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A „Vasgyúró", ^ , , 
akit irigyelnek az igazgatok 
M A d y E n d r e b u c s u t I n t S z e g e d n e k 

K/ l hete, ha mozi, vagy 
tikár egy cirkuszigazgató ve-
tfidüc az épülő híd környé-
kén « szegedi Tiszaparlra. 
bármennyire is tud magún 
m Űietö uralkodni, irigység 
költözik a szivébe. A kokor-
lát mellett aJíg kapni sza-
bad helyet. Csak éppen a 
tábla nincs kitéve; >telt 
part*. 

' Az emberek csodálattal 
nézik m Ady Endre és- a 
MAVAG dolgozóit. Jómagam 
is elcsodáltam azt a hatal 
tnas teljesítményt, amit ezek 
« szorgalmas munkások s 
ez a hatalmas daru végzett, 
önkéntelenül is gyermekko-
rom kedvenc meseaíakjai, a 
Kölörő, Fanyüvő és Vasgy ti-
ltó jutottak eszembe. Az 6 
icsodatelteiket azonban még 
teyermekésszel nem nagyon 
jnitíeűi, de a m i n i ump i r o s u j 
ifzegedi hid, itt a szemem 
télőta iveli át büszkén a Ti-
teát, . 

] Kedden délután a szokott 
Hál még sokkal több ember 
/csodálta az »Ady Endre* 
Inunkátét. Búcsúztak a da-
ru'ól. Délután négy óra őt 
perckor emelkedett fel utol-
jára, acélkötcles nyaka a hi-
l on dolgozó MAVAG-osok-
ío r . Felemelte az ntolsó rá 
jfváró vasalkatrészt a hidra. 

! Jaukovics András, a daru 
kapitánya, aki 34 év óta jár-
j a már a vizeket, büszkén 
tnondja el, hogy a hat hétre 
tervezett munkát nem egé-
szen három hét alatt végez-
ték eh 

' — Azért megy jól sí mun-
kai, mert összeszoktunk — 
knondjai a hiindig mosolygós 
íren kapitány. — Három 
'éve csináljuk együtt ezt a 
munkát s valamennyien át-
érezzük az újjáépítés fon-
tosságát és azt, hogy a' ránk 
váró feladatokat pontosan 
'és becsületesen kell elvégez-
nünk, mert így tzolgáljuk 
a demokráciát. 

' > A daru a parton azi utolsó 
simításokat végzi. Kiemel 
néhány roncsot s Idliuz né-
hány '9—10 méternyire az 
iszapba vert hatalmas cö-
löpöt. Az uj yVasgyurőnak* 
csak gyermekjáték ez a 
munkai ' * 

Han József gépész meg is 
Jegyzi, hogy ez annyi a da-
runak, niint az elefántnak a 
bolharsipés. 

Most azonban nagy mun-
kák várnak »Ady Endrére*. 
Lesik már a vontatót, amely 
felhúzza őket Pestre. A 
LánchHrát már várják őket. 

— Csütörtökön, vagy pén-
teken hajnalban elillanunk 
innen — mondja Gerőcs 
Gyula kormányos. 

i>Ady Endre*, • modern 
»Vasff>Turó« búcsúzik! Sze-
gedtől. A pirosló hid alatt 
meghajtja daruját; mintha 
bucsuzóul bólintana^ Haág 
Gyulai Baráth Mihály, Vic-

demann Mihály, Csüik Ede. 
Guszter Gyula és Bognár 
Sándor odaállnak majd a 
daru korlátjához és <Bfl Js 
bucsut intenek, i . 

Munkájuk' eredményét 
azonban itthagyják emlékül 
és a szegediek az üj bidon 
járva, sokszor visszagondol-
nak rájuk. 

