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fllr«* 
NEM VÁLTOZIK A HöMfcRSEKLET 

Mérsékelt időnként élénk észabnyu'íati, északt szél, 
változó felhőzet, többfelé záporeső. A hőmérséklet nem 
vállozlk. 

A TISZA 22.3 FOK 
V Tisza VásánwnamínyU? árad, lejebb apad. Vizé-

nek hőfoka Szegednél 22.5 fok. Mai tiszai vízállások: 
Csongrád líflS (42). Szetíed 292 (46.) 

i\ i n u h |\ li 

Csütörtök, junius 24. 

Nemzeti Színház Tél 8 óra-
kor Gül Bal/ff. 

Belvárosi Mozi fái 5. fél 7. 
fái 9 órator: A pohár kicsor-

jjthil. 
Széchravi Filmszínház fái 5. 

fél 7 l'ái 9 órakor: Gin-SIing. 
(Sanshai.) 

Korzó Mozi fái 5. fél 7. fái 9 
órakor: Naszreddin kalandjai. 

Muzcum- szenmiiveszell ós 
ósráűészett osztály nyitva 9—2 
óráin 

Egyetemi könwiAr nyitva 
0 - 7 óráig 

Somtarvi könyvtár nyítw 
0 - 7 áráig 

Szolsátalos gvágvnerlárati 

Borbály József örök b Ugrv 
1. lisza L.-körút 20: Leskó 
Vilmos Újszeged, Vedres-u 1: 
Nngv örök k dr Hangay Bol-
dogasszon v-sugárut 31; Zaknr 
S örök K. Málhé Mlhálv: Va-
léria-tér 1; 

— Uj eoyelenH tanár. A 
fcöztá'-snság e'nőke Szőke-
falvi Nagy Bála egyetemi 
tlmzetes rendklvfl'J tanárt a 
szegedi tudom ánvenvetem 
ábrázoló geometriai tanszé-
kére egveteml nyilvános 
rendes tanárrá az V'. fizetési! 
osztá'vba k'^everte. 

— Az OT1 l^xolvánvofc 
wt rendje. Az. OTI jnlin* 
15-tdl kezdve csak olvan 
!niunkan''ő!(!aro'vá'ivt forrad 
el. amelyen a munkavállaló 
hefí keresetét belflvel is ki-
írlak F'*re az Intézkedésre 
la visszaélések elkerüléséi-e 
volt szükség. 

x Háztartási cikkek Huosrrta 
Edén-ház. risza I.-körút 55 

— Tíad'fo'<o,vű?enet. Far-
kas Géza üzeni óresének, 
Farkas soprő' fl'őmeslerrek 
hogy egészséges és rövide-
sen hazatér a hadifogolytá-
borból. Az üzenetet Aranvos 
Béla hazaiéri hadifogoly 
hozla fSarkad, Kálvária-u 
6. szám.) 

x Evőeszközök Hungária 
Edénvház 

— Arntóhát. A Független 
Kisgazdapárt nngvszegedi 
szervezete július 3-án este a 
Tisza-szálló nvárl helyisé-
gében ara'ó' áTal rendez. 

x C'ánvállatat, Fefcetcsas-
ulca 10. 

— Hossz malomban őröl-
lek. A szegcdi munkásbiró-
vSá,o szerdán hozotl ítéletet 
dr. Gulvás Gyula békési ma-
lomlulaidonos és főmolnár-
jn, id Vnd Lajos közellátási 
veszélyeztelő bün fi gyében A 
tul iidonos és főmolnárja el-
muiasz'o'ták Ili) mázsa kor-
pa bejelentését, ezenkívül a 
rossz malomban nem őröl-
ték ki mcfe'e'ően n búzát. 
A munkáshiróvág ezért dr. 
Giulvást kilenchónapi, id. 
Vad Lajost pedilg egyévi 
börtönre és mindkettőinket 
3—3 évi jogvesztésre iléltc. 

x Aiuniinuuneueny Hungária 
Edénvház 

x A Sze«cöt Izr. Nőeevlet e 
licit ősszcjővclolét ma délután 
C órakor Inrlja a Margit-utca 
20 szám nlall. A háziasszo-
nyok szeretettel várják lagtárs-
iifi:!, és az érdeklődők minél 
számosabb megjelenését. 

