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A szezon nagy megle-
petése! l a n Klepu-
ra ni riválisa Crnst 
Qreh a berlini nagy 
opera tenoristájának 
mindent feitilmuló 
filmje | 

Szerelem dala 
Az énekes filmek koronája. Paul Kamp 
és Theo Llngen u o'érhateten humoruk 
kai. A R i v e r a és Antiba* isteni kör-
nyékének csoda felvételei adják a keretét 
ennek a páratlanul szép fi mnek Szombat 

Belvárosi. 

Mégis folytatják az aszfaltjaviiásókat 
Dr. Pálfy József polgármester talált fedezetet az 5000 pengős pót-

hitelre 

(A Détmagyarország munkatársától.) Néhány 
nappal ezelőtt jelentettük, hogy a városi mérnök-
ség beszüntette a járdajavításokat, mert elfogyott 
az a 20.000 pengő, amelyet erre a célra a költ-
ségvetésbe felvettek A mérnökség ekkor ujabb 
5000 pengő póthitel engedélyezését kérle, de eh-
hez a számvevőség nem járult hozzá, mire be-
szüntették a munkát. 

Dr. Pálfy József polgármester csütörtökön fog-
lalta el ismét hivatalát négyhetes szabadsága után 
és először is aziránt érdeldödőtt, hogy az aszfall-
bmitolat javítását miért hagyták egyszerre abba. 
Amikor a polgármester értesült arról, hogy 5000 
pengős póthitelre volna szükség a munkálatok 
folytatásához, Scultéty Sándor főszámvevővel tár-
gyalásba kezdett ós ennek eredményteképen sike-
rült is fedezetet kijelölni a költségekre. Az asz-

faltjavitásokhoz szombaton már újból hozzá fog-
nak és elvégzik a legsürgősebb javításokat. 

Dr. Pálfy József polgármester ezzel kapcso-
latban e/eket mondotta: 

— Túlságosan lerongyolódott állapotban van-
nak az aszfaltutjaink és a kiáltó hiányosságokat 
mindenképen pótolni kell. Ezért helyeztem súlyt 
arra, hogy a mérnökség megkapja az 5000 pen-
gős póthitelt és folytassa a megkezdett munká-
ját legalább addig, amíg a beszerzett anyag ren -
delkezésre áll. Nem volna takarékosság részünk-
ről, ha nem javitanárik a burkolatot, mert ké-
sőbb sokszorosan többe kerü'ne a javítás. Elég 
kár, hogy a város háztartása nem engedi meg, 
hogy többet irányozzunk elő a javítási munkára, 
de a legsürgősebb javításokra feltétlen k®ll fe-
dezetet találni. 

Érdekes újítások 
a Tragédia idei rendezésében 

Cróf Bánffy Miklós és Nádasdy Kálmán nyilatkozata 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ün-

nepi hangulatban, telve reménykedéssel és 10-
gos bizalommal, folynak a Szegedi Szabadtéri 
Játékok utolsó próbái. Csütörtökön már teljes 
nagyszerűségében, színpompájában, varázsia, 
tos hatásának csodás szépségében tökéletesen 
kialakult Az ember tragédiája előadásának 
képe. Délelőtt a színháziján folyt az előadás 
előkészítése. Az egyes főszereplők csiszolták, 
formálták szerepeiket, a balletkar viszont 
ugyanakkor az impozáns színpadon dolgozta ki 
a Tragédia nagyszerű táncszámait. A tegnap-
esti próba nagyszerű meglepetése volt B e c k 
Miklós invenciózus zeneszámainak beállítása, 
a kiváló rendezők ötletes és döntő sikert hozó 
elgondolásainak keresztülvitele: a fanfárok 
fenséges melódiája. Szárnyalt a zene, anvly 
messzire vitte a Tragédia harmadik előadásá-
nak dicsőségét. 

