
4 DECMAGYAR ORSZXG 1933 auarusrtus 1T: 

E S & k o k s z * Péc. tojásbrikett K M E T * ; m J M n KotezjsjarBt.ii lelepfti 
kor elhaltak az utolsó akkordok és elnémultak 

az utolsó hezedük. 
L v. 

Boldog vagyok, hogy Szegeden 
vezényelhettem müvemet -

mondja Maseagni 

A két operaelőadás közti szünetben Pietro 

Maseagni fogadta a sajtó képviselőit ée előttük 

a következőket mondotta: 

—> Nagyon m e l ^ érzéssel tettem le a karmes-

teri pálcát müvem előadása után. Boldog vagy dk, 

hogy Szegeden vezényelhettem müvemet. Egész 

este éreztem, hogy itt megértésre találok, mint 

ahogy megértésre találtam mindig Magyarorszá-

gon, ahol most fordulok meg tizenötödször. Min-

den munkatársamat, ép ugy, mint az ünnepi játé-

kok vezetőségét a siker érdekében a legjobb szán-

dék vezette. Az összhatás, ugy érzem, teljes volt. 

Az előadás minden tényezője igazán a legtelje-

sebb mértékben megtette azt, amit tőle vártunk. 

— Azért is nagy élmény számomra ez az elő-

adás, mert nagy tisztelője vagydk Magyarország-

nak, a müvésztehetségek hazájának és mert lel-

kesedem Olaszország és Magyarország kulturális 

összetartozásáért. Ebben a pillanatban nem tu-

dom elhallgatni egy furcsa élményemet, amely-

nek nemrég a jelenleg Romániához tartozó Ko-

lozsvárt voltam részese. Ennek a gyönyörű vá-

rosnak a fotelén hatalmasan emelkedett elém 

Corvin Mátyás lovasszobra, azé a Corvin Mátyáisé, 

akit a történelem legmagasabbjai közé sorolok, 

aki, mint a magyar birodalom uralkodója, a 

humanista kultura és a latin szellem értékeit 

gyűjtötte udvarába, akinek könyvtára a maga ko-

rában a legnagyobbak egyike volt. fis ennekí 

a szobornak tőszomszédságában ott láttam egy 

másik szobrot, amely a Romulust és Rémuszl 

szoptató római farkast ábrázolja. Még csak any-

nyit, hogy akkor elhatároztam: többé Rómániába 

nem megyek el. 

Végül Maseagni őszinte sajnálattal emlékezett 

meg arról, hogy Hubay Jenő nem jött el erre a 

szegedi ünnepre, pedig meg lehet győződve róla, 

hogy jogos érzékenységét senki sem akarta meg-

bántani. Szeretné emlékeztetni neves kollégáját 

arra, hogy ő néhány évvel ezelőtt kifejezetten 

azért utazott Budapestre, hogy vezényelhesse a 

magyar Operában A cremonai hegedűs száza-

dik előadását. . . 

* 
Szeged ünnepi napjai szombaton teljes fényük-

ben kibontakoztak. Beérkeztek a filléres gyorsvo-
natok, az autóbuszok, autócarok és magánkocsik, 
ugy. hogy 

szombaton már több, min t ötezer 
idegen tartózkodott a városban. 

A filléres gyorsvonatok utasai az éjszakát Szege-
den töltőliék. Este a Dóm-téren gyönyörködték vé-
gig az operaelőadásokat, majd elözönlötték a ká-
véházakat, a vendéglöket és a hajnali órákig szó-
rakoztak a legjobb hangulatban. Vasárnap ismét 
több filléres gyorsvonat érkezik Szegedre Az em-
ber tragédiája előadására. 

A budapesti gyorsvonat délelőtt 10.42-kor érke-
zik és utasai egy éjszakáit Szegeden töltenek, 

13-án éjjel 12.50-kor indulnak vissza Budapestre. 
Kalocsáról és Kiskunhalasról délelőtt 9.52-kor érke-
zik filléres gyorsvonat és 12-én éjjel 1.20-kor indul 
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vissza. A két vonattal több mint háromezer utas 
érkezik Szegedre. Hétfőn ismét filléres gyorsvo-
naftolk érkeznek Budapetsről, Csongrádról, Szen-
tesről, Mindszentről, Hódmezővásárhelyről. Ugyan-
csak a többi előadásokra is számos filléres gyors-
vonat érkezik az ország minden részéből. 

A Parasztbecsület és A cremonai 
hegedűs hétfőn este kerül másod, 

szór szinre a Dóm-téren. 

A holnapi előadáson is Maseagni vezényli a Pa-
rasztbecsületet, mig A cremonai hegedüst Fleischer 
Antal, a szereposztás szintén változatlan. A cre-
monai hegedűs 15-én szerepel harmadszor a mű-
soron. 

Az ember tragédiája ma este, valamint 14., 17. 
és 18-án kerül szinre. 

Nagy érdeklődés előzi meg a Glaukos bemutató 
előadását Az uj szegedi, uszoda viziszinpadát He-
gedűs Tibor rendező ötletessége és Vörös Pál kői-
tői elképzelése valósággal átvarázsolta. Gyönyörű 
díszletek, nagyszerű fényhatások keretében kenH 
szinre 

az olasz szerelmi h imnusz, 

amelynek előadása a Szegedi Szabadtéri Játékok-
nak egyik legszebb része lesz. Nagy hatást keJt az 
előadáson Andor Zsigmond művészi zenei aláfes-
tése, valamint a főszereplők: Lánczy Margit, Tol-
nay Klári, Eőry Kató, Könyves-Tóth Erzsi, Lado-
merszky Margit, Soltész Anny, Bardóez Rózsa, 

Vár hal my Irén és a férfiak: Beregi Oszkár, Sugár 
Károly, Lengyel Vilmos, Zátony Kálmán, Gellért 
Endre, Várkonyi Zoltán, üngváry László, Várady 
Lajos, Csellé Lajos, Szigeti Jenő, Sarlaj Imre mű-
vészi játéka. A Glaukost 13-án, 16-án és 19-én mu-
tatják be az újszeged! uszoda viziszinpadán. 