— Ingyen kUrhiiiM/ás. Az 
MNDSz gyermekhét keretéhen 
szombaton délután 3—5 óráig 
n Szenf István-léren fclállilott 
forgóikon, hintákon ingven 
jálszhn'nnk Szeeed gvermoket. 
.Tegvekért lőjjenek Tisza La-
ios-körul 57. szám alatti köz-
pontba. DanJ Jánosnénái lehet 
jelentkezni. 

— Ai MNDSz KiSr'ist rso-
uortta 28-án. hétfőn délután 5 
órakor vezetőségi. 6 órakor 
taggyűlést tart a rókusi iskolá-
ban 

x Mindent Takarékossági 
Könyvre a Hungária edénv-
házban, rt*zn l.afos-körut 5'5 

x Kii**'nriovilvánttá*. Mind-
azon kollégáinknak és Ismerő-
seinknek. akik felejthcle'ten 
édesanyánk. özv. dr. Sfm,án*W 
fatvánné temetésén piegjelen-
tek, virágadományaikkal fáj-
dalmunkat enyhíteni igvekez-
tetc. ezúton mondunk hálás kö-
szönetet. Gyászoló család. 

— Nem igazolták Novo-
szel Istvánt. A szegedi nép. 
birósáiC igaz.olő'anácsa szer-
dán tárgyalta Novoszel Ist-
ván. az ismert szegedi fogá-
szati szaküzlettulajdonos 
Igazolási ügyét. Novoszel a 
háború utoíső éveiben igen 
nagv előszeretettel bánial-
mnzta nz üldözötteket és á 
léslirindók ulán több alka-
lommal vert meg sárga csil-
lagos gyermekeket. A Kozma 
tanács helybenhagyta az 
alapfokon hozott ítéletet, 
amely Novoszelt örökremeg 
fosztotta ipar jogosítványá-
tól. 

x ilriorfa fásáén, fűst- és 
szngmrn'cs. minden mennyi-
ségben ka oh a tó Szenesinéi (Vi-
téz) Partizán-utca 28. 

x Tűzhelyek Hungária Edény-
ház. 

— Valótlan híreket ler-
Jcsztnt. Farkas István az uj-
szecedi kendergyár volt 
munkása az elmúlt hóna-
pokban ismerősei között 
rémhíreket terjesztett. Ügye 
szerdán került a népbiró-
ság Félcgvházi-tanácsa elé, 
amely Farkast a tanuk ter-
helő vallomása után négv-
hónaoi fogházra ítélte. Far-
kas e'len ezen kivid egy né.p-
e'Eres büoü"ylen is folya-
matban van az eljárás. 

x Zománcedény Hungária 
Kdénvház 

x Halálozás. Ozv. Léderer 
illésnél nagy részvét meílett 
temellék el szerdán délután. A 
sok jóbarát egvüttérző fáída-
tommai vette körül a gyászoló 
családot. 

x irt. Máiké kelme-, fonál-
festő és vegvtlsztitó üzeme jót-
állással legolcsóbban és leg-
szeht>en fest, tlszlll Raícsí Zsí-
llnszkv-ulca 13. (Volt Fekete* 
sas-utca.) 

x ("invállalat: Kálváriám. 30. 
x Fontos, hogv tudja: aSzé-

rsén-vendéglő (VAr-ulcn sarok) 
kerlhelviségo a legkellcmc 
sehh Ebéd, vacsora, zene. Te 
lefon- 3-19. 

x lláitlálí, erősítők pontos, 
gyors és olcsó javítása és köl-
csönzése Szatiiszlónál (Jj cim: 
Klnuzál-lér 7., telefon: 11-24. 

x Legújabb Upusu rádiók 
Sranisz tónál. Csere, vétel, el-
adás. Uj cim: Klauzál-tér 7., 
telefon: 14-24. 

x Kádtól bizalommal Sza-
nlszlónái vásárolhat. Uj cim: 
Klauzál-tér 7., telelön: 14-24. 

Igy készül a Lohengrínre 
a szegedi Nemzeti Színház operatársulata 
Nyilatkozik a karnagy, a rendezi, a címszereplő, a díszlettervező9 

a műszaki felfigyelő 

Brabanti Elza éppen a szán-
padon térdel, me llett áll Lo-
Iiengrin. ambeor lábujjhegyen 
beóvakodunk a szinfalak mö-
gé- Javában folyik a hatalmas 
Wagner opera próbája Az al-
kotás lázában él mindenki a 
dlszlelezőtői n rendezőn ke-
resztül a dalmű motorikus 
mozgatójáig a karnagyig. Fel-
csendülnek a kórusok, fent az 
egyelőre még markírozott tor-
nvok tetején tnnfdrok zenge-
nek, áhítatos hangok szállnak 
a hnrmónFumból. — micsoda 
finálé — a kar lassan elhagyja 
a színpadot, felhangzik a Grál 
motívum . , . vége a második 
felvonásnak. 