Tegnap délután B e r e g i Oszkár próbálta 
A d á m szerepét, ma éjszaka pedig Lehoz-
ta y Árpád. A hajnali órákig tartolt a házi fő-
próba, amely után gróf B á n f f y Miklós, a 
Szegedi Szabadtéri Játékok világhírű rendező-
je a következőket mondotta: 

—- Nem ismerek a világon még egv olvan te-
ret, amelvnek oly kivá'ó építészeti és termé-
szeli adottságai. valamint akusztikája volna, 
mint a szegedi Dóm-tér, — szinte keresve sem 
lehetne találni olyan teret, ahol minden köriil-
ménv a hang terjedését segíti. Már ebben f z 
egy tényben is megvan a magvarázata annak, 
hogy miért lehet állandósítani a Dóm-téri já-
tékokat, amelyekek maradandó jövője van. A 
lavalyi soknivóiu színpad nagyszerűen bevált, 
azt megtartottuk az idén is és igyekeztünk a 
részleteket, az egyes hatásokat tovább finomí-
tani és- színesíteni. Igaz örömömre szolgál, 
hogy O l á h Gusztáv ismét részt vesz a mun-
kában és rendkívül értékes a fiatal N á d a s -
<1 y Kálmán kilünő segítsége is. A megnagyob-
bított nézőtér is azt mulatja, hogv milyen re-
zonanciája van a Tragédia szegedi előadásai-
nak. 

Oláh Gusztáv a kora hajnali órákig dolgo-
zott tovább a reflektorok ezornvi szivárványos 
•özében K o r n a v János fővilágosi lóval és 

.műszaki hadseregével. Az előadásnak külön 
eseménye a fényhatások tökéletes festői pom-
pája. 

N á d a s d v Kálmán, aki B á n f f y Miklós 
0 1 á h Güsíláv mellett végzi a rend .•/.-.-« 

munkáját, a kővetkezőket mondta: 

— Érdekes változás lesz az idei előadásban 
az az elgondolás, hogy a diszletfestést csak • 
Paradicsom-jelenet után kezdjük, amikor meg-
kezdődik az álomképek sorozata. Teljesen u j 
a római kép elképzelése — összefoglalója egy 
pompás lakomának az első pillanattól kezdve 
a nézők szeme elé gazdagságtól roskadó lako-
ma impressziója tárul. Hatalmas néger szol-
gák kezükben ezüst tálakat tartva zár-
ják el a nézők felőli oldalon az első vonalat és 
eleinte csak az eleven emberfal mögül szűrőd-
nek ki a lakomának és zenének, táncnak hang-
jai. Azután feltárul a lakoma képe, zenészek 
es táncosok serege —- a táncot az idén az Ope-
raház balletkara mutatja be és ezt a képet 
visszük végig a jelenet befejezéséig. U j a te-
mető ielenet, amelv egyetlen ronpant halotti 
vízió és meglepetés lesz, ugy gondolom, az elő-
adást kezdő Credo in unum Deum fenséges rit-
musa. Ezek a taktusok csendülnek fel akkor 
is, amikor elhangzik a drámai költemérv utol-
só mondata: Ember küzdi és bízva bízzál. Ugv, 
hogy ez a fenséges kürtszó valami különös 
egvséghe fogja az egész köt töményt. 

Ma delelőtt elhelvezik a hatalmas nézőtéren 
a székeket és a többi ülőhelveket és itt csak a 
legnagyobb elismeréssel lehet megemlékezni 
B a c h Lipótról, a szabadiéri iátékok színpadi 
és nézőtéri építkezéseinek vezetőiéről, aki lel-
kesen és fáradhatatlanul dolgozott, hogv a 
maga kitűnő munká iával is elősegítse a sikert. 

Megtörtént a szabadtér? játékok nézőterén a 
jegykezelés i főpróba is. A színház fehérbóhi-
tás jegvszedönői és a frontharcos szövetség 
tagiai teliesitenek szolgálatot n nézőtéren, ahnl 
a legszigorúbb ellenőrzés mellett foMk maid 
a jegykezelés. Az ellenőri gárda szigorú kor-
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dont von a maesti főpróba alatt is a Dóm-té-
ren, melvet csak az előadások szereplői igazol-
ványuk felmutatása mellett közelíthetnek 
meg. 

Ma az utolsó elővételi alkalom a szombatesti 
előadásra. Ajánlatos tebát este 6 óráig elővé-
telben megvásárolni a jegyeket a színház nap-
pali pénztáránál, jegyirodánkban, vagv N e u 
Ernő Széchenyi-téri jegyirodájában a szom-
bati bemutalóra, mert szombaton már drágáb-
bak az aznapi előadásra szóló jegyek. 

