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továbbfejleszti a szegedi opcrakultú-
rát. 

A társulat 
és a vendégszereplők 

Tovább vizsgálva a fenti statiszti-
kát, leginkább szembetűnik a vendég-
szereplő művészek nagy száma. Nem 
vagyunk hive a vendégjátékok rend-
szerékek. A modern színjátszás alap-
ija ar. együttes. A jól összeválogatott, 
összeszokott együttes még akkor ts 
jiohb előadást produkál, ha kisebb te-
jietségü színészekből áll. mint a nngj--
jehetségü vendégszereplök kel megtűz-
delt, de kevésbé összetanult ensemble. 
.Éppen ezért nem válhatott be a ven-
»<légszrrepeltetéseknrk az a rendszere, 
amelyet színházunk az idén követett. 
jA szegedi törzstársulatot, főleg a pró-
i'/ai részleget. hiányosan szervezték 
meg. arra számítva, hogy a budapesti 
fUj Magyar Színházból bármikor küld-
hetnek alkalmas szereplőt egv-cgv 
gazdátlan szerep eljátszására. Ez az 
elgondolás nemcsak művészi szem-
pontból nem vált he legtöbbször 
(mert a vendégművész rendszerint 
nem tudott ugy beleilleszkedni az 
együttesbe, ahogy kellett volna), de 
anyagilag egyenesen a színház kárára 
volt. Az állandó vendégek felléptidija 
és panzió-számlája ugyanis alaposan 
megnövelt® a színház rezsijét, ilven-
módon keletkezett aztán az, idei sze-
zon deficitje. 

A kövefkezö szezonban teháf szük-
•Jieg lesz a szegedi törz.stársulat tel-
•jes létszámú kiegészítésére. Hogv 
egvebet ne említsünk, be kell tölteni 
a drámai hősnő szerepkörét, amely az 
idén betöltetlen volt. 

Vendégszereplökre azért természe-
tesen szükség von. de csak a legkivá-
lóbbak közül. F.gv Bajor Gizi, egy 
Kiss Ferenc, Somlav, Uray, Tőkés An-
na. Bulla FIma, vagv Páger mindig 
szívesen látott vendég színpadunkon. 
"Kell is, hogy a közönség és a vidéki 
színész lássa ezeket a kiváló művé-
szeket egy-egy jobb szerepükben, mert 

•így fejlődik a közönség izlése és igé-
nye, a színész pedig tanul egy-egy 
ilven vcndégjátékből és művészi becs 
vágva növekszik. A másod- és har-
madrendű csillagok inváziójára azon-
ban nincsen semmi szükség. 

Meggyőződésünk, hogy a színház-
vezetés is tudatában van az itt el-
mondottaknak és az uj társulat meg-
szervezéscnel, a jövő évi program 
< sszeállitásánái tekintettel lesz ezek-
re. a problémákra is. Ezesetben jövő 
íiyenkor még az ideinél is gazdagabb, 
'tartalmasabb, elménydusabb szinházi 
szezonról számolhatunk be és közelebb 
kerülünk ahhoz az óhajtott eszmény-
hez, amely speciálisan szegedi szin 
hazhan találja meg a célját, llogy mit 
ertünk speciálisan szegedi színház 
alatt, annak magyarázatara most sem 
iiidunk mást mondani, mint amit ta-
valy szeptemberben a szezonkezdet 
<ié irt cikkünkben hangoztattunk: a 
szegedi színház a magyar szinikultu-
ia szőttesének színeihez H maga kü-
«ión színeivel járuljon hozzá. Legyen 
műsorában, kialakításra varó játék-
stílusában valami sajátos szin és tz, 
ami más városok színházainál nincs 
meg, de ami megvan a maga sajátos 
módján minden valamire való szinliáz 
stílusában. Azt szeretnénk, hogy aho-
gyan van nerazetiszinházi stíhi*. vlj»-
f/inházi stílus, ahogyan van kolozs-
vári színjátszás, azonképpen le.; 
szegedi színjátszás is. Az idén már 
látfunk jeleket ilyesfajta törekvés 
megvalósítására Bízunk benne, bogy 
» jelek megnőnek és végül bizonyság-
gá válnak. 
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— özv. Csánvi Jánosné halála. Bu-
dapestről kapjuk a hírt. hogy pénteken 
délután 85 éves korában meghalja ré-
gi Szeged egyik érdekes egyéniségű 
úrasszonya: özv. C s á n y í Jánosné. 
Az elhunyt nagy szerepet játszott az 
első világháború etrttti Szeged társa-
dalmi és kereskedelmi életében. Fele-
sége volt Csánvi János klrálvi taná-
csosnak. a Szegedi Kereskedelmi Bank 
vezérigazgatójának, aki 1916-ban halt 
meg ugyancsak Budapesten és i't 
nyugszik a belvárosi temetőben, özv. 
Csányí Jánosriét mint kitűnő, étes-
eszö és tehetséges iiztetasszonvnak is-
merték Szegeden Férje halála után 
pár évvé! Budapestre költözött s az-
óta ott élt pénteken beköTctkezeit hb-
láláig. Az elhunytat kiterjedt szegedi 
rokonsága gyászolja, közöttük B e -
r e v G'ézáné C s á n v i Piroska, lapunk 
belső mnnkatársa. aki az, elhnnvtban 
nagyanyját gvászolia. özv. Csánvi Já-
nosné temetése iránt gyermekei ugv 
intézkedtek, hogy az elhunyt uriasz-
szonv földi maradvánvaif Szegedre 
szállítják és valószínűleg kedden itt 
hrlyezik örök' nyugalomra a belvárosi 
temetőben levő családi sírkertben. 

