
A protestáns egqltázaK ünnepsége 
Kormüngzö urunk születésnapján 

nunhoszQnel a trivaidiokbau 

Buiiapatt, jnn ins 16. A reformá-i 

taa egyetemet konvent elnöksége 

felhívást intézett a magyarországi 

református gyülekezetek lelkipász-

toraihoz, hogy jnn ins 18-án, pénte-

ken a szokásos reggeli istentisztele-

tek a lka lmáva l illetve jun ius 20-án, 

Vasámap, a délelőtti isteutisztelet 

keretei között buzgó hálaadással és 

könyörgéssel emlékezzenek meg a 

Kormányzó pr őfőméltósága szüle-

tésének évfordulójáról és a gyüle-

kezette) egyptt méltó módon ünne-

peljék meg ezt a napét. 

Báró Badvánszky Albertnak, min t 

a magyarországi evangélikus egy-

ház egyetemes felügyelőjének fel-

kérésére, az összes evangélikus püs-

pökök ugy rendelkeztek, hogy már 

• pénteki évfordulón, de legkésőbb 

a 26-i vasárnapon, minden templom-

ban adjanak bálát Istennek a Kor-

mányzónkban vett nagy nemzeti és 

egyéni adományokért s megáldott 

további életéért is fohászkodjanak-

Minden magyar édesapjának het-

venötödik, pénteki születésnapja 

alkalmából Kapi Béla dunántul i 

evangélikus püspök, m. kir. titkos 

tanácsos, összes lelkészeihez inté-

zett körlevelében a többi közt eze-

ket i r j a ; 

— A hálaadás, szeretet és büség 

ünnepén a mértföldjelző történelmi 

emlékmű magasodik, templom tartó 

oszlop csodálatos fenségében mutat-

ja Kormányzónk történelmi jelen-

tőségét. A nemzeti élet válságos 

korszakában zászlóemelő, kemény 

vezér, öntudatra korbácsoló, halott-

ébresztő próféta, as ország k o r " 

mánykerckénél bölcs ál lamférfi , jö-

vendőt vigyázó, révparthas vezető-

biztos tekintetű tengerész. Erejé-

vel, határozottságával, böleseségé-

vel, hitével átvezette visszahódított 

életébe a vádlottak padjára, sira-

lomházba ültetett magyarságot. Fel-

ébresztette küldetéstudatát, megmu-

tatta Istentől kapott h ivatását A 

második vi lágháború nehéz vesze-

delmeiben ugyanezen megbecsülhe-

tetlen értékkel áll országunk hajó-

jának parancsnoki h ídján s most 

in mindig népét hordozza a szivé-

ben. 

Turóczy Zoltán tiszakerfileti evaite 

fé l ikus püspök ünnepi körlevélben 

ugyanesak hangsúlyozza: Kor-

mányzónkra minden magyar em-

ber hódoló tisztelettel gondol, min-

den hivő há lá t ad Istennek azért, 

hegy ezekben a nehéz időkben az ő 

kiváltságos egyéniségét adta ne-

künk vesérnL Egyházunk népe be-

lekapcsolódik az egyetemes magyar 

(Ni könyörgésbe, • 

Egy ország pépe mélységes szere-

tettel, ragaszkodással és hódolattal 

köszönti jnn ins 18án Országgyara-

pitó Kormányzó urát 75-ik születés-

napján. Ünnepi műsort ad ezen a 

napon a magyar Rádió. Az ünnep 

reggelén 7 órakor zenés ébresztőt 

közvetít Este 7 órakor Kállqy 

Miklós miniszterelnök köszönti va-

lamennyi magyar nevében a főméi 

tóságu Kormányzó nrat, utána pe-

dig megzendülnek a magyar haran-

gok szerte ax országban, hogy tol-

mácsolják valamennyi magyar szív 

agyüttérgá d?bb*ná>át. Pélptán 4 

emlékekről ad a Rád ió közvetítést 

ó ©rakof Endrőds Béla „A magyar 

katona nt ja" cjpiü köszöntőjét Som 

lay Artúr mondja el Koraeste, 7 

óra 15 perckor „Hinni és bízni nem 

szűntem meg soha!" cimmel fel-

csendülnek azok a közvetítések, 

amelyek az elmúlt másfél évtized 

messze hangzó, lelkűnkbe vóseft 

szavát,. 

A Kormányzó ur Hetvenötödik 

születésnapján. pénteken, munka-

szünet lesz a hivatalokban. A szün-

nap alatt csalt inspekciós szolgálat 

lesz, ugy az állami, mint városi hi-

vatalokban. 

