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n német zsidók 
kulturális tevékenységé-

nek ui keretei 
Berlin, augusztus 17. A' berlini rendőrség meg-

állapította a zsidó kulturszövetségeik birodalmi 

szervének tevékenységére irányuló alapelveket. 

Ezek szerint szeptember 15-ig, az iskolák és hit-

községek. kivételével, minden zsidó szervezetnek 

csatlakoznia kell a zsidó kulturális szövetségek 

birodalmi szervezetéhez. A zsidó kulturális szövet-

ség helyi szervezetébe csak zsidó, vagy nem árja 

vehető fel, de a zsidó tagok árja házastársai is 

felvehetők a szövetségbe. A szövetség által ren-

dezett összejövetelek zárt összejövetelek jellegét 

viselik. Tagokat csak zsidó újságokban és folyó-

iratokban lehet toborozni. Ezentúl több helyük 

lesz a nem árja származású német állampolgá-

roknak müvészi tevékenységük kifejtésére. A nem-

zeti szocialista állam a nem árja állampolgárok-

nak is megadja a kulturális és művészeti tévé* 

kenységük lehetőségeit, ha lemondanak arról, 
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hogy nyiltan, vagy burkolt formában behatolja-

nri/c a német nép müvészi és kulturális életébe. 

A német páholyok feloszlatása 
Berlin, augusztus 17. A porosz birodalmi bel-

ügyminiszter utasította a birodalom egyes orszá-

gainak kormányait, hogy oszlassák fel mindazon 

szabadkőműves páholyokat, amelyek eddig mép 

nem mondották ki önként feloszlásukat. Ugyan-

akkor utasította a hatóságokat a szabadkőm fi" 

páholydk vagyonának elkobzására. 

Horthy Miklósné 
Az ember tragédiája szombati előadásán 

A kormányzó felesége a legnagyobb elragadtatással beszélt a sza-
- badléri produkcióról 

Vasárnap este befejeződnek a szabadtéri előadások 
A Glaukos hétfői előadása technikai akadályok miatt elmarad 

(A Délmagyarország murikatársálól.) Az ember 

tragédiája szombatesti előadásának előkelő ven-

dégei voltak. A Szabadtéri Játékok rendezőbizott-

sága pénteken kapta azt az értesítést, hogy a kor-

mányzó felesége nagyobb társasággal szombaton 

este Szegedie érkezik Az ember tragédiája elő-

adására. Horthy Miklósné és társasága a rendes 

esti gyorshoz 'oaposolt különkocsiban tette meg 

az utat Szegedig. Az előkelő vendéget a pálya-

udvaron Bárányi Tibor főispán és dr. Pálfy Jó-

zsef polgármester fogadta. A vendégek, akiknek 

sorában ott láttuk a kormányzó fiát: i f j . Horthy 

Miklóst feleségével, Imrédy Bélát, a Nemzeti Bank 

elnökét és feleségét, gróf fíáday Gedeon volt 

belügyminisztert és feleségét,' Igmándy-Hegyessy 

Gézát, a testőrség parancsnokát és feleségét, Ke-

resztes-Fischer Lajos tábornokot, a katonai iroda 

főnökét és feleségét, végül gróf Károlyi Gyulá-

nót, a volt minisztereinők feleségét, autókon egye-

nesen a Dóm-térre hajtattak és a részükre fen tar-

tott díszpáholyban foglaltak helyet. Kivülök ott 

ült Nagyszombathy Miksa altábornagy, vegyes-

dandárparancsnok, Bárányi Tibor főisjwín és fele-

sége, dr. Pálfy József polgármester és felesége. 

Az előkelő vendégek kívánságára minden hiva-

talos fogadtatást mellőztek, a kormányzó felesé-

gének az volt a kívánsága, hogy teljesen magán-

embereként kezeljék. 

Az idő is kedvezett a szombatesti előadásnak, 

töstére langyos lett a levegő, a szél is elállott és 

igy ideális időben, kevéssel nyolc óra után meg-

kezdődött az előadás, amelyet a vendégek nagy 

figyelemmel néztek végig. Már az első jelenet után 

Utoljára Belvárosi liozi 
Két nagysikerfl film egyszerre I 

Eggcri MAr 11 a briliiáns alakítására! 

A bécsi csalogány 
X»gy fciálll.á*u Operett lilm. Kzenklvtll 

Ő n a g y s á g a ü gyvéd i é 
Vígjáték Renáta MUller, Adele Sandrocklul 

8, 8, 9 

Szechenut Mozi v..ám.P 

A FOX filmgyár remekel 

Szárnyas titánok 
IjgalniM renfllő film, föszereplí Warner Baiter. Ezenkívül 

A kisorsolt vőlegény 
énekes zenés rlgiáték, Mszereplö Lew Ayrei. 

3, 6 és 9 órabor. 

felharsant a zsúfolt nézőtérről a taps, amelybe 

a vendégek, élükön a kormányzónéval, szintén ki-

vették részüket. 

Horthy Miklósné a tragédia szünetében a leg-

nagyobb elragadtatásán dk adott kifejezést a látol-

Mk felett. A többi vendég is csodálatosan szépnek 

mondotta a szabadtéri produkciót, lmrédy Béla 

a szünetben a következőket mondotta: 

— Aki a tragédia szegedi előadását végig-

nézi, egyáltalán nem csodáacozik azon, hogy Sze-

gedet a magyar Salzburgteénl emlegetik. 

A vendégek még az éjszaka viaszautaztak Buda-

pestre. 

