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D E L M A G Y A R O R S Z A G 

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, gumik. Nagy javítóműhely 

ISSS^SíSSSS1' Déry Gépáruház 
xzitnuld'ás- A z anya is tol jewn beszámítható , 

«öt meglepően müvelt is, — mondotta a szak-
értő. Ez az ofot — folytatta — tipikus esete 
un'Uik, hogy egyik ember miképe" tudja befo. 
lyáso\ni a másikat. Jelen ese^on az a"ya Biz-
tatása olyan hatással volt a szinte együgyű 
jiára. hogy elkövette a gyilkosságot. 

Dr. Veket ltertajan ügyész a legsúlyosabb 
büntetés kiszabását kérte- Dr. Háttér Béla 
és dr. Privitzer Jenő védők felszólalása- után 
a biróság meghozta íteletét- amelyben mind-
két vádlot tat gyilkosság bűntettében mondot-

ta bűnösnek, egyiket, mint tetteH, a másikat 
mint, felbujtót és ezért 

mindkettőjüket életfogytig tarló 
fegyházra ítélte. 

Alig lehetet/t megértetni az Íteletet. Az el-
nök háromszor ig elmagyarázta nekik, hogy a 
biróság kegyességéből nem kaptak kötelek 
han^m életfogytig tartó fegyházat. A két 
vádlott kijelentette, hogy az Ítéletben meg-
nyugszik. Az ügyész sulyobitásért fellebbezett 
és fellebbeztek a védők is. 

A törvttmszék elutasította 
a fizetésiden városi alkalmazottak 

próbakeresetét 
Kedden hirdették ki az ítéletet dr. Vicián Károly 7770 pengős 

perében 

(A D(lmagyarofszág munkatársától.) Jelen-

ítette a Délmagyarorszdg, hogy dr. Viczián 
Károly i'izetés(olen városi alkalmazott próba-
pert inditoB a szegedi törvényszéken a varoö 

ellen. Viczián keresetében 7770 pengőt köve-
teti, a városon megszolgált munkadíj cimén. 
Előadta keresetében, hogy éveken keresztül 
dijtalanul vetto igénybe munkaerejét a város 
és most, viBezamonőlegeeon kéri a megszolgált 
munkadíjat. A per kimenetele elé nagy ér-
deklődéssel tekintottek. A törvényszék nemrég 
letárgyalta az Ügyet, kihallgatta a polgármes-
tert is. majd az itólp' kihirdetésre az augusz-
tus .'50-i terminust tüzfo ki. 

Kedden délelőtt hirdette ki nagy érdeklő-
déssel várt, ítéletét dr. Bchwepler János tör-

(A Délmagyarország munkatársától.) A „ma" 

Ideges hangulatának, szédítő tempójának leghívebb 

kifejezője kétségtelenül a film. Talán nem is az a 

i'ilin, amely a szórakozni, vagy izgulni vágyó kö-

zönség c ö'.t le.pTeg a filmszínházak lepedői.,, te-

hát nem a kész film, hanem inkább a készülő 

film. A kívülálló laikusnak fogalma sem lehet 

arról, hogy mit jelent filmet csinálni, mennyi 

könny, veritek, izgalom és néha bizony még álcái 

is tapad minden legparányibb részlethez, amig az 

upró képkockák teljes, tökéletes, "egész filmmé, 

összetevődve végre lepereghetnek a nézők szeme 

kiölt. 

11a igaz, néhány nap múlva Szeged is belekós-

tolhat a filmezés gyönyörűségébe. Az egyik lcg-

nugyob.h filmvállalat minden valószínűség szei int 

Szegeden, a Tisza pariján kezdi meg uj 

'Jt'ilváry-filmjének forgatását 

ős igy Szegcdcr ü! tábori a filmvállalat művészi 

és technikai személyzete Az első terepszemlét 

már vasárnap mi glartották, amikor B r a n d e s, 

n vállalat operatőrje motorcsónakon végigjárta a 

Tiszát ív,egedtől Mindszentig, hogy próbafelvéte-

leket készítsen. motívumokat keressen és kisze-

melje ,a f:lni meséjéhez alkalmasnik látszó part-

részletekct. Kedden a vállalat építésze tette meg 

ugyanért u tanulmányutat motorcsónakon. 

A )ié|m,igyHrore2ag munkatársa szintén részt-

yett ezen uz érdekis Kiránduláson. Az éüitész és 

vényszéki biró. A biróság a felperest kerese-
tével elutasította' Az ifélet indokolásában a 
biróság rnegállapit°tta, igaz ugyan, hogy az 
anyagi jogszabályok szerint, a szolgálatért 
díjazás minden külön kikötés nélkül is jár, 
i<tt sem volt; kikötve dijazás, de közölték a 
díjtalanokkal, hogy nem kapnak dijazást, amit 
el is fogadtak. Ilyenformán a- ügylet nem üt-
közik a jó erkölcsökbe. Igaz a z is, hogv a vá-

ros később Ígéretet tett a kégöbbi alkalma-
zd sr a, d e az a lka lmazás közjogi cselekmény, 
az Ígéret cnnck c6ak egy részlete és ennek 
meg nem tartesa ncm szolgáibaI kártérifés 
alapjául még akkor sem, ha az igéi-et bevál-
tása a polgármestertől függ. 

•a felvételvezelő, aki már az operatőrt is elkísérte 

első szemleutján, feszült érdeklődéssel figyelte a 

partot. Útközben gyakran kattant a fényképező-

gép, hogy megörökítsen egy-egy partrészletet, 

mert 

a felvételek végleges színhelyét 

jogerősen a film rendezője, B o 1 v á r y Géza fogja 

kiválasztani. 

