
DÉL M A G Y A R O R S 7 A G Szerda, 1938. augusztus 10. 

Szerdán este: 
Verdi rekviem a Dóm-

téren 
Szerdán este érkeznek el u szabadtéri Játékok 

egyik legszebb és legmélyebb művészi állomásá-
hoz: a Dóm-téren felhangzónak a zeneirodalom 
«gyik legmagasztosabb remekművének, Verdi Rek-
viemjének akkordjai. A Verdi Rekviem előadása 
mindenkor különleges ünnepi eseményt jelent Az 
egyházi zene ez örökéletű költeményének előadá-
sára csak kivételes alkalmakkor kerülhet sor, 
mert a hatalmas mü ugy a zenekartól, mint az 
énekkirlój, valamint a szólistáktól, karmesterek-
től rendkívül teljesítményt követel Ezek az adott-
ságok most hiánytalanul megvannak Szegeden, 
amikor az ünnepi játékok sorén az ország legel-
ső zenekara, az Operaház teljes énekkarával hó-
napokon át folytatott előkészületek után * világ-
híres szólistákkal páratlan környezetben ritkán 
látható scenirozott előadásban mutatja be Verdi 
remekművét. 

Rubányi Vilmosnak, az Operaház karnagyának 
Vezetésével már Budapesten megkezdődtek nz 
előkészületek n nngysznhásu hangversenyre és 
Szegeden napok óta folytatták a főpróbákat. A 
főpróbákon természetesen részt vettek a filhar-
monikusok zenekarán és az Operaház énekkarán 
Jilvül fi szólisták is: a szopránszólót a világhírű 
olasz énekesnő, fiiiui Cigna énekli, akinek ez lesz 
nz utolsó fellépése HZ idei szabadtéri játékok ke-
retében. A többi szólót Stékelv Mihály. Budano-
vits Mária, Lnurisin Lajos éneklik. A rendezőt kur 
maradandó hatású keretet dolgozott ki orre a 
hangversenyre. Az énekkart a színpadon helyezik j 
el a zenekar felett, az énekkar tugjai barátköntös 
l>en foglalnak helyet, kosztümökben szerepelnek a 
magánénekesek is, a mü egyes tételeinek megfe-
lelő hangulata fényhatásokkal teszik teljessé a 
hangverseny hangulatát, az emelvénv mögött pe-
dig teljes pompáiéban csillog a kivilágított tem-
plom épülete. A Rekviemet tehát a szabad ég rlatt 
mintegy kivilágított ollér előtt, a teljes éhitat 
hangulatában mutatják be. 

A Verdi Rekviem előadása szerdán este 8 óra-. 
Tíor kezdődik a Dóm-téren. 

Mint ismeretes, hétfőn este „ Turandot ismét 
rekordközönségét vonzott a Dóm-térre. Látva azt 
a nagy sikert, jmit kiváltolt a Turandot előadása, 
valamint azt a tényt, hogy előadásról-előadásra 
fokozódott a j érdeklődés ugy az országban, mint 
c külföldön, még hétfőn délelőtt lárgyulások in-
dullak meg játékok műsorrendjének meghosz-
szubbilása, Illetőleg 3 Turandot negvedik előadá-
si érdekéhen. A terv az volt, hogy pénteken, ami-
kor a játék renden szünet von. negvedszer is elő. 
adják Pucolni operáját. Atttlio I.nmponi, Óira 
f.igna menedzsere még hétfőn telefonon érintke-
zésbe lépett Rómával, hogy hlztositsa Cíina Cigna 
izepedt tartózkodásának meghosszabbítását. Ugy 
i művésznő, inlnt a rendezőség legnagyobb sainá-
tatára azonban szombaton okvetlenül Rómában kell 
lennie, mert szombaton este éppen Turandot sze-
repel a római játékok műsorán, a Caraceala Ter-
mo-han rendezett ünnepi szabadtért előadások 
programján. 

Az állnmvnsulak szombaton kétnapos buda-
pesti filléres vonatot engedélyezett. Szombaton 
(lóliitdn indul a Nyugati-pályaudvarról » filléres 
ünnepi vonnt, amelynek utasai végignézik a Háry 
.János s/omb.iti és az István királv népe vasárna-
pi előadását és ez a vonat vasárnap éjszaka, éj-
fél ulán indul vissza Budapestre. 

