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hónappal, hiszen ezt az időjárási 

viszonyok, a forró nvar beáll la j 

meggátolják, de valószínűleg tié ' 

Jbájiy héttel. Erre azonban a tan-

menet beállításánál nem esett szá-

mitás. ami azt jelenti, hogv az 

anyagot a rendes időre kell elvé-

gezni. Hiszen nem lehet tudni, 

milyen eseileges ujabb kényszerszü-

netek jöhetnek közbe és az ifjúság 

nem szenvedhet kárt tanulmányai-

nak elvégzésében. Mert nem szabad 

azt a lehetőséget megadni, hogy 

egyszer majd a bekövetkezendő 

békeidőkben a késéssel indult 1943 

—1911 évi. tanévet ne ismerjék cl 

azoknak, akik a tanulás gyürnnl-

eseiért ilyen sulvos viszonyok kö-

zölt erővel fáradoztak! Hogy ez be 

ne következhessek, arra gondot vi-

sel, afelett őrködik a magyar tan-

erők társadalmának hősies teljesí-

tőképessége és a magyar tanuló-

ifjúság komolysága, lelkesedése. 
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H I R E K 
Szegedi u t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
ás iinbvptiHp kivételével könyvtár-
szolgalat. i , 

Az tgyeteinl könyvtárban vasárnap 
ás ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

A városi múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jejjö Kossuth L. sugárút ft|), Nyilas-
ey A. béri. dr. Kiss Lajosné Római-
körut 22, Salgó Péter béri. Halász 
Klára Mátyás-tér 4, Temcsváry Jó-
zsef Kl»uzál-tér 9. 

VAÍOSÍ Színház: S z e n t i v á n e j i 
á I o m. 

Mozik miisora: Belvárosi Mozi; 
O y l l k o s vadon , Széchenyi Mozi: 
L á n g o l ó f i a t a l s á g . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE NYOLC ÓRAKOR, 
VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 
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— FIGYELEM! A rendőrség kise-
gítő karhntftlmi tagjai november 4-én 
a szokott bélyen és időben eyülekezze. 

_ Szabadegyetemi előadások. A 
Ilortby MíkloS-Tudományegyetem Ba-
rátainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután 6 órakor az egyetem aulájá-
ban szabadegyetemi előadást tarl. Elő-
ad dr. B e r ' y Imre, a Baross Gábor 
gyakorló gimnázium tanára >A cselek-
vő gondolat* címmel. Üléselnök: dr. 
I'irbás Oszkár tanügyi főtanácsos, a 
Baross Gábor gyakorló gimn. igazga-
tója. Belépés díjtalan. 

— Forró tejbe esett és solyos égési 
sebeket szenvedett egy kétéves kis-
leány. Szerdán délelőtt jelentelték a 
rendőrségen, hogy Szekeres Ibolya 2 
éves kisleány szüleinek Alföldi-utca 
•13. szám alatti lakásán beleesett egy 
lábas forró tejbe A mentők súlyos 
égésj sebekkel a belgyógyászati klini-
kára vitték. Állapota életveszélyes. 

— Katolikus leányok világnézeti 
akadémiája. Ma, csütörtök este negyed 
7 órakor az egyetem Baross Gábor-
utr.ai épületében dr. Sáfrán Györgyi 
tanárnő beszél életutunk nehézségeiről 
és értékeiről, >A nő életútja * címmel. 

__ Félévi börtönt kapott a közkór. 

Oázi tolvajnő. Beszámolt a Délma-
gvarország azokról a lopásokról, am?-
Iveknek tettesét, Obat Margit. 19 éves 
leánvil a napokban fogták el mulatozás 
közben a? egvik vendéglőben. Amint 
irtuk. Ohat Margit betörést, követett 
ei egyik ismerősének Bókusi-feketeföl-
deken levő házánál, ezenkívül behatolt 
Ifibb alkalommal a kózkórbázba és 
világos nappal evőeszközöket, asztal-
iéi itőt. ruhadarabokat és egyéb hol-
mit lo"«ui. el az ebédlőből, valamin! a 
knnvti u«i.Mik szobájából. A fiatal toi-
vfijnő szerdán délelőtt vitéz dr. Hárs 
László büntető egyesbiró előtt felelt 
iet'éért. A* egyesbiró lopás büntette 
miatt jegérflien hathónapi börtönre 
ítélte. 