Kiderült útközben, hogy a film meséje a Tisza 

mindkét partján játszódik le. Az egyik parton rit-

kás fűzfák között 

• halásztanya 

lesz, szemben, a meredekebb másik part egyik ki-

szögelő pontján pedig magányos kunyhó ált, még 

pedig egv cigánylány kunyhója. A film meséjében 

a cigányleány töiti be az intrikus szerepét. Végül 

valaki leszúrja és holtan hull bele a meredek 

partról a Tiszábi. 

— Bolváry ragaszkodik hozzá — mondta út-

közben a mérnök — , hogy a felvételek színhelyén 

a magasabbrendii kuiturának semmiféle nyoma se 

legyen látható. Tehát nem lehet a közelben hid, 

vagy gyárkémény. 

Bizony elég neljér volt i sok követelménynél; 

mindenben megfelelő helyet találni. Egész 

Algyői t sikertelen volt a kutatás, 

mert vagy a tápéi kotrógépek, vagy a porgánvi 

szivattyúidén kémt'nve zavarta meg a kép megki-

Szercla, 1958. augusztus 3T. 

1 kilogram viragméz 1.40 
1 kilogram akácméz « • • • • • 1.60 
1 kilogram rószaburgonya < . , , -—.10 
1 kilogram takarmányburgonya , . *—06 
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vánt hatását. Algyő felett végre, amikor 

a „Szunyogos" sziget után 

merészen elkanyarodott a Tisza és a parti füzek 

eltakarták a vasúti hid képét, megkönnyebbülten 

kiáltott fel a felvételvezető: 

— Ott, az a magas part, nagyszerű lesz a cl* 

gánylány kunyhója számárai 

A pait kiszögellő pontján a motorcsónak érke* 

zésének pillanatában egy karcsunyaku gém állt 

és kíváncsian tekintgetett felénk, de amikor látta, 

hogy odakanyarodunk hozzá, méltóságteljesen föl* 

lebbent és egyetlen lassú szárnycsapással átsu* 

hant -a Tisza fölött. A túlsó parton aztán ismét 

letelepedett két másik gém közé és onnan nézték 

most már hárman, hogy mit keresünk csöndes bi* 

rodalmukban. 

A motorcsónak utasai partra szálltak, alapost 

terepszemlét tartottak és megállapították, hogy <A 

bety minden tekintetben megfelel a követelmé-

nyeknek. Gyönyörű, kacskaringós itt a meder, at 

partot változatos fűzfák borítják mindkét oldalon, 

kulturának, gyárkéménynek nyoma sincs. 

Megállapították azt is, hogy ez a fölséges! 

partszakasz a töltés 152. számú karója alatt fek* 

szik. Ez azért volt fontos, hogy szerdán ismét meg* 

találják és megmutassák 

Bolváry Gézának, 

aki a reggeli gyorssal érkezik Szegedre és azonnal 

a helyszínre megy. 

A szemlélődés nem tartott sokáig. Utána Is* 

mét csónakba szálltunk és folytattuk az utat föl* 

felé, mert kísérőnk, egy öreg halász, elárulta, hogy 

egy halászcsárda lapul a közelben, a füzfabokrokl 

között, ahol pedig nagyszerűen megebéde'hctünk. 

A csárdát meg is találtuk, de kiderült, hogy 

éppen csak enni nem lehet benne. A kocsmáros 

elárulta, hogy hétköznapokon nem számit ven* 

dégre. Vasároaponkint egy-két vadevezős fölver* 

gcidik hozzá, akkor felkészül az ebédadásra. Vé* 

gül hat tojást és néhány zöldpaprikát niégis elő* 

kotort valahonnan. Ez völt a társaság ebédje. 

Mérgesek voltunk és nem árultuk el neki, hogy 

néhány nap múlva már világvárosi forgalomról 

s/ámithat, tehát okosan teszi, ha alaposan fölké* 

szül a könnvüpénzü és mindig farkaséhes filmé* 

sek ellátására. 

Motorcsónakunkat a filmesek turaautója kí* 

sérte a töltésen. Minden állomásunkon megtalál* 

tuk, csak éppen az utolsónál veszett nyoma. Igy 

csónakon indultunk vissz afelé Is, gészen Algyőig. 

Itt a régi révház mellett találtuk meg az, elvesz* 

tett kocsit. Kiderült, hogy nem engedték át a töl* 

tés sorompóján. 

Késő délután volf, amikor visszaérkeztünk a v5* 

rosba. A tervező szállására sietett, hogy skicce* 

ket készítsen uti tapasztalatairól Bolváry száma* 

ra, a felvételvezelő pedig száz kilométeres se* 

bességge] átrobogott Hódmezővásárhelyre, ahol 

szintén akad elintézni és előkészíteni való a film* 

felvételekkel kapcsolóban. 

Bolváry Géza szerdán reggel már miudent ké* 

szen talál. 

És szerdán 'dél el végérvényesen, hogy Szo* 

ged fölölt kezdik-e meg az uj film forgatását, 

amely magyar és német verzióban készül. A ma-

gyar verzió cime „Tiszavirág" lesz. m. 1. 

'sfcn'ai kötöttáruk 
Z W I C K L . 

HORVÁTH MIHÁLY UCCA 10. SZAM. 

U J MODERN 
e-bédlöbutor és kombinált szekrények, finom, ízo-.! 

lid munka, előnyös árért eiaáök ÜVEGES mü* j 

asztalosnál. Deák Ferenc ucca 25 

Motorcsónakon 
a „Tiszavirág" nyomában 

Szerdán Szegedre érkezik Bolváry Géza a szegedi halászfilm 
előkészítésére 