Burneti angol képviselő 
Szegeden 

Mint emlékezetes, dr. P á j f y József polgár-
mester meghivtu a szabadtéri játékokra a magyar-
barát angol képviselők csoportját. A képviselők 
rendkívül meleghangú levelekbén válaszoltak a 
meghívásra és többen kilátásba helyev.ték sze-
gedi látogatásukat. Az első képviselő, John George 
Ruméit, aki a skóciai aherdeeni kerületet a kon-
zervatív pórt programjával képviselte az alsóház-
ban, fe.leséga társaságában hétfőn este Szegedre 
érkezeit, hogy végignézze a szabadtéri előadáso-
kat. Alkalmunk volt J. Q. Burne't-tel beszélni, aki 
a kővetkezőket mondotta; 

— Hosszú Utazás Iliin pénteken érkeztünk pu-
dspestre, nujd látogatást lettünk Erdélyben, Iío-
ozsvár mellett és Msrusvéessn báró Keménv Já-
josnál, akinek skóciai {elesége van és akit réffót* 
smeriink és bersülünk. Csak az őszinte elragad, 
atás hanuján. boldogan tudok beszélni azokról sz 

impressziókról, amelyeket eddigi rövid magyar-
országi tartózkodásunk során szereztünk. Immár 
harmadszor járok önök között. A háború előtt 
jártam itt először, feleségem a felejthetetlen em-
lékű H u b a y Jenőnél tanult hegedülni, — négy 
év előtt pedig az angol képviselők csoportjával 
Utaztam Budapestre. Nem konvenció az, ha ismét 
kifejezést adok azoknak az őszinte érzéseknek, 
amelyekkel mindig szerettük és nagyra értékeltük 
a magyarokat. 

— Nem mondok ujat, ha elragadtatással szólok 
Budapest szépségéről, amely sziate páratlan Eu-
rópában. Most azonban nem találok szavakat, 
amikor a szegedi ünnepi játékokról szeretném 
elmondani impresszióimat. Mondhatom, hogy amit 
a Turandot hétfői előadásán láttam, az csodála-
tos. páratlan szép volt ez a produkció ugy a mű-
vészi, a zenei, az énekrészben, mint kiállításban, 

gazdagságban és színpadi kulturában. Nyugodtan 
mondhatom, hogy páratlan ez az előadás egész 
Európában. Nálunk Angliában hasonló sincsen. 
Londonban az idén nyáron bemutatták a Régont 
Parcban a Szentivánéji álmot, de összehasonlí-
tást sem lehet tenni aközött, amit itt Szegeden 
láttam. Ez nemcsak csodálatos, hanem egyenesen 
megfoghatatlan az idegen részére, amikor azt 
látja, hogy egy vidéki, alföldi magyar város pro-
dukál ilyen legelső színvonalú művészetet. Jól is-
merem a magyar kulturát és olyan emlékeket vi-
szek magammal Szegedről, amelyek mindig nirdet-
ni fogják a magyarság emelkedett kulturáját. 

John George Burnett a hétfői előadáson ta-
pasztaltak "tán meghosszabbította szegedi tartóz-
kodását és feleségével együtt péntekig marad itt, 
végignézi a Verdi Rekviem szerdai és Az ember 
tragédiája csütörtöki előadását. 

V a l ó d i M e r k ú r k e r é k p á r o k 
ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, cumik. Nagy javítóműhely 

Rádiók, gyermekkocsik Déry Génáruház 

Kél vakmerő betörés 
(A Délmagyarország munkatársától .) Teg-

nap éjszaka betörők jártak F a r k a s Pál ta-
nító ujszegedi, Pozsonyi-ucea 11. számú laká-
sában. Farkasék otthon tartózkodtak, ez azon-
ban a betörőket egyáltalán nem zavarta, ha 
nem mialatt Farkasék az egyik szobában alud-
tak, a másik szobából elloptak egy csomó ér-
tékes ágvnemüt és fehérneműt és a zsákmány-
nyal eltűntek. A betörést csak reggelre kelve 
fedezték fel a tanitóék. — A másik álknlcsos 
betörést kedden délelőtt követték el ismeret-
len tettesek H e r e z e g Sándor nyomdász Bá-
ró Jósika-ucca 1. szám alatti lakásában. Her-
czegék nem tartózkodtak otthon, a betörők ál-
kulccsal kinvjtották a lakást és körülbelül 100 
pengő értékű ágyneműt vittek magukkal. A 
rendőrség mindkét lopási ügvben megindította 
a nvomozást Azt hiszik, hogy mind a két be-
törést ugyanazok követték el. 
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flz elére eladott búzáért is 
a napi árat kell fizetni 
Budapest, augusztus 9. A fölmüvelégtigyl 