A Lohengrín minden idők 
együk legnagyobb daljátéka ké-
szen várja a bemutatói. Semmi 
kétség, a színház a maga há-
roméves tervében ebben az 
évadban teljesítette mindazt, 
amit maga elé tűzött. Művére 
nyugodtan felteheti a koronát. 
A Lohengrinnel nagyobbat, 
szebbet, mognsztosflbliat még 
a Tannhüuserrel. sem az Otel-
lóval nem alkotolt. Ebben a 
forró atmoszférában Iieszél-
gettünfc kaim aggyal, rendező-
vel. címszereplővel, a techni-
kussal. a díszlettervezővel, 
hogyan épült fel. hogyan néz 
fci majd a Lohengrín * vasár-
napi bemutatón. 

Vasry Viktor 

a Lohengrin karuagva és spi-
rffus rektora valósággal átszel-
lemül. amikor a készen ál ló 
mü előadásáról beszél: 

— Miért esett a választásunk 

x Szász Kató éa Sebestyén 
Péter junius 12-én házasságot 
kötöttek. 

— A ŰJiJ.-Awszo'tíálafaxoli Or-
szágos An'ifas'síia Szövetség® 

főcsoportja csütörtö-
kön este fél 9 órakor bajtársi 
összejövetelt tart. Minden baj-
társat szerelettel meghív es 
feltélien elvár a vezetőség. 

— A belvárost MNDSz CM* 
port fetitivfa tagságának figyel-
mét hogy a tankönyvek át-
vizsgálására Junius 25-től Jú-
lius 10-1g terjedő Időközben 
székházukban, Tisza Lajos-
kórut 57. szám alatt jelenjenek 
meg. 

MflflRT 

V á r o s i W o l i 

H z e q e d Tsiolon: 6 2 5 

Csütörtöktől vasárnapig 

Különleges orvosi flimt 

Kénves téma, mestert vf-

Lágfiim I 

X POHÁR 

KICSORDUL 
Főszereplője a Vöröslám-
pás, Hetedik fátyol c. fil-
mekből jóiisniert nagy 
angol szülész: 
JAMES MASON, partnere 
PAMELA KELLINO. 
Ezenkívül: 

L e g ú j a b b L'MFI hiradó. 

Előadások: fél 5, (él 7 és 
léi 1> érakor. — P é n z t á r 
d é l e l ö l t 1 1 - 1 2 ó s d é l -
u t á n 4 ó r á t ó l . 

éppen a Lohengrínre? Egyik 
szempontból azért, mert egy 
operának a legnagyobb felada-
tat jelenti, hogy ezt a kar, ze-
nekár, külső zenék szempont-
jából s együttes produk-
ciói. ininl az" operairodalom 
egyik legnagyobb alkotását 
hozzuk ki Áz. hogy most már 
a repertoárba illeszthetjük, a 
színház első vonalhelisegének 
egyik halározott dokumentu-
ma. A másik szempont az, 
hogy a romantikus zonenlkolá-
sok közül csak azokat szólal-
tatjuk meg. amelveknek a tar-
talma is érlékálló. Abszolút 
emberi tulajdonságok és er-
kölcsi értékek ütköznek a da-
rabban. a* bizalom ós a bit. 
ez utóbbi a szónak emberi 
értelmében Wagnert a Lo-
hengrín alkotásában az a 
vezérgondolat vezette, hogy 
egy transccndenlális lény és 
egy földi ember kapcsolat? 
nem lehet lartos az adottsá-
goknak alapvetően eltérő volta 
miatt. Lohengrín Elzától fel-
tétlen hilet kér inaga Iránt. 
Elza pedig Lohengrínlől olyan 
bizalmat, amelynek következ-
ményeképpen Lohengrín kilé-
tét felfedi. A Lohengrin ze-
néjében Wagner a zárt for-
mákkal mái- szinte tökélete-
sen szakit és a vezérmotivum 
elvét is tudatosan alkalmazza. 
Wagner ebben