A TÉBE kötelékébe tartozó pénz-

intézetek pénteken, a Kormányzó 

születésnapján, bankszünnapot tar-

tanak és összes pénztáraik zárva 
alatt születtek, ünnepi alkalmakkor, l^znek. E napon a Magyar Nem 

amikov a mikrofon Kormányzó L , t i Bank is teljes bankszünnapot 

urunkat kisórte és megörökitette\^aT^ 

A vonat kerekei lefejeztek 
egy kalauzt 

Öngyilkosság vagy véletlen szerencsétlenség! 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Halálos végű szerencsétlenség 

történt szerdán virradó éjszaka a 

Szeged-Iíendozőpályaudvaron. A 

vasúti siuek között darabokra szag-

gatott férfi holttestet talált a pá-

lyaudvar személyzete. Amint a rög-

tön folyamatba tett nyomozás meg-

állapította, a halott ruhájának zse-

bében talált okmányokból hogy a 

halott Tóth L János Pusztaszeri-

utca 4. szám alatt lakó MÁV ka-

lauzzal azonos. 

A további nyomozás során kide-

rült, bogy Tóth I . Játios a Nagyvá-

radról Szegedre jövő vonattal uta-

zett és tovább akart menni Horgos-

ra. A Reudezőpályaudvaron szállt 

le, hogy a horgosi vonatra átszáll 

jop. Várakozás közben kiment a vá-

gányok közé. Az eső állandóan zu-

hogott, az ég dörgött és a hatalmas 

mennydörgéstől Tóth nyi lván nem 

hallotta a beérkező vonat zakatolá-

sá t Amikor pedig már észrevette, 

nem volt ideje kitérni előle és a moz-

dony kerekei valósággal lefejezték. 

A szerencsétlenül járt M Á V ka-

lauzt a hullasizáitó autóval a bonc-

tani intézetbe vitték. A nyomozás 

tovább folyik annak megállapításá-

ra, hogy Tóth János váj jon nem 

öngyilkossági szándékból ugrott-e a 

vonat kerekei alá. 

Ü E L M A Ü Y A R O R S'TTA fl 

CSÜTÖRTÖK, 1943 j u n i u s 17. 

Tisztítsa 
meg szervezetét i belektve 
felhalmozódott salaktól, ha 
nincs ia éppen székrekedés* 
Jó tisztító 
hashajtó a 

Jlalvon lagu förislársnlola, 
Külön orcraegQüitése lesz a fovö 

évadban a szegedi szinhaznoh 
Dr. Pálltj GQttrsgg hulturtonácsnok töiéhoziaiója az uj sze-

zon eioneszuieielroi 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A szegedi színház kapui bezá-

rultak, a nyári szünet azonban csu-

pán az előadások szünetelését je-

lenti. A bezárt kapuk mögött ma is 

serény munka folyik: az u j szini-

évad előkészítése. A titkári hiva-

tal a bérletezóst készíti elő, a gond-

nok a szükségessé vált tatarozást 

irányít ja, az igazgatóság pedig ki-

dolgozza a jövő év részletes munka-

programját és ezzel párhuzamosan 

folytatja a szervezést-

A társulat szervezése, a szerződé-

sek adják a legtöbb munkát és egy-

ben a legtöbb gondot is okozzák. 

Az élet drágulása ugyanis jelenté-

kenyen módosította a színészek 

anyagi igényeit és nem könnyű do-

log ezeket az igényeket a méltá-

nyosság végső határáig összhangba 

hozni a szinházvezetés pénzügyi 

egyensúlyával. A szervezkedés és a 

szerződtetés! tágyalások három, sőt 

négy helyen is folynak egyszerre: 

Szolnokon, ahol a társulat ezidő-

szerint játszik. Budapested, ahol 

Vitéz Bánky Róbert az U j Magyar 

Színház társulatának újjászervezé-

sével egyidejűleg, de ettől teljesen 

függetlenül folytatja a tárgyaláso-

kat a szegedi törzstársulat friss 

erőkkel való kiegészítésére és a sze-

gedi színházi irodában, ahonnau ja-

varészt postán küldik széjjel a szer 

zt-dfsi ajánlatokat a kiszemelt szi-

nészekuejs. Ezenkívül jelentős mér-

tek btsa f ^ $ l km í t a t j a a sziuUr»u :Hí 
q j arcuíatáoak kialakítása a szia-

ház felettes fórumát. Szeged város 

kulturügyosztályát is, amelynek ve-

zetőjéhez, dr. Pálfy György tanács-

nokhoz futnak be Szolnokról, Bu-

dapestről és a szegedi színházi iro-

dából a jelentések a szerződtetési 

tárgyalások állásáról. A színház 

igazgatósága ugyanis csak a szer-

ződést előkészítő megbeszéléseket in-

tézi, a jóváhagyás, ezzel a szerző-

dések perfektuálása a város kultur-

ügyosztályától függ és azon keresz-

tül történik. 