A szombatesti előadás valóban a legszebb és 

maradandó értékű művészi esemény volt, a ki-

váló művészgárda, Tőkés Annával, Csortos Gyu-

lával és Lehotay Árpáddal az élen, a legtökélete-

sebb művészi munkát végezte. Az egyes képek 

után a közönség dörgő tapssal fejezte ki elra-

gadtatását. 

Szombaton a ceglédi vonalról közel 1000 utas-

sal filléres gyorsvonat érkezett, ezenkívül az uta-

zási kedvezménnyel és a csoportos autóbusz-utazás 

révén is mintegy 1000 idegen érkezett a városba. 

Az idegenforgalom észrevehető volt az uccákon, 

kávéházakban és éttermekben, ahol késő éjszakai 

órákig fővárosi elevenség uralkodott. 

Ma, vasárnap este 

hatodszor kerül bemutatásra a 

Dóm-téren Az ember tragédiája 

és ezzel az előadással a z idei Sze-

gedi Sztbadtérj Játékok be is feje-

ződnek. 

Egy korábbi terv szerint ugyan a Glaukos hét-

főn is szerepelt volna a szabadtéri játékok mű-

során, ezt az elgondolást azonban szombaton el 

kellett ejteni. A rendezőbizottságon kivül eső aka-

dályok merültek ugyanis fel ét* ezenkívül keresz-

tülhúzta a számítást az, hogy a Máv. a Szent Isl-

ván-napját megelőző nagy vasúti forgalom miatt 

filléres gyorsvonatot nem tud beállítani 1 me-

netrendbe, mert minden szelvénye foglalt ezék-

ben a napúiéban. 

Ezek miatt az okok miatt a rendezőbiróttoág 

kénytelen volt elejteni a hétfőesti előadás tervé; 

« ezért a szabadtéri játOlmk mj, vasárnap este 

befejeződnek. 

Ma is 8 órakor kezdődik az előadás a Dóm-

téren. Az ember tragédiája az eredeti szereposz-

tásban kerül előadásra, mindazokkal a zenei én 

fényhatásokkal és tömeg jelenetekkel, pompás dísz-

letekkel, amelyek minden este emlékezetessé tették 

Az ember tragédiája előadását. 

A szabadtéri Játékok utolsó nap-

jára közel 3000 idegent várnak 

Szegedre. 

CsfUi Budapestről több, mint. 1300 uteissa' érkezik 

filléres gyorsvonal délelőtt 9.32-kor. A vonat 

12.5o-kor indul vissza és 4.18-kor érkezik Buda-

nestre. Ezenkívül a szeged—csanádi vonalról ér-

kezik filléres gyors és szombat estig mintegy 3 0 
autóbusz és autócar érkezését jelezték. Többszáz 

magángéfUcocsi is érkezik ma, ugy, hogy a sza-

badtéri játékok utolsó napja ismét rendkívül moz-

galmassá teszi a város életét. 

A féláru vasúti kedvezménnyel ma estig lehet 

Szegedre érkezni, az igazolványokat még hétfőn 

délelőtt lebélyegzik az Aradi-ucca 8. szám alatti 

irodában. A féláru vasúti kedvezménnyel 20-ig 

lehet visszautazni. 

A rendkívüli vízummentessé gr e 

jogosító igazolványokat ma dél-

előtt érvényesiti utol jára a belügy-

minisztér ium kirendeltsége, 

Klauzál-tér 3. szám alatt. A vízummentességgel 

október 31-ig lehet Magyarországon lartózkodni. 

Hétfőn megkezdődik a szabadtéri játékok szin-

j>adának, nézőterének lebontása, elutazik a kiváló 

művészgárda és ezzet véget ér az a hatalmas mun-

ka, amely hónapokon át foglalkoztatta a közvéle-

ményt, lekötötte az egész kulturvilág érdeklődésót. 

Abdul Latif török főpap 
Szegeden 

„Örök eleire való élmény a szegedi 
szfbadtérl előadás" 

(A Délmagyarország murikatársától.) Néhány 

nappal ezelőtt a szabadtéri játékok megtekinté-

sére Szegedre érkezett Abdul Latif török főpap, 

a Magyarországon élő mohamedánok lelki vezére. 

Abdul Latif szombaton tisztelgő látogatást tett 

Bárányi Tibor főispánnál, majd dr. Pálfy József 

polgármesternél, később pedig a Szegeden élő 

törököket látogatta meg. A mohamedán főpap 

végignézte a Dóm-téren a szabadtéri előadáso-

kat és a SzUE uszodájában a Glaukost is. 

— Örök életre való élményt jelentett számomra 

a szegedi szabadtéri előadás — mondotta Abdul 

Latif munkatársunknak. Tavaly is lenn voltam 

egy napon Szegeden, kizárólag azért, hogy Ar 

ember tragédiáját végignézzem. Most újból meg-

néztem a darabot és mondhatom, lenyűgöző h;> 

tást tett reám. 

Abdul Latif különben már legalább hu6z éve 

él Magyarországon és egész jól beszél magyarul 

Egy „ k r i t i k a " viszhangja 
Nem csak Szegeden, hanem az egész országban 

általános visszatetszést keltett az a „kritika," 

amely az Ú j s á g hasábjain jelent meg P ü n -

k ö s t i Andor tollából és amely a P a r a s z t -

levelezéseit 
és fordítósait m i n d e n európai 
nyelvre, a leg jutányosabb áron és 

legrövidebb idő alatt vá l la l ja a 

Tp9»el9lnn" I e v e l e z ö és fordító iroda, 
Jlfl l lűlfl lUl Dr. B a l a s s a J e n ó n é . 

Szeged, Arany Jtnoa u. 11. SK. 


