
Csütörtök, Í937 mtijus 6 . D e t: M A r . y » R 0 R S 7 í 0 3 

Egő gyertyával a kezében 
felakasztotta magát Gyulán 
a békési görögkeleti kántor 

(A Délmagyarország gyulai azerkesztőségé-
161.) Tegnap délután egynegyed 6 órakor fel-
akasztotta magát édesanyjának Gyep-ucca 1. 
szám alatti lakásán P o m u c z Péler, aki el-
látja a békési görögkeleti kántori szolgálatot. 
Pomucz bezárkózott a kamrába, egy kötéllel a 
mennyezetre akasztotta fel magát, mire ráta-
láltak. halott volt. Levelet hagyott hátra, 
amelyben elbúcsúzott édesanyjától, testvérei -
tői és azt irta, hogv a túlvilágon reméli a bol-
dogságát megtalálni. 

Pomucz öngyilkosságának elkövetésekor égő 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegcdi 

szinügyi bizottság szerdán délben tartotta meg dr. 

Pálfy József polgármester elnökletével szezonzáró 
illését, amelyen Sziklai Jenő színigazgató beszá-

molt az idei sziniszezon eredményeiről és ismer-

tette a jövő évre vonatkozó programját. Az ülés-

ről, amely zárt ajtók mögött folyt le, a polgár-

mester a következőket mondotta a Délmagyaror-
szág munkatársának: 

— A színigazgató jelentésének meghallgatása 

után a bizottság a legteljesebb elismerését fejezte 
ki a színháznak ugy adminisztratív, mint müvcszi 
vezetése terén e'ért eredményeiért. A színigazgató 

bejelentette, hogy a szinház épületére junius 15-ig 

szüksége van, mert ezalatt az' idő alatt vendég-
játékokat rendez. A bizottság ezt tudomásul vette 

és ugy határozott, ezen a nyáron nem engedi üt 
u szinház épületét egyetlen kamaratársulatnak 
sem. Bánky Róbert, az országos kamaratársulat 

igazgatója már jelentkezett és engedélyt kért a 

várostól arra, hogy a nyári szünet alatt társulatá-

val előadássorozatot tarthasson a szegedi színház-

ban. A szinügyi bizottság foglalkozott ezzel a 

kérelemmel és elhatározta, hogy a kérelem eluta-
sítását javasolja, mert junius 15-ig Sziklai fog-

lalja le a szinházat, utána pedig néhány hét múlva 

megkezdődnek a szabadtéri játékok, augusztusban 

viszont a szinház belsejének tatarozására kerül a 

sor. 

— A szinügyi bizottság javaslatát — mondotta 

a polgármester — magamévá tettem és igy kö-

zölni fogom Bánky Róberttel, hogy az idén nem 
bocsájthatjuk rendelkezésére a szinházat. Sziklai 

Jenő bejelentette azt is, hogy az uj szezont októ-
ber 9. és 12. között nyitja meg, a szervezkedést 

már megkezdte és annakidején be fogja mu-

tatni uj társulatának névsortervezetét. A bizott-

ság kimondotta, hogy a szervezkedés tekintetében 
teljesen szabadkezet kíván az igazgató számára 
biztosítani. 

— Foglakozott ezután a bizottság a szinház 

gvertvát tartott a kezében. Amikor holttestére 
rátaláltak, az égő gyertya megmerevedett u j ja i 
között volt. A szerencsétlen ember rendezett 
anyagi viszonyok közölt él f; mint kőműves jól 
keresett, ezenkívül évi 500 pengőt és 2 szobás 
lakást kapott a békési görögkeleti kántori teen-
dők ellátásáért. Pomuczon néhány órával ön-
gyilkossága előtt még nem lehetett észrevenni, 
liogy milyen tervekkel foglalkozik. Hozzátar-
tozóinak véleménye szerint Pomucz bánatában 
dobta el magától az életet. 

bérleti rendszerének a kérdésével. Az igazgató 

vetette fel a kérdést, hogy nem lenne-e helyesebb, 

ha az operaelőadásokra külön bérletet hirdetne. A 

-bizottság azonban kimondotta, hogy a jelenlegi 
rendszer fentartását tartja kívánatosnak és cél-
szerűbbnek, mert az operaelőadások emelik a bér-

let értékét és igy az együttes jegybérlet lehetősége 

feltétlenül előnyére válik a szinház érdekelnek is. 