Két 48-as zászlót kap 
a szegedi muzeum 

K e d v e z ő i d ő b e n 
érkezeit a koraőszi eső 

A' Szovjetunió c közel-
múltban a magyar népnek 
ajándékozta a 48-as szabad-
ságharc zászlóit. Szőke Mi-
hály szegedi múzeumigazga-
tó kérésére a budapesti 
honvédmuzeum és levéltár 
parancsnoksága ezek közül 
most két zásziót engedett át 
a szegedi múzeumban meg-
rendezésre ke "ülő szabad-
ságharcos kiállításra. Az 
egyik zászlót Górgey hadtes-
tében vitte előre n honvéd 
gyalogság az ütközetekben, 
a másikat pedig Bem had-
testében hordozta a hós lo-
vassá?. A két százéves zász-

lót a Honvédnapok ünnep 
ségein szombaton délben 12 
órakor mutatják be először 
Szegeden. A Szabadsághar-
cos Szövetség és a honvéd-
ség rendezi acz avató ünnep-
séget Az avatóünnepség 
után szombaton és vasárnap 
egész nap nyitva áll a mu-
zeum és diitaJanul megte-
kinthető az igen érdekesnek 
ígérkező szabadságharcos 
kiállítás A kiállítás védnö-
kéül Díezfsdussy Ferenc 
rendőr-vezérőrnagyot, a Sza-
badságharcos Szövetség sze-
gedi elnökét kérte tel, a mu-
zeum Igazgatósága, ' 

Gazdag külíurmösort rendeznek a szegedi 
Mezőgazdasági Kiállításon 

ft) A jövő szombaton ker-
dódő swgedi mezfrípy lfiaúg^ tó-
AlKtá« és vásár idején gazdag 
kulturális programról fe gon-
doskodott a város az kieíéricew" 
látogatók számára. A vásár 
rendezősége Seres Jőe-sel sza-
badművelődési felügyelővel be-
szélte meg a kultúrműsort. Se-
res felügyelő kijelentette, nendL 

kivin fontosnak' tartja, Kofiy 
ilyen nagyjelentőségű megmoz-
dulás alkalmával, amikor nem-
csak Szeged lakossága, hanem 
a környező Iriözséjgek és a ta-
nyavilág népe is összeserégtik, 
akikór á kiállítás területén ma-
gasszlnvonalo kultotfíjís mű-
sort biztosítsanak. 

— A Nemzeti SzmltóZ mű-
vészeinek szereplésén fcSvüi 
népi estet fs akarunk rendezni 
— mondotta Seres felügyelő 
—, amelyen népi Kncokkaf. 
mesejátékokkal, balladákká! 
szerepelnének a Szegeden miőr 
eddig1 is népszerűvé Vélt "Cso-
portok. Enekhan g versenyt Ts 
tervezünk a szegedS iJajtossziö-
vetséggei karöltve. Bekapcsol-
juk a műsorba a íaíünft sze-
gedi Kamara Bábszínháza? fe. 
ezenkívül rnlameJySk szegedi 
kulturcsoport rendez ín^J mű-
soros estet'. 

A hegyközség felhívása 

Szeged váras hegyközségi ta-
nácsa és a szegedi hegyközsé-
gek felhívnak minden ftegy-

x Gyorsíró- és Bépís-ólaiito-
lyárnak kezdők és baladök ré-
szére dr. Roscnberamé Grün-
wald Klára 2338/1044-45.' sz. 
főig. eng. gyorsíró- és gép-
Iróiskolájában, Dózsa Győrgy-
ntca 2., földszint. (Kultúrpalo-
tánál.} 

x A KJOSZ vezetősége ez-
úton Is télkéri az iparos adó-
közösségei tagjait, hogy a 
szeptember hónapi és esetleg 
elmaradt aoún'fcat 10-én és 11-én 
9—1 óráig a KiOSz adóközös-
ségi iróniában (Ipartestület T, 
em. 4.) pontosan fizessék be. fon: 14-80, 

községi tagot és teriifelőf. fögy 
« mm^ga tdasá^^k í á l f í t ^on 

val, p i n k á j á v a l vagy egyéb 
nfezőigazldíaságí és k&rtésreH 
terményével rníLnéi Tiagyobb 
száriban vegyenek részt, első-
sorban azok, akik » mezőgaz-
dasági 'termelésű riírsenyben 
résztveszjiek. 