A Szegedre érkező filléres utasok figyelmét fel-
hívja a rendezőbizottság arra, hogy a filléres vo-
natok jegyeihez kibocsátott 1 pengős utalványokat 
az Aradi-u. 8. szám alatti jegyirodában váltják be. 
Ugyanott kaphatók az előadásokra szóló ülőhely-
jegyek, amelyeknek árába az utalványok ériékét be-
számítják. 

Itt említjük meg, hogy a szabadtéri játékokra 
18-ig féláru vasúti jeggyel lehet Szegedre utazni. 
Az igazolvány 20-ig érvényes a visszautazásra. A1 

külföldiek számára rendkívüli vizumkedvezmAny 
érvényes okt. 31-ig, de a vizumigazolványoikat csak 
18-ig lehet Szegeden érvényesíttetni. A vizumigazol-
ványokat érvényesiltő hivatal Klauzál-tér 3. szám 
alatt működik. 

Nagy zenekari hangverseny 
A szabadtéri játékok művészi programjának ki-

emelkedő eseménye lesz 13-án délután a Buda-
pesti Hangversenyzenekarnak a hangversenye a 
Dóm-téren. A műsoron csak magyar szerzők mü-
vei szerepelnek. A zenekart Serly Tibor, a phila-
delphiai filharmonikusok kiváló karnagya vezényli. 
A hangverseny keretében közreműködik zenekari 
kísérettel Bárányi Lilly, a kiváló zongoraművész-
nő. Kiszí: Es-dur zongoraversenyét játsza. 
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Ingatlanforgalom 
Szeged város területén augusztus 3-tóí 10-ig a 

kővetkező ingatlanok cseréltek gazdát: 
Kaszta Féterné eladta Bulik József és nejének 

Szénáskert dűlőben levő 1454 négyszögöl szántó-
ját 1163.20 pengőért. 

Csányi Istvánné és társai eladták Dékány Sán-
dornénak a Balástya 137. sz. házzal 23 hold 46 
négyszögöl földjüket 16 ezer pengőért 

Faludi Józsefné eladta Sipos Andrásnak a Vaj-
da-ucca 8. sz. házát 293 négyszögöles teíekkel 
1000 pengőért. 

Zsiván Mátyás és neje eladták özv. Juhász Pé-
ternének a Körtöltés-sor 34. sz. házukat 215 négy-
szögöles telekkel 2000 pengőért 

PLatz Károly és neje eladták Ketter Gyulának 
az Osztrovszki-uoca 23. számú házukat 410 négy-
szőgöles telekkel 17 ezer pengőért 

Dr. Gróf Árpád eladta Furus János és nejé-
nek Belső ásotthalom dűlőben i'evő 2 hold 1525 
négyszögöl földjét 3000 pengőért. 

Bittó Györgyné eladta Bittó Józsefnek' Kiste-
leki pántlika dűlőben levő 2 hold földjének kéthar-
mad részét 2500 pmgőért 

özv. Török Ferencné eladta Bálint Sándor és 
nejének Marostő dűlőben levő házát 300 négyszög-
öles telekkel 2400 pengőért. 

Mucsi Jánosné eladta Sári Jánosnénak Róma 
kálvária jerikó dűlőben levő 163 négyszögöles tel-
két 1400 pengőért 

Lengyel József és neje eladták Kecskeméti Já-
nos és nejének Tarján dűlőben levő 327 négyszög-
öles földjüket 500 pengőért 

Szanka Ferenc és neje eladták id. Csástár Sán-
dor Aigner-telep 98 sz. házukat 400 négyszögöles 
telekkel 1700 pengőért. 

özv. Kozma Jánosné eladta Robicsek Imre és 
nejének Cserzi Mihály-ucca 10. sz. házát 6000 pen-
gőért. 

Csökkent a bankjegy-
forgalom 

Budapest, augusztus io . A bankjegyforgalom 

a Magyar Nemzeti Bank augusztus 7-iki kimu-

tatása szerint a julius 31-ikí forgalommal szem-

ben 18.7 millió pengővel csökkent. 

Tizenhét halászbárkát 
elsodort a forgószél 

Tokió, augusztus 10. Formoza közelében a for-
gószél a nyilt tengeren meglepett 60 halászbárkát, 
amelyeken mintegy 800 főnyi legénység volt. A ha-
lászbárkák nagy részét sikerült biztonságba he-
lyezni, eddig még nem tudnak semmit 60 halász 
sorsáról, akik 17 halászbárkán mentek ki a ten-
gerre. Nem sok remény van arra, hogy ezeket a 
halászokat élve megtalálják. 

Különös vasúti tömeg-
katasztrófa 

Szöfil, augusztus 10. Korea félszigeten levő Fu-

kufuban tegnap vasúti szerencsétlenség történt. A 

teljes sebességgel' robogó vonat belefutott egy 

százfőnyi csoportba, amely a pályatesten elszórt 

szenet szedte össze. 13 ember meghalt, 26 megse-

besült. 

M a 

délutántól m a Bmkner-HeM. 
Nagyá lomás mellett, kőlyukon át. 

HIICSII L A J O S J ^ r u V i t ^ . 0 -
Párisi körút 45. szám alatt, elhalálozása folytán, 

tovább vezetem, kérem a n. é. közönség szives 

pártfogását. Öxv. Nacsa Lafosné 
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