— A Katolikus Nővédő hírei. A há-
ziasszonyok és háztartási alkalmazot-
tak f igyeimét felhívjuk, hogy novem-
ber 4-én délután (i órakor a Szegedi 
Katolikus Nővédő Egyesület székhá-
zában, Korona-utca 18., a háztartási 
szakosztály vezetője. Nagel Manónc a 
háziasszonyok különféle panaszát meg-
hallgatja cs tanáccsal szolgál. Novem-
ber 5-én pedig ugyanott a háztartási, 
alkalmazottak panaszát hallgatja meg) 
délután 5 órától kezdve. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze. 

sr-di rendőrség révkapitanysáza je-

lentése szerjnt a Tisza vízállása 

november 3-rin reggel 7 órakor 92 

rm, a levegő hőmérséklete 2 fok 

Cclzius volt. 

— Lopott inotalkójegyckke] köve-
tett el árd'ngiiast egy kocsimosó. Egy 
púpos fiatalember, Juhász Mihály 32 
éves, Báró Jósika-utca 13. szám alatti 
lakos került szerdán a törvényszéken 
dr. Molnár János törvényszéki tanács-
elnök elé, aki ezalkalomnial tartotta 
első tárgyalását mint uzsoraegycsbiró. 
Juhász Mihály testi hibája miatt al-
kalmi munkából tengeti öletét és mint 
kocsimosót ismerik leginkább a vá-
rosban. Nemrégiben Pleplár Károiy 
bízta rá gépkocsijának lemosását. Ju-
liász az autó táskájában hat motalkó-
je.gvct talált, ezeket ellopta és értéke-
sítette. Kettőt Csőr György taxisofőr-
nek adott el, akinek azt mondotta, 
hogy vétel utján jutott a jegyekhez. 
Juhász 30 pengőért adta el a két je-
gyet, de a kiváltási árat duplán fizet-
tette meg. Ugyancsak megbízást ka-

' pott Juhász iffj. Bálint Sándor makói 
• iskos gépkocsijának iemosására. En-
I nek az autónak a táskájában is talált 
[két 90 literes motalkójcgyct, ezeket 
200 pengőért adta el egy kiskunmajsai 
gyógyszerésznek, akinek szintén azt 
mondotta, hogy vétel utján jutóit a je-
gyekhez. Juhász Mihályt letartóztat-
ták és lopás büntette miatt állítják 
1 Íróság elé, de niivcl egyidejűleg ár-
drágítást is követeit el, az uzsorabi-
róság előtt is felelnie keltett tettéért. 
Az uzsorabiróság egyrendbcli folyta-
tólagosan elkövetett árdrágítás vétsé-
gében mondotta ki bűnösnek Juhászt 
és 25 napi fogházra Ítélte. A büntetés 
kiszabásánál figyelembe vették büntet-
len előéletét és súlyos testi hibáját 
mint enyhítő körülményt, mivel emiaít 
rendes hasznothajtó foglalkozást nem 
tud űzni. Az ítélet jogerős. 

Naüu 
szárítóüzem 

több éves gyakorlattal bíró, 

komoly, megbízható, őskeresz-

tény 

raktárnokot keres. 
Ajánlatokat rövid életleirással 

és referenciákkal a lap kiadó-

hivatalásoz küldendő •Szorgal-

masoké a jövő* ielí-aére,4P0 

M Ű V É S Z E T 
Szentivánéji á'om 

(Shakespeare vígjátékának felújítása) 

