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A város vizsgálatot indit
a barackpiac eseményei ügyében

lesz, aki az eddigi játékok elismerten k i v á l j
Évája volt és akinek Iréné most u j szerepe.
Giovanni Kiss Ferenc, Xalil Törzs Jenő, Herma Szörényi
Éva, az ifjú Achmed
Főidényi
László lesz. A szabadtérre átdolgozott Bizánchoz Ránky
György ir kisérőmuzsikát.

Kihágási eljárást Kérnek az árakat leszorító karlel ellen

A János vitéz

(A
Déhmr&ar
ország
munkatársától.)
A
közigazgatási bizottság juniusi ülésén — mint
emlékezetes — dr. Buócs
Béla, főkapitányhelvettee emlékezett meg a szegedi gyümölcspiac
egyes visszásságairól, megállapítva, hogv a
Szegeden dolgozó exportőrök kartellszerü
megállapodást
kötöttek a cseresznveárak leszorítása céljából. Hivatkozott a főkapitányhelyettes a lcartelltörvényre.
amely a leghatározottabban megtiltja és kihágásnak
minősiti az
ilyenfajta szövetkezéseket, mivel azonban a
törvény
végrehajtási
utasitása
még nem jeleni
meg. a hatóságok nem indíthatják meg az eljárást azok ellen, akik nem tartják meg a törvény rendelkezéseit.
A cseresznveszezon időközben
elmúlt, de
tárgytalanná vált az exportőrök megállapodása is. mert a piacon francia
exportőrök
jelentek meg. akik helyreállították a normális áralakulás lehetőségét.
Most a sárgabarack
szezonja kezdődött meg

és a cseresznyepiacon észlelt jelenségek, ugv
látszik, meg-ismétlödtek.
Csütörtökön a gyümölcstermelő gazdák küldöttsége jelent meg a
városházán ós elpanaszolta, hogv az exportörök
újból
szövetkeztek
a barackárak
leszotása céljából.
A kartellszerü megállapodás a
gazdák szerint már erősen érezteti hatását,
amennyiben a barackárak zuhanásszerűen estek a szerdai piacon. A legjobb minőségű és a
legszebb sárgabarack kilójáért sem fizetnek az
exportőrök 10—25 fillérnél többet. Igaz. hogv
a baracktermós felülmúlja a legrózsásabb
várakozásokat, de az is igaz. hogv a külföldi
piacokon a magyar barack ára sokszorosan
magasabb.
A város hatóságra megvizsgálja a bejelentett
panaszt és amennyiben megállapítja, hogv a,z
exportőrök kartellbe tömörültek az árak leszorítása céljából, sürgős
felterjesztésben,
kér
felhatalmazást
a kihágási
eljárás
megindítására.

500 jószágtartó gazda
és 300 kutyabarát polgár
a kihágási biró előtt
(A Mmagyarország munkatársától.) A haszonállatösszeirást nemrégiben tartották meg Szegeden, a város állategészségügyi hivatala felhívta
a jószágtartó gazdákat, hogy állataikat mutassák
be a vizsgálatokon. A felhívásnak 510 szegedkörnyéki gazda nom tett elege* és a pótvizsgálatokra sem vezették elő állataikat. Miután ez kihágásnak számit, a város állategészségügyi hivatala a mulasztó gazdák ellen feljelentést tett.

tésben, de nem tudják kifizetni, hanem — leülik *
büntetést, amely egy napra átváltoztatható elzárást jelent.
A kihágási biróságnak nagy munkát jelentenek
a tömeges feljelentések. A biróság már az idén,
félév alatt közel annyi ügyet tárgyalt, mint 1935ben, az egész év folyamán. Rövidesen ujabb tömeges feljelentést tárgyal a kihágási biróság.
Mintegy 30(1 kutyatartó polgár ellen indult kiháA kihágási bíróságon most tárgyalták a gaz- gási eljárás, mert nem jelentették be adózás védák ügyét és valamennyiüket kisebb pénzbirság- gett a kutyájukat.
ra ítélték. A jószágtartó gazdálkodók egyrésze
A multhetekben már többszáz kutyatartó ügyét
azzal védekezett, hogy állataik a tavasz folya- tárgyalta a biróság. Az volt ellenük a vád, hogy
mán a hiányos takarmányozás folytán olyan rossz „adóeltitkolást" követtek el a kutyájukkal, mert
állapolhan voltak, hogy nem tudták elövezetni a a luxuskutyát hasznosaknak jelentették be, hogy
vizsgálatokra. Sokan nem vették komolyan a fel- kevesebb adót kelljen fizetniük. A kutyáik fajtájáhívást és ezért nem jelentek meg jószágaikikal a nak megállapítása végett a kutyatartó polgárokbizottság előtt. A kihágási biróság a feljelentett nak a kutyájukkal együtt kellett megjelenniük a
gazdákat 1 pengőtől 3 pengőig terjedő pénzbir- biróság előtt, a tárgyaláson szakértő döntötte el,
ságra Ítélte.
hogy a kutyának milyen a fajtája. Most legutóbb
Sokan az elitélt gazdák közül kijelentették a azért jelentettek fel közel 300 szegedi polgárt,
tárgyaláson, hogy megnyugszanak a pénzbünte- mert eltitkolták, hogy kutyát tartanak.