— Junins 5-én lesz a. szegődi egye-
tem tanévzáró ünnepsége. A szegedi 
ÍTorthv Miklós-tndománvegveiem ju-
nins 5-én. szombaton dételőlt fét 12 
órakor tartja meg az ecvetem díszter-
mében tanévzáró ünnepélvét, amelvet 
megelőzőleg istentiszteletek lesznek a 
fogadalmi templomban, a református 
templomban és az evangélikus tem-
plomba"?!. 

Doroszlar Mihálv esperesi kine 
vezosc. Munkácsról jelentik: Popoff 
Mihálv munkácsi görögkeleti püspök 
dr. Poroszlav Mihálv plébánost gö-
rögkeleti magvar egyházkerületnek es-
peresévé nevezte ki. 

Hősök napja , 
Országszerte ma rendezik meg 

a Hősök Napjának ünnepsé-
geit, amelyen a magyar nép 
kegyelettel és szeretettel emlékezik 
meg hősi halált halt és életben ma-
radt hőseiről. A szegcdi ünnepsé-
get 12 órai kezdettel a Hősök Kapu-
jánál rendezik meg. Az ünnepi be-
szédet dr. Tóth Béla helyettes pol-
gármester mondja. A Hősök Napjá-
nak ünnepségén osztják a szegedi 
uj nemzetvédelmi kereszteseknek is 
a kitüntetéseket. 
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— Rorczcg Fenne elnököl a DMKE 
közgyűlésén. Amint értesülünk, a 
DMKE junius 3-án, Aldozócsiitörtökön 
délelőtt 11 órakor a városháza köz-
gyűlési termében megtartandó közgyű-
lését, az egyesület elnöke, Hcrczeg Fe-
renc vezeti, aki elnöki megnyitójában 
Zrínyi Ilona születésének 300. évfor-
dulójáról emlékezik meg és ezzel kap-
csolatban a magyar nőkről fog szóla-
ni. A DMKE _ régi szokásához híren 
— közgyűlését ezúttal is előadóüléssel 
kapcsolja össze. Az idén előadóul si-
került megnyernie dr. P a t a k y Tibor 
államtitkárt, a miniszterelnökségen a 
nemzetiségi ügyosztály vezetőjét, oki 

magyarság és a nemzetiségek viszo-
nyának ma különösen időszerű kérdé-
séről tart előadást. Az ülés második 
előadója P u s z t a Sándor, a mélv li-
ráju papköltő lesz, aki legújabb költe-
ményeinek felolvasásával gyönyörköd-
teti a hallgatóságot- A DMKE nem-
csak tagjait hiyia és várja, hanem 
vendegeket is szívesen lát. A belépés 
díjtalan. 

Gondoskodjék idejében cigarettá-
ról! Csak akkor hallgathatja meg a 
MANSz mai katonahangversenyét, ha 
van belépődíj helyett egy csomag ci-
garettája. Kitűnő műsorról gondosko-
dott a Dankó Pista-Társaság. Minél 
töibben legyünk ott délután 5 órakor 
a Párisi-körut 41, szám alatt a nagy-
teremben! 

— Ugi Géza 10 éve ujszegedi plé-
bános. Újszeged katolikussága Aldo-
zócsütörlökön ünnepli szeretelt plébá-
nosának: Ugi Gézának 10 esztendős 
jubileumát. Ugi plébános tiz éve fejt 
ki áldásos munkát az ujszegedi katoli-
kusság erkölcsi és anyagi jólétének 
felvirágoztatása érdekében s mint Új-
szeged első plébánosa, nagy népszerű-
ségre tett szert. E« alkalmból Újsze-
geden Aldozócsfltörtökön szép ünhep-
séget rendeznek. Reggel fél 9 órakor 
gyülekeznek a hívek a templomnál, 
majd a plébánia elé vonulnak, ahol 
előbb az ifjúság szónoka köszönti a 
jubiláns plébánost, majd dr. Csonka 
Miklós, az ujszegedi egyházközség vi-
lági elnöke üdvözli Ugi Géza plébá-
nost és átadja azt a diszes müvü kely; 
bet. amit a hálás hívek ajándékoznak 
szeretett Telkipásztoruknak. Az ünnep-
ség befejezése az tíjszesedi templom-
ban lesz. ahol Ugi Géza plébános 
szentmisét és szentbeszédet mond s az 
egyházközség képviselőtestülete • 
szentmise alatt közős szentátdozásbm 
vesz részt.' 

