer statiszta 

kezdi meg nagyszabású munkáját, hogy méltó-
képen illeszkedhessenek be abba a kiváló együt-
tesbe, amely a Dóm-téren ismét megszólaltatja 
Madách halhatatlan alkotását. 

Az ember tragédiája 

végleges szereposztása szerint Évát Tőkés Anna, 
Lucifert Csortos Gyula alakítja ós Ádám szerepét 
felváltva játsza Beregi Oszkár és Lehotay Árpád. 
Mellettük »Az ember tragédiája-* főszereplői: 
Könyves Tóth Erzsi, Pécsi Ili, Toronyi Gyula, 
Szigethy Jenő, Zátony Kálmán, Lengyel Vilmos, 

igényeltek' jegyeket az" egyes előadásokra és az 1 Y ^ K V,á r^o ny i Z o I , á n> I m ? -
^ - • - ------- Cse le Lajos, Barkócz Rózsa, Gellért Zoltán, stb. 

A több! szerepek is a legjobb színészek kezében 
vannak, ugy, hogy az előadás kétségtelenül rend-
kivüli művészi esemény lesz. 

Az ember tragédiáját pazar ötletekkel, ragyogó 
szín-, fény- és zenei hatásokkal egészen uj, ere-
deti elgondolásban ismét Bánffy Miklós gróí 
rendezi Oláh Gusztávval és Nádasdy Kálmánnal, 
az Operaház rendezőivel. 

Az ember tragédiája főszereplői a héten Sze-
gedire érkeznek a rendezői gárdával együtt és 
azonnal megkezdik a szabadtéri próbákat. 

A külföldi érdeklődést nagyban fokozza, hogy 
a kormány 

rendkivüli vizumkedvezményt 

érdeklődés egyformán szól a szabadtéri játékok 
Drogramján szereplő minden előadásnak. 

Közöltük, hogy Az ember tragédiáján kívül, 
amely augusztus 3., 4., II., 14., 17. ós 18-án 
kerüí színre, bemutatásra kerül a Dóm-téren 

Pietro Mascagni Parasztbecsület-e, 

amelyet a világhírű szerző augusztus 10-én, 
12-én és 15-én személyesen vezényel. A Paraszt-
becsület főszerefjeit Gíuseppina Cobelli, Nino 
Bertelli és ApoJlo Granforte, a milanói Scala 
tagjai énekük. Az előadást Periele Arísaldo, a 
római kir. Operaház szcenikai igazgatója ren-
dezi. A Parasztbecsület kórusát a volt szegedi 
színigazgató, Andor Zsigmond, a kiváló karmes-
ter tanítja be. Az előkelő olasz miivészak, Mas-
cagnival az élen, rövidesen Magyarországra ér-
keznek és eigynapi budapesti tartózkodás után 
Szegedre jönnek, ahol 

Mascagni azonnal átveszi a próbák 
vezetését. 

A világhírű zeneszerzőt megkülönböztetett tisz-
telettel, ünnepélyes keretek között fogadják. A 
nendezőbizottság nagyszabású előkészületeket tett, 
hogy Mascagnival ós a többi olasz vendéggel szem-
ben méltó módon jusson kifejezésre a szegedi 
vendégszeretet. 

De nem kisebb előkészületek történnek 

Hubay Jenő 

fogadtatására is. Hubay Jenőt a rendezőbizottság 
felkért®,, hogy személyesen játsza el A cremonai 

hegedűs hegedűszólóját a Dóm-téren, ahol a vi-
lágsikert a r a W magyar opera a Parasztbecsfi-

fettel egyidejűleg kerül színié. A cremonai he-
gedüst Fleischer Antal, az Operaház kiváló kar-
nagya vezényli, főszerepeit Halász Gitta. Laurisin 

Lajos, Losonc:v György, Komáromy Pál és Erdy 

Pál iáiszák. Áz operaelőadásokon résztvesz az 

Rövid fekete gyakorlózougora {00 ' • 
Külfölöi 400. Valódi Bösendorfer 600 
Zongorák, pianinók leltiinö olcsón, leg 
kisebb réstietre is. OPERB zongoraterem. 