Az a bizonyos tárgyilagos hűvös-
ség, amely minden kritikus számára 
kötelező, vagy legalább is ajánlatos, 
bárha a legtökéletesebb remekmű 
niegbirálásáról van szó, egyszeriben 
el kell tűnjön, ha a Szentivánéji álom 
ról kerül szó. Valóban nem akadt mej 
Shakespeare nagyszámú bírálóinak, 
méltatóinak, vagy hódolóinak sorában 
senki, aki a legkisebb kivetnivalót ta-
lálta vo) na ebben a csodálatosan szép 
komédiában. A Shakespeare-vigjáte-
kok időrendi sorrendjében foko 
zatos fejlődest lehet megfigyelni. A 
Szentivánéji álom meglepő ugrásszeiü 
emelkedés az előbbi Shakespcare-vig-
játékokhoz viszonyítva, mert am 
azokban a tökéletes vonások mellett 
sok az egyenetlenség (gondoljunk i 
tavaly látott A h o g y t e t s z i k köi 
tői szépségekben gazdag cselekményé-
nek minden tökélye mellett is egyol-
dalú voltára), addig a Szentivánéji 
álom témagazdagsága, hármasszáiu 
cselekményének csodálatos harmoni-
kus egységbeolvadása, lírájának töké-
letes zenei hatásai a vidámságnak, a 
fantasztikumnak, poczisnek bőkezű 
halmozása az angol költőóriás legjobb 
vígjátékává avatják ezt a remekmü-
vet. 

A színház helyesen választott te-
hát, amikor az idei klasszikus műsor 
második darabjaként Shakespearenek 
ezt a >vigjáték-csucsteljesitményét< 
tiiztn műsorára. A Kardoss-rezsim el-
ső évében, tehát nem olyan régen ke-
rült utoljára színre Szegeden a 
Szentivánéji álom, a felújítás mégis in-
dokolt, mert most összehasonlíthatat-
lanul készültebb, kulturáltabb, hívebb 
interpretálásban kaptuk, mint annaa-
idején, Bo th Béla főrendező, a rész-
ben általa rendezett nemzetiszinházi és 
margitszigeti Szentivánéji-előadások 
tapasztalatait mind összegyűjtötte s 
felhasználta ennél a felújításnál, amely 
a legnemesebb klasszikus stilust kép-
viseli és a színpad művészetének va-
lamennyi összetevőjét; a színjátszást, 
a zenét, a táncot a képzőművészettel 
szerencsésen egyesíti. Both Béla 
tökéletes értője és érzője a shakes-
pearei művészetnek, sok szeretettel, 
gonddal és ambícióval foglalkozik en-
nek a gondolat- és érzésvilágnak •ma-
gyarázásával*. Sikerült is olyan elő-
adást produkálnia, amiből mindenki 
megérthette, tulajdonképpen miről is 
szól a Szentivánéji álom. Mert ennek a 
sok részre tagolt, komplikált szerke-
zetű miinek legtöbbször éppen az ér-
telme, a mondanivalója sikkad cl 
rendszerint a vidéki előadások próba-
hiányos, rendezői elgondolás nélküli 
útvesztőjében. Most nyoma sem vod 
ezeknek a hiányosságoknak, az elő-
adás valamennyi szereplője, a legki-
sebb is helyén volt és híven szolgalta 
a rendező elgondolásait. A népes sze-
replőgárda szinte minden tagja, egy-
formán jól látta el feladatát és a fel-
sorolásnál alig lehet érdemi sorrendet 
megállapítani, ami arra mulat, hogy 
az összjáték, a jól összehangolt együt-
tes elérése felé történt jelentős lépés 
ezen az előadáson. Ha ennek az együt-
tesnek a beszédkulturája csiszolódik 
még és a versmondás iránti érzéke fej-
lődik —, mert ez egyelőre némi kíván-
nivalót hagy hátra —, szép remények-
ke) nézhetünk a további klasszikus 
előadások elé. 

Szemé,lyszerint S z e g e d i S z a b ó 
István ós E r d é s z Irén mint Ttae-
seus ós Hippolyta, valóban fejedelmi 
megjelenésű királyi pár voltak. A ci-
vódó athéni szerelmesek L a d á n y i 
Ferencben, V a r g a J>. Józsefben, 
V a j a y Erzsiben és D é n e s Anni-
ban találtak biv megszemélyesítőre. 
Ladányi volt az, akinek szájáról ez-
úttal Is a leglebbenőbb szárnyakon 
rórment az aranyjánosi vers, .Vajay 

Erzsi és Varga D József méltó társat 
voltak ebben, mig Dénes Anna néha 
kiesett a kötött szöveg ritmusából. Az 
aktívabb fellépést kívánó jelenetekben 
játéka is élénkebb, hangja emeltebb 
lehetett volna. Sághv István és Isa-
szeghy Kornélia ugy játékban, mint 
külső megjelenésben illuziólkeltően 
mutatták be Oberon tündérkirály es 
szépséges (TitanLája vwctikus, iegies 
alakját. 