Dr. Pál fy György tanácsnok, a 

szegedi színház jövő évadjának ki-

alakulásáról a következőket mon-

dotta a Délmagyarorsztig munka-

társának: 

— Az elmúlt évad a Bánky-társn 

lat számára sok vonatkozásban kí-

sérleti évnek számított és csak ter-

mészetes, ha ennek a próbaévnek a 

tapasztalatait most igyekszünk 

hasznosítani a színvonal emelése és 

egy határozott, céltudatos és át-

gondolt művészeti munkaprogram 

megvalaósitása érdekében. A hang 

suly a tervszerűségen van. amely 

harmonikus egységbe foglalja a 

prózai és oporettszinjátszást a ma-

gasabb zenei igényeket kielégítő 

operai repertoárral Helyesen lát ja 

meg Bánky igazgató a tennivaló: 

kat, amikor nem ugy gondolkozik 

hogy szervez és Szegedre hoz egy 

társulatot, azután majd játszatja 

velük a?t, amit a társulat összeté-

tele szerint eljátszani képes, hanem 

pjamaturgjaival , rendezőivel, szce 

pikusaivat egyetértésben először ki-

iziakitja a munkatervet ás ennek 

szemelőtt tartásával annyi és olyan 

képességű tagot szerződtet, akikkel 

ezt a programot megfelelően valóra 

is tudja váltani. 

— A céltudatos munkaprogram, 

amelyet vitéz Bánky Róbert igaz-

gató már részben előterjesztett, fel-

tételenül szükségessé teszi állandó 

törzstársulat szervezetését, amelyet 

esak alkalomszerűen diszít egy-egy 

vendégszerető színésznagyság. A 

jó együttesen van a hangsúly. a tö-

kéletes összjátékon ugy a prózai 

mint a zenés műfajná l , ezt pedig 

Csak állandó és összeszokott színé-

szekkel lehet produkálni. A prózai 

és operettegyüttesen kivül az idén 

Szeged végre meg fogja kapni a 

város kulturális rangjának megfe-

lelő önálló operai együttest is, meg-

fedő kórussal. A nevek nyilvános-

ságrahozatala még korai, azt azou-

ban már most leszö | zhetem, hogy 

Szeged ezzel csupa teheséges, fiatal 

erőkből álló operaegyüttesével meg 

fogja ál lni a helyét az ország leg-

nagyobb városaival való müvówzi 

versenyében. 

— A sziuház törzs társulata 64 

tagból fog ál lani, amelyet 24 tagu 

kórus egészít ki. Nevekről meg ko-

rai nyilatkozni, mert a szerződések 

perfektuálása most van folyamat-

ban és néhány művésszel még nerp. 

fejeződtek be a tárgyalások- A ta-

valyi tagok cgyrészét, különösen 

azokat, akiket a közönség megszere-

tett, az idén is viszontlátjuk majd, 

de egész sor u j erővel is felfrissül 

a társulat. A színház művészi szín-

vonalának biztosítása ós emelés® 

érdekében több mélyreható váltó-, 

zást is keresztülvittünk. A művé" 

szeti vezetés jelentékenyen k ibővü l 

műszaki főnök, díszlettervező és jek 

meztervező kerül a színházhoz, 

akiknek munkássága biztosítani 

fogja azt, hogy az előadásra kerülő 

darabok kiállítás tekintetében is 

kifogástalauok lesznek. 

— A jövő évadban a színház nagy 

súlyt helyez majd az operákra, 

amit az önálló operai együttes is 

bizonyít. A f i lharmónia régCTa va-

júdó kérdése is megoldást nven 

majd a színházon belül és népszerű 

operaelőadások rendszeresité.-óvel a 

szélesebb tömegek zenei kultúrájá-

nak ápolását is célkitűzései közé 

iktatta a színház. Hasonlóképpen 

nagyjelentőségű, bogy a jövő sze-

zonban az uj operettek közül csak a 

legjobbakat fogja bemutatni a szín-

ház, a silányságok eröszakolása he-

lyett visszanyúl a régi operettzene-

irodalom gyöngyeihez és egymás-

után fogja felújítani az operákkal 

egyenlő értékű, örökbecsű zenéjü, 

i;égi nagy klasszikus operetteket. 

A kulturtanácsnok azzal feje/.te 

he érdekes tájékoztatóját, hogy a 

társulat újjászervezése rövidesen 

befejeződik és amint megvan a tár-

sult végleges összeállítása, a sajtó 

ut ján nyilvánosságra hozzák a szín-

ház tagjainak névsorát, valamint a 

tervbevett darabok cimeit is. Az 

igazgatóság — mondotta még bu-

csiizőiii zb üu)yt Ijelyez arr§, feogy, 

programjának minden pontját ma-

liadáktalanul be is váltsa. 