m - 4b kocsiverseny 

a Bezőga^Aságl Kiállítás 
alkalmával 

A Mezőgazdasági Kiúliüás-
nrfk es VáHÍsnak egyik nagy-
jelentőségű tert'e m lókíálli-
tás. A szegedi Termelési "Ver-
seny keretében az óIlaíkSÉHifá-
son helyi jeflegú fenyészlóJdál-
filós, bírálat, 'díjazás fesz a 
szegedi lótenyésztő gazdák lo-
vainak számúra. A kiállítás al-
kalmat hyujl az ujgaZdáiknak, 
hogy a íötenyésatés térfal ls 
az eddig elért tenyésztői mun-
kájuk eredményét bemutatva 
tanúságot tegyenek, fejlődé-
seikről. Tervbe van véve 
19-én, vasárnap délután '4 órai 
kezdettel a régi lóverseny téren 
elegendő nevezés esetén lovas 
sákverseny 1200—1600 méte-
res Távon és IS lin-es knesi 
távhajtó verseny. 19-én dél-
előtt 10 órakor towas és fogat-
felvonulás Ies2 — az utászlak-
tanvától a Kossu th-sfco borhoz, 
majd onnét a Széchenyi-térre, 
ahoi a lovak 6s fogatok be 
/esznek mutatva az érdeklődő 
közönségnek. 

Tekintettél tóra, fitogy Sze-
ged városában hosszú idő éta 
nem volt ilyen nagy lenyészló-
bem utaló, kérjük, hogy á részt-
vevő gazaik minél nagyobb 
számban jelentkezzenek mind 
a lovas, mína a fogatfel vonu-
lásra ®6 versenyzésre, 

A versenyek tíyazva lesznek. 
Jelentkezést határidő szeptem-
ber !2-|g. A Szegedi Mező-
gazdasági Kíálfitás és Vásár 
Irodája: Szeged; Kórtisz-utca 
és Kölcsey-ntca cárok. Tete-

AZ Utóbbi idők Száraz napjai 
után mondhatjuk, hogy ara-
nyat fart a keddi és szerdai 
tartós, áztató eső. Különösen 
az őszi munkálatok szómára 
volt hasznos az esőzés, 
mért m föld már igen kiszá-
radt és a szántási munkála-
tok a kötött földéken akadá-
lyokba ütköztek. A kevésbbé 
kötött Töfdéken eddig ís szé-
pen haladtak az őszi szón lás-
sál, die most másutt is tftpu-
ftull a talaj és nagy lendület-
tel indulhatott meg a munka. 
AB pső felfrissítette a takar-

mánynövényeket, a tarlóiiövé-
nyeket is, amelyek már any-
nvira kókadtak voltak, hogy 
szinte semmi erejük nem volt. 
A flr&s eső most ezekre ís. 
így a krumpli, répa fejlődé 
sére orőnyösen hatott. De 
használt a borszőlőnek is, jót 
tett a gyümölcsösöknek, mert 
a fák a falt már igen száraz 
volt a föld. A csapadék szem-
pontjából eléggé kedvezőtlen 
nvár után most végre éppen 
alkalmas időben jölt éz a kora-
őszi eső, de még további csa-
padékos időre van szűkség. 

Szinház # ̂ Művészet 

Gslníalan asszonyok 
Vámdy Unli uf vlgoperáiiról bcs;it 

SfegedeH igen ma$ éi'deklő-
díst váltott M dr. Tóth Aladár-
nak, a budapesti operaház igaz-
gatójának ax a megjelent nyi-
latkozata, amelyben közölte a 
nyilvánossággal, hogy az idei 
évadban bemutatja Várady 
Lászlónak, a szegedi opera kar-
n agyának »Csintalan asszo-
nyok* ctmű vigoperáját. Várady 
operajára már a külföldi dal-
színházak: is felfigyellek és ed; 
<8$ nyolc külországi operaház 
jelentette be, hogy H premierei 
képviselteti magái. A kitűnő 
saerző most érkezett vbsza sza-
badságáról Szegedre, megkértük 
Ismertesse operáját 8 Délma-
gyaroi-szág olvasótáborával. Eze 
ket monxiotta: 

A »Csintalan asszonyok* 
népopei-a, a azönak abban laz 
fa-tehufajen, hogy azoknak az 
uj, Opera Iránt érdeklődő törne 
gtekhek készült, tnnelyók az ér-
deklődésen tuí, ügyelőre még 
idegenül "és tájékozatlanul áll-
nak szemben ezzel a műfajjal. 
Mindenütt K világon egyre no 
8 dolgozó Hsamberek szinvona-
isss kulturára igényt tartó törne-
ge. A művészietek, bodalom és 
zene magasrendű élvezetétől ed-
dig lavoltarlott tömegek, egész 

ft sa<Mmi öszíCályok vívták ki 
guknak a jogot, hogy a kul-

tura áldlásaSIjan részesülhesse-
nek. Nem lehet közömbös, hogy 
milyen formában érintkeznek 
először ezek S tömegek a szű-
mukra merőben uj élményeket 
Jelentő művészeti alkotásokkal 