mi"lpztprhez p a n g o k érkeztek, hogy egyes 

gabonkereskedők, akik a tavasz folyamán elő-
leget folyósítottak gabonára, a kormány által 
megállapított búzaár dacára sem fizetik meg 
a gazdáknak a megátlap'it°tt <*rat és hivatkoz-
nak az előleg folyósításakor létrejött kötlevél 
pontjaira. A feladó állomás éB budapC6ti ár 
között i differenciákat olyas mértékben vonják 
le, ami ellentétben ál l a kormánynak azzal a z 
intézkedésével, hogy a z ország legtávolabbi 
ál lomásán iB legalább 19.25 pengő fizetendő 

a búzáért, 

E pana s z kapcsán 8 földművelésügyi mi-
niszter ezúton is fejhivta a gazdaközönség fi-
gyelmét a rra, bogy a törvény az előre történt 
eladásra vonafkozóan í s ugy intézkedik, hogy 
bármilyen kikötés eseté" u kereskedő köte-
les a gazdának a megállapított teljes, a helyt 
piacon kialakult árat megfizetni ég a 6 a zd a 

ezzel kapcsolatos jogai érvényesítését az idé-
zett törvénycikk szerint birói uton, pere»kivü] 

eljárással is biztosíthatja. Minde^ egyes olyan 
esetbe", amikor a kereskedő ezzel ellentétben 
jár el éB a guzda esetleges tájékozatlanságával 
visszaél, a földművelésügyi mini8zter várja 
az erre vonatkozó bejelentést azért, bogy ab-
ban az esetben, ahoj a p ana szok helytálló 
voltáról meggyőződik, int.ézkedhessék, il'ető 
kereskedőnek a z exportforgalomból kizárása, 
esetleg egyéb intézkedésük foganat0sitása vé. 
gett is. . 

Délmagiiarorszáa 
ffőlcsitahömjvfár 
Anyaga legnagyobb, 

előfizetése legkisebb 

A lengyel művészek, akik 12-én este szere-
pelnek a Dóm-téri színpadon lengyel est kere-
tében, csütörtökön reggel, a személyvonattal 
érkeznek Szegedre. A lengyel művészeket az 
egyetemi énekkar a pályaudvaron a lengyel 
Himnusszal fogadja, az egyetem részéről dr. 
V á r k o n y j Hildebrand professzor üdvözli a 
vendegekei. Csütörtökön a fehértói csárdában 
vacsoráznak, este pedig végignézik Az ember 
tragédiája előadását. Pénteken délelőtt tisztel* 
gő látogatást tesznek d r - P á l f y József pol* 
gárrr.esterncl. A lengyel est pénteken este pon-
tosan 8 órakor kezdődik-

Eltemették Pártos Ivánkát. Kedden déiutái i 
hat órakor, zuhogó esőben temették el P á r* 
t u s Ivánkát, dr- P á r t o s István ismert bel-
városi kereskedő hat esztendős kisfiát, aki tra-
gikus körülmények között hunyt el a gyermek-, 
kl inikán. A rossz idő ellenére sokan jelentek" 
meg a temetésen, zsúfolt villamosok, autók, 
konflisok szállították a közönséget a zsidó te* 
metöbe, ahol dr. F r e n k e l Jenő rabbi bú-
csúztatta a kis halottat. Rengeteg virág bori* 
tolta a koporsót és drámai ielenetek közölt k i* 
sérlék Utolsó út jára a kis Ivánkát. 

Refch Manóné, Kolozs Ernő ég özv. Sferntielm Bernófné maguk és 

családjuk nevében mély fájdalommal, de a Mindenható végsetében megnyugodva 

tudatják, hogy nagyon szeretett édesanyjuk 

özv. Klein Sámuelné 
87 íves korában elhunyt. 

Temetése f. hó 10-én fél 7 órakor a cinteremből. 