A darab sarkpontjára Fesztoráczy 
Katót állította a szereposztás, az ő ke-
zébe van letéve a nyáréji bolondos 
álomtörlénct gonoszkodó kis tündéré-
nek, l'ücknak szerepe. Siessünk meg-
állapítani, hogy jó bclvrc került: Fesz-
toráczy Kató derekasan megfelelt a 
szerepnek, báj, egyéni groteszk hu-
mor érvényesült alakitásaban, de né-
mileg több természetes lendület és 
spontaneitás nem ártott volna vers-
mondásában és ehhez simuló mozdu-
lataiban. A tündéi-világ alakjai között 
kell emliteni Makláry Mártát, aki gra-
cíozus, harmonikus mozdulataival, a 
Notturnóra lejtett szép táncában való-
ban hiven képviselte ezt a világot. 

Az előadás legsikerültebb alakítá-
sai közé tartozik Bakos Gyula, Fapp 
István, Szenttornyai Budolf, vitéz Már-
ton Sándor, vitéz Szilágyi Lajos és 
Csonka Antal kézmüvesfigurája. Ba-
kos, aki sok jó epizódalakitással vé-
tette magát észre eddig is, Zuboly sze-
repében egyenesen kiugró sikert arat 
cs arról tesz tanúságot, hogy az epizód-
szerepek játszásánál sokkal többre hi-
vatott. Nem szabad megfeledkeznünk 
Sorr Jenőről sem, aki Egeust játszotta. 

Az előadás tényezői közé tarto-
zik még Mendelssohn kísérőzenéje, 
amely Fricsay F'erenc és zenekarának 
tolmácsolásában, már nem is kiséröze-
ne többé, hanem a mü, a színpadi al-
kotás szerves része. Ugyancsak cf 
mondiiato el a Sándor-testvérek dísz-
leteiről, amelyek közül az erdő emel* 
kedik ki elsősorban mély tónusu szí-
neivel. 

A Szentivánéji álom szép és stílu-
sos felújítása alkalmából annak a szo-
morú apropónak kapcsán, hogy Max 
Beinbardt, a modern szinpadmüvészet 
nagy varázslója halálhirét éppen a 
napokban közölték az újságok, eszünk-
be jutott a zseniális rendező filmje, 
amelyet Shakespearenek ebből a víg-
játékból készített. Valahogy ugy 
éreztük, hogy a reinhardti művészet 
szelleme hatja át most a szegedi szín-
padot. Szász Ferenc. 
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A színházi iroda közleményei 
Shakespeare csodálatos képzeletvi-

lága villódzik, csillog, ragyog néhány 
napon keresztül a színház színpadán. 
Az angol költőóriás gyönyörű mesejá-
téka, a Szenlivánéji álom szerepel • 
műsoron. Az erdőben tündérek cikkáz-
nak s mesés varázzsal irányit jak két 
athéni szerelmespár és az együgyű 
athéni polgárok sorsát a boldogság 
felé. A mesejáték november 4-én A- és 
B-bérletben, ö-én tisztviselői bérlet-
ben, 6-án pedig bérletsziinelben kerül 
előadásra. 

A Bohémélet országos visszhangot 
keltett előadását november 7-én, va-
sárnap este ismétli meg a szegedi ön-
álló operaegyüttes bérletszünetbcn, a 
premier remek szereposztásában. 

Pario Niccodcmi remek vígjátéka: 
a Tacskó iránt oly nagv az érdeklő-
dés, hogy a színház vasárnap délután 
ismét miisorára tűzte Makláry Márta 
cimszcreplésével. 

Hétfőn este Lehár örökbecsű nagy-
operettje, a Vigözvegy kerül a műsor-
ra a premier szereposztásában mun-
káselőadás keretében. 

Kedden este Szentirénéji álom bén 
ietszünctben. •*, 

HETT M Ű S O R : 
Csütörtök: Szentivánéji álom. A. ( 

és B. 5. 
Péntek: Szentivánéji álom. TísztvV 

selő bérlet 5 
Szombat délután: Az ember tragé-

diája. (Ifjúsági előadás.) 
- Szombat este: gzeutivánéjj álom. 