Sokéves hazai és küFöldi 
operakarmesteri tapasztalataim-
bői szűrődött le annak a meg-
állapítása, hogy világszerte 
szükség lenne olyan vígoperára, 
melynek csefcknifaiye mai hall-
gató számára fs érdekes, zenéje 
pedig bárki részére első hatíás-
rtt ls vonzó és könnyen követ-
hető. Persze a XX. század 
komponistáitól nem kívánhat-
juk, hogy 8 ieor zienei nyelvét 
megtagadja, így érlelődött meg 
bennem azután az elhatározás, 
hogy ilyen célú vigopera meg-
írásánál valamely régi szerző 
zenei témáit használjam fel. 
Egy véletlen folytán került a 
kezembe Grétry, a XVIII. szá-
zadban élt és' méltatlanul fe-
ledésbe ment nagy belga-fran-
cia operaszerző egyik müve. A 
mű maga eredeti formájában 
már nem alkalmas arra, hogy a 
mai közönség elé vigyék, azon-
ban a zenei témák, melódiák 
bősége és kifejező ereje alkal-
masnak látszott a felhasználás-
ra. Megtudtam, hogy Párisban 

fellelhetők Grétry összes mű-
vei, így elhatároztam, hogy ezek 
zenei mclódiaanyagdt haszná-
lom fet egy vlgopera megi á-
sához. Most már csak megfelelő 
operacselekmény kebelt. Ugyan-
csak a vétel fen juttatott élihez 
is. A világsikert aratott Spaak-
film »I.a Kermesse Héroiquec 
(Csinlalan asszonyok) témája 
volt az, ami első látásra megka-
pott. A szerző engedélye alap. 
ján kidolgoztam a film csoiek-
ményéliőí az opera szcenáriu-
mát és így utaztam Parisba, 
ahol végiglapozva Grétry mü-
veit, a tervezett vigopera egy-
egy jelenetének hangulatával 
egyező melódiát feljegyeztem, 
amig minden jelenet valameny-' 
nyi mozzanatának zenei motívu-
mát megtaláltam. Ebből az 
anyagból elkészítettem azután a 
teljesen kész vigoperát anélkül, 
hogy az énekelt részek szövege 
készen fett vofna. Az igy elké-
szült vigoperát 1939 nyarán be-
mutattam a brüsszeli Opera 
igazgatójának, aki megfázott az 
opera hangszerelésével és a ter-
vek szerint az 1939—40. évadi-
ban kellett volna elkészülni 
Brüsszelben a francia alászöve-
gezésnek és még abban az év-
ben ugyanott lett volna a be. 
mutató is. A háború kitörése 
felborította ezeket a feneket, 
így a banulatőra most kcriillict 
Csak sor. Az alászövegezés ne-
héz munkáját Lányi Viktor vég. 
ti, az Operaházban Tóth Ala-
dár igazgató, Oláh Gusztáv a 
díszletek tcn'ezőjc és Nádasdy 
Kálmán főrendező nagy szere. 
tettel készítik elő nz operát, 
amelyet magam tanítok be és 
vezénylek. 

• 
Váradfy nyilatkozatához csu. 

pán annyit kívánunk hozzáfűz, 
m, hogy érdeklődéssel várjuk 
operájánál? szegedi premierjét 
is. ' 

R szesBtii képzőművészeket 
is bekapcsolják a táj-

színházba 
A Szegedi Nemzeti Szlnhá* 

'azgalósága elhatározta, liogy, 
„ijszonltázaba a szegedi kép-
zőmiivészeket is bekapcsolja. A 
színház minden falusi és ta-
nyai előadásár® elvisznek egy-
egy szegedi képzőművészt, akS 
az előadások alalt rajzokat kő-
szál a közön ségröf. A képe-
ket a színház összegyűjti fai 
részben az újságokban helyeai 
|el. Az algyői előadásra a sízni-
ház VinkTer László festőm®, 
vészt Wvta meg. 

Szakszervezeti 

összvezelőség!, üzemi bizottsági és bizalmi 
«Qyttttas ülés szegtember ta-án délután 5 érakor 