Szombaton a kapós vár—pécsi vonalról, a 
nagvkanizsa—székesfehérvári vonalról és n 
szolnok—tiszaföldvári vonalról, valamint Bu-
dapestről érkezik- filléres gyorsvonat. \ váro«i 
autóbuszüzem lehetővé tette a szegedkörnyr'kl 
községek lakosainak, hogv külön autóbuszo-
kon jőjienek a Szegedi Szabadtéri Játékokra. 
Doroz<=máról. Sándorfalváról, Köbckházáról, 
Desrkrő'. Szóregről. Szatvmazról, Felsőtanvá-
ról, Alsóközpontról. Algvőról és Tápéról indí-
tanak megfelelő utaslétszám esetén, ha leg-
alább 25 személv jelentkezik, külön autóbu-
szokat a délutáni órákban a Szegedi Szabadtéri 
Játékokra. Az autóbuszok éjfél után szállítják 
vissza az utasokat. 

Az ember tragédiája előadásának előkészíté-
sével egvideiüleg folvnak az előkészületek at 
uiszegedi uszoda viziszinpadán a Glaukos be-
mutatására és vasárnap megkezdődnek a bu-
dapesti szereplőkkel az operaelőadások próbái 
is. 

Az összes előadásokra féláru utazási és vi* 
zumkedvezménnvel jöhetnek idegenek Szeged-
re, igazolványok és részletes felvilágosítások 
a Gróf Apponvi Albert-ucca 14. szám alatti 
fcöznonti irodában kaphatók. 

Okirathamisitás vádla 
Kenveres-Kaufmann ellen 

Budapest augusztus 1. K e n y e r e s-K a u f -

m a n n Miklós-Mózes ellen okirathamisitás 

címén adott ki az ügyészség vádiratot, mert 

alapo- a gyanú arra, hogy mikor megházas.o-

! dott, az anyakönyvvezető előtt eskü alatt hamis 

: adatokat mondott be és igy állították ki a há-

j zassági iiato'. A büntető törvényszék ebben az 

ügyben valószinüleg még szeptemberben kitűzi 

a főtárgyalást. 

Kevesen költözködnek 
ebben a negyedben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Napok 
óta hatalmas butorszállitó-kocsik és társzeke-
rek közlekednek a szegedi uccákon. Megindult 
az augusztusi költözködés, amely azonban az 
idén lényegesen alatta marad az előző évek-
nek. Most augusztusban alig 300 -400 költöz-
ködés történt, míg az elmúlt esztendőben 600 
- 700 család cserélt lakást. Az idei májusi köl-
tözködés is jóval nagyobb volt, mint az augusz-
tusi. Egyben azonban hasonlított ez az augusz-
tus elseje a multiakhoz: most ís az történt, 
hogy főleg nagyobb, drágább lakásból kisebb 
olcsóbb lakásba költöztek. A kis, kétszobás, 
háromszobás lakások iránt állandóan nagv a 
kereslet, éppen ezért ezeknek a lakásoknak a 
bére aránylag jóval magasabb, mint a nagyla-
kásoké. Soha annyi nagv, öt, hat, hétszobás 
lakás nem állott üresen, mint mostanában. 
Ezeknek az értékesítése egyre nehezebb, a ház-
tulajdonosok ugy segítenek ezen. hogy a na 
gyobb lakásokat átalakítják kisebb, főleg két-
szobás, modern lakásokká, amelyek azonnal 
bérlőre találnak. Érdekes jelenség volt a mos-
tani lakbémegyed idején, hogy ig e n sokan köl-
töztek el Szegedről kisebb, környékbeli helvrc, 
ahol a megélhetést olcsóbbnak hiszik. Arány-
lag nagy forgalom volt az üzleteknél. Sok üz-
lethelyiség cserélt gazdái augusztus elsején, da 
kevés volt az olyan eset amikor egyik-másik 
cég nagyabb, előkelőbb helyiségbe költözött. 
Az üzleteknél is lefelé menő tendencia észlel-
hető, mert a cél az üzleti rezsinek a mii'd"f-
áron való csökkentése. 