Elkészült a szabadtéri előadások
végleges szereposztása Hangversenyzenekar helyett mégis — katonazenekar ?
(A Délmagyar
ország
munkatársától.)
Dr.
Janovics
Jenő, az idei szabadtéri játékok művészi rendezője, tegnap megérkezett Szegedre
és itt marad a játékok befejezéséig, hogv személyesen irányithassa az előkészületeket. Janovics tegnap este ismertette a szegedi újságírók előtt, az eddigi tárgyalások eredményeit.
Elmondotta, hogv letárgyalta a szerződtetések kérdését- dr. Pálfy
József polgármesterrel,
aki hozzájárult a szereplők leszerződtetéséhez
ée ígv a Dóm-téren szinrekerülő darabok szereposztása,
végleges.
Az ember tragédiá ja
n j szereposztásban kerül az idén szinre, A i előadás egyik érdekessége az lesz. hogy
Luetfer
szerepét
Törzs Jenő játsza, művészi pályáján
most először. A Tragédia uj Évá>> kap
Lánczy
Marjrit, szemelvében, aki a mult évi iát ék ok

alkalmával a Glaukos egyik szerepét játszotta.
Ádámot az idén is Lehotay
Árpád játsza, aki
az elmúlt években általános sikert aratott alakitásávaJ. A Dóm-téren az idén uj Hyppia
mutatkozik be a fiatal Mezey
Mária személyében, aki tehetségével a közelmúltban tünt fel
Budapesten ós legutóbb megkapta a főváros
egvik 6zinészeti ösztöndiját. Péter apostol, szerepére az idén Bartos
Gvulát kérték fel.
Janovics elmondotta, hogv a Tragédia előadásába szerveeen belekapcsolódik a fogadalmi
templom, de mint rendező, nem mond le azokról az elmúlt években kiválóan bevált lehetőségekről, amelyeket a háttérvetitések jelentenek.
A Bizánc
szabadtéri
szereposztása
is megtörtént.
Konstantin
császár szerepére Táray
Ferencet
szerződtették, Iréné császárnő Tőkés
Anna

szereposztása a következő: Kukorica
Jancsi
Palló Imre, Iluska Réthy Eszter, a francia király Gőzön
Gyula, a királykisasszony
Haláss
Gitta, Bagó Kiss Ferenc.
Közölte Janovics Jenő, hogv ugv a Tragédia, mint a János vitéz szabadtéri előadásához ismét szerződtette az Operaház
balettkar
rát és hogv a város az idei játékok céljaira
is megkapja az Operaház világító berendezé
sét, végül bejelentette, hogy mindhárom
előadáshoz
— a katonazenekart
szerződtette.
Janovics Jenőnek ez az utóbbi bejelentése
nagy feltűnést keltett, mert hiszen ugv volt.
hogy
a katonazenekar alkalmazása ellen felmerült kifogások alapján a
szabadtéri játékok rendezősége kiváló müvésztagokból álló hangversenyzenekart szerződtet a játékokhoz,
tekintettel arra, hogy különösen a János vitéz operai nívón
hangszerelt
muzsikája
olvan
teljesítményt követel, amely a több vidéki állomásról Szegedre vezényelt
katonazenekar
képességeit meghaladja. Mindenki
tisztában
van azzal, hogy a katonazenekar a maga nemében és a maga helyén kielégítő és elismr ésremélté munkát produkál, de a városnak ée a
rendezőségnek nem szabad megengedni
azt,
hogy az eddigi években elért nemzetközi sikerű
eredmények és magasrendű művészi színvonal
után most zenei nivósilllyedés
következzen be.
Az elmúlt évben Pietro Mascagni
dirigálta
az egyik legkiválóbb
és a legmagasabb
nívón
illó
magyar
hangversenyzenekart,
most nem
lehet belemenni abba a színvonalcsökkenésbe,
hogy a nagy operai
készültséget
kívánó
Kacsóh—Buttykay muzsikát olyan zenekar játsza, amelynek alapját az egyébként kitűnő
katonazenekar derék trombitásai é6 dobosai
adják.
Csütörtökön reggel a fizikai munka megkezdődött a Dóm-téren. Megjelentek a munkások és Bach Lipót vezetésével hozzáláttak
a színpadi konstrukció megépítéséhez. Rövidesen megkezdik a tribün építését is.

.WHIMCSRPflT
A BÉKE MEGVÉDESERE
London,
julius 2. Sheppard
kanonok, hiree
angol pacifista főpap százezer
főnyi
békerohamcsapatot
akar toborozni,
amelynek tagjait
százas helyi csoportokban képezik ki. A rohamcsapatok tagjai a béke érdekében
vivandó
passzív harcokat, bántalmazást és egyéb erőszakot is elszenvednek elveikért. Eddig 50 ezren jelentkeztek, köztük számos nő.
Az alsóházban Mander
képviselő megkérdezte a miniszterelnököt: Milyen
eljárást
tervez a békeszövetség
ellen, amelynek százezer
tagja kötelezte magát, hogy semmi szín
alatt
sem vesz részt semmiféle
háborúban.
Baldwin
miniszterelnök: Semmiféle eljárást.
Mander:
Hogyan gondolja a miniszterelnök
ur, hogy ez a mozgalom komolv nemzeti veszedelmet nem jelent-e?
A miniszterelnök nem felelt.
B e l v á r o s i Hoxl

Ma utoljára

SzászAriágiHasikerűésműsorukkal
Rajna
lllice
és a
Sárga bestia
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Lugosi Bélával
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