A bizottság tagjai közül többen kifogásolták, hogy 

az elmúlt szezonban a legtöbbször nagy késéssel 
kezdődtek az előadások. A színigazgató kijelentet-

te, hogy ennek kizárólag a későn érkező közönség 
volt az oka, mert az előadásokat bármikor pon-

tosan megkezdhették vofna. Ha a bizottság hozzá-

járul, akkor jövőre gondoskodni fog arról, hogy 

az előadásokat percnyi késedelem nélkül kezdjék 

meg. Kifogásolták azt is, hogy a szezonban volt 

olyan hét, amikor három-négy bemutatót is tar-

tott a szinház, viszont más hetekben egyetlen be-

mutató sem volt- A bizottság közölte az igazga-

tóval., hogy a jövőben a bemutatásra kerülő da-

rabok arányosabb elosztását tartja kívánatosnak. 

— Végül bejelentette Sziklai igazgató, hogy a 
'jövőben nagyobb súlyt kíván helyezni a prózára, 

a szinház műsorát ugy állítja majd össze, hogy 

több legyen a dráma, mint az operett' inert tisz-

tában van azzal, hogy a szinház akkor teljesíti 

igazán kulturhivatását, ha minél több irodulnit; 
értékű darabot tüz műsorára. Felmerült az a kí-

vánság, hogy a szegedi szinház a Nemzeti Szín-
ház repertoárja alapján állítsa össze a maga mű-

sorát, ez azonban kivihetetlen, mivel a pesti s/iíi-

házak csak akkor engedik át darabjaikat a videík-

nek, ha maguk már teljesen lejátszották. 

Sziklai igazgató 
a jövő szezon ierveiről 
Szerdán reggel héthónapos szezon után el-

utazott Szolnokra a szegedi színtársulat első cso-

portja. Szerdán este már bemutatóelöadást tar-, 

tottak a szolnoki színházban, a sVirágzó as«-

szonyt« játszották ugyanakkor, amikor Szegeden 

az idei szezon utolsó bemutatóját tartották. Hét-» 

fön„ kedden nagy társzekerek indultak a Színház-

tól Szolnok felé, festett díszletek, bútorok keltek 

útra a nyári szezon felé. Szerdán délben Sziklai 

igazgató a szinügyi bizottság után autóba ült és 

maga is Szolnokra sietett, hogy a bemutatón üd* 

vözölje a szolnoki közönséget. 

— A jövő szezonban azon fogok igyekezni —* 

mondotta az igazgató bucsuzóul —, hogy a prózát 
egy nívóra emeljem az operettel. Ennek megvaló-

sítása érdekében több eredeti darabot tűzök majdi 

műsorra, igy elsősorban Máriay ödön miniszteri 

tanácsosnak »Győri kaland* cimü darabját fogom 

bemutatni. Tervem az, hogy nagynevű rendezőket 
kérek fel egy-egy rendezésre, máris sikerült leköt-

nöm Piinkösti Andort a »Líliom«, Hevesi Sán-

dort az »öedipus« rendezésére, kivülök vendég-

rendezésre meghívom Tarnay Ernőt és másokat. 

Célom az is, hogy társulatomat részben felfrissít 
tem és itt is elsősorban a drámai előadások szem-

pontját veszem figyelembe, megtartom azonban 

azokat a színészeket, akiket a közönség szeretetébe 

fogadott. Neveket most még nem mondhatok... 

— Ami a multat illeti, ugy tapasztaltam, hogy 

a közönség szeretete növekedett a társulat irá-

nyában. A szezon eleje volt a legerősebb* az 

utóbbi hetekben visszaesést láttam, aminek oka 

a darabhiány volt. Ezért is voltam kénytelen hét-

hónapos szezon után itthagyni a várost és Szolnok-

ra menni... A jövőben is az lesz a legfőbb cé-

lom. hogy a szegedi közönség szeretetét kiérdemel-

jem, de ha lehet, még fokozottabb munkát fo-

gok kifejteni ennek érdekében. Arra kérem a kö-

zönséget, hogy az őszi viszontlátásig tartson meg 

jó emlékezetében, aminthogy én sem tudok ér-

zelmileg egy pillanatra sem elszakadni ettől a 

várostól. 

M e g é r k e z t e k az 1937-es tipusu 

férfi cs női herékpárok 
Árak már pengőtől 

Hitelképes egyéneknek 12 havi rész'etlizctés. Nagy Vá lasz ték ! 
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Szezon-bucsuztató 
ülést tartott 
a szegedi szinügyi bizottság 

Beszámoló az elmúlt évadról — A bizottság 
elismerése a színigazgatónak, aki jövőre ki-

bővíti a szinház irodalmi programját 