Modell kalapujdonságok 
tökéletes szép alakítások legjutányo' 

sabban 

özv Iritz Dezsöné 
kalapüzlet. Oroszlán n. 8. 408 

_ A Katolikus Nővédő tombola-
sorsjátéka. A Katolikus Nővédő Egye-
sület Állat- és Torobolasorsjátékának 
húzása junius 3-án, Aldozócsütörlök 
napján lesz a Széchenyi-téren felállí-
tott tombolasátorban. A tombolajálék 
reggel 9 órakor kezdődik és egész na-
pon át folyik. Az Állatsorsjáték nye-
reményeit a pénzügyigazgatóság ki-
küldötte és politikai biztos jelenlété-1 

ben sorsolják ki délután 5 órakor. 
Rossz idő esetén a sorshúzást és a 
tombolát a következő vasárnap, junius 
6-án tartják meg. 

A Kiss Istvan-Hangverseuyre, 

mely fél 8-kor lesz a Tisza nagytér-L — Lel eb nap Szegeden. A Szentlélek1 . . . . . .—. 
- meben, a szegényebb sporttársak ked-
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Szövetség szegedi tagozata Aidozóctü-j . . . . 
törtökön Léleknapot rendez. Délelőtt j v e z m é ^ e s J 6 ® 1 ^ k aP n a k ' . 
10 órakor ünnepélyes szentmise a fo-1 Hogyan kell öltözködniük én vi-

gadalmi templomban. A tagok három- 'selkedniök a vöröskeresztes apolóaök-
negyed 10-kor gyülekeznek a templom B : i r " A p o r Gizella, a Voro-ke-

— reszt ápolónői szakosztályának or-
szágos főnökasszonya a következő mi-

előtt. Délután 5 órakor műsoros ün-
nepség a Tisza-száiló nagyiemébcn. 
A Léleknapon Glaítfclder Gyula érsek, 
csanádi püspök is. 

— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze-

gedi rendőrség révkapilánysáffi* je-

lentése szerinf n Tisza vízállása 

május 29-én reggel 7 ór.iknr 3'JO 

centiméter, a levegő hőmérséklete 

13 fok Celzius volt. 

Hálásan köszönjük a boldogult férjem, illetve édesapánk, 

Schillinger Kálmán 
elhunyta alkalmával kifejezett szives részvétet. 

ÖZV. SCHILLINGEK KALMÁNNÉ 
As gyermekei, 

LÉVAI KÁROLYNF, 
351 és SZÁNTÓ JÁNOSNÉ 

Felhívás! 
Hódi Erz«ébrt Damjanicli-utca 29 

szám alatti italmérését és ingatlanát 
•átveszem. Felhívom a netáni hitelező-
ket, hogy követeléseiket kedd estig 
nekem jelentsek be, mert későbbi beje-
lentéseket figyelembe nem veszek 
33A Jluees József. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s 
Mindazoknak, a&ik felejthetetlen drága jó halottunk, 

nemes ALLAGA RUDOLF, 
a Haas Fülöp és Fiai féle rt. szegedi fióküzletének diszponense it-
teni gyászszertartásán való megjelenésűkkel, résavétnyilvánilásukkal 
cs koszorúk s csokrok küldésével nagy fájdalmunkat enyhíteni 
igyekezték, ezúton mond őszinte köszönetet 

Szeged 1943 május 27, 
nemes ALLAGA-CSALAD 

delkezéseket adta ki: önkéntes ápoló-
női formaruha csakis az előirt minta 
szerint elkészítve viselhető. Civilmhá-
hoz formagallért vagv kabátot hor-
dani szigorúan tilos. Nyári időro ax 
önkéntes ápolónők mosóunyagbóll ké-
szült terepzöldszinü ruhát az ©löirt 
szabás szerint hordhatnak. A szánva 
és bluz egybeszabott is tehet. Nyári 
időben megengedett a hosszú tjjjn fe-
hér köpeny és fehér fátvol utcai vise-
lete. egészségügyi okokból azönbau 
ilyen viseletben villamosra, autóbusz-
ra szállni tilos. Civilruhához önkén-
tes ápolónői jelvénytüt hordani sziiqo-
rnan tilos. Az önkéntes ápolónői egyp»». 
ruhát kizárólag azok viselhetik, akik 
önkéntes ápolónői igazolókönyvvel ren-
delkeznek és csakis hivatalos tényke-
dés alkalmával. Formaruhában szigo-
rúan tilos mulatókba menni. nyilvá-
nos helyeken szeszes italt inni, ciga-
rettázni vagv olvan viselkedést tanúsí-
tani, mely részint az egyenruhához 
nem illő. részint pedig a közönségei 
megbotránkoztatja. Úgyszintén tilos, 
inert visszatetsző és ízléstelen, a for-
maruhához arc-, ajak- és körömfesték' 
használata. Minden önkéntes ápolónő, 
aki egyenruhában jár, köteles igazol-
ványát magánál hordani, hogy rend-
őri felszólításra igazolhassa magát. 

Iparosok cérnája iiieiérke.-etf 

Utalványok junius 10-ig az ipartes'ü-
letbcn kaphatók. 178-