Budapest, Klauzál u. 35. Bö 

engedélyezett a Szegedi Szabadtéri Játékok al-
kalmából Magyarországra utazó külföldiek szá-
mára. A rendkívüli vizumkedvezinény augusztus 

2-án lép éleibe, tehát augusztus 2-án már vizűm 

nélkül át lehet lépni a magyar határt. Vzuk 
akik ezt a vizummentességet igénybe akarják 
venni, a Szegedi Szabadtéri Játékok központi iro-
dájától (Gróf Apponyi Albert-ucca 14. Telefon 
30-00.), vagy kiadóhivatalunknál beszerezhetik n 
vizumrnentességre vonatkozó igazo'ványt. Ezzel x> 

igazolvánnyal, amelynek ára 1 P 20 fillér, vízum-
mentesen lehet áüépni a határt, Szegedre kell 
jönni, ahol a belügyminisztérium kirendeltsége 2 
P 50 fillér leli/etése ellenében érvényesíti az iga-
zolvápyl, illetőleg megadja a három hónapr. 

szóló magyarországi tartózkodásra feljogosító ví-
zumot. Ezzel a kedvezménnyel a magyar határt 
augusztus 17-ig lehet átlépni. A szegedi belügy-
miniszteri kirendeltség pedig augusztus 18-ig ér-
vényesíti az igazolványokat. Azontúl már nem le 
het érvényesíttetni ezt az igazolványt, de akt 
augusztus 18-ig érvényesíti, az október 3 l-ig tar-
tó zkodhat Magva rországon. 

A vizumkedvezménven kívül 

féláru utazási kedvezmény 

is érvényes a Szegedi Szabadtéri Játékok nap-
jain Szegedre. Itt felhívjuk Szeged lakosságának 
figyelmét arra, hogy legaktuálisabb ajándék ro-
konoknak, ismerősöknek, barátoknak kedvezmé-
nyes vízum és féláru jegy váltására jogosító iga-
zolványt küldeni. Az igazolványok hétfőtől kezdve 

o központi irodában és kiadóhivatalunkban kap-

hatók. Egyébként az orezág egész területén áru-
sítják az igazolványokat a menetjegy irodák, vala-
mint a lapok kiadóhivatalai. 

Szegeden a színház pénztáránál és a Délma-
gyarország kiadóhivatalában nagyban folynak a* 
összes előadásokra szóló jegyek árusítása. Tekin-
tettel a rendkivüli érdeklődésre, mindenki igyek-
szik jegyét elővételben megvásárolni. Ez feltét-
lenül kívánatos is, mert egyrészt lényegesen ol-
csóbbak elővételben a belépőjegyek, másrészt min-
denki igyekszik magának a lehető legjobb helye-
ket biztosítani. 

A Szegedi Szabadtéri Játékok minden napjára 
az ország különböző részeiből filléres gyorsvonat 

tok érkeznek Szegedre. 
A Szegedi Szabadtéri Játékok központi irodá ja, 

Gróf Apponyi Albert-ucca 14. (Telefon 30-00.), 
állandó permanenciában vau és délelőtt 9—12-ig. 
délután 3—7-ig készséggel áll felvilágosítások-
kal, útbaigazításokkal az érdeklődök rendelke-
zésére. 

Igazi kiárusitási árak 
a 

Fehércégtáblás BOROS-cég 

szezonvégi kiárusításán! 
Csak 14 napig. Csak 14 napig. 

Tennisz-zokni . . , , , —.34 
Kötött sporting . . . . . 1.78 
Gyönyörű divatnyakkendők . 1.— 
Hernyóselyem zsebkendő színes 1.20 
Fiu panama apacsing . . . 1,98 

Vastag mintás fürdőruha . . 2.90 
Frottier furdóköppeny . . . 19.80 
> puplin sporting sima . . 5.90 
I. Tropical sporting . . . 6.90 
Csikós műselyem sporting . 6.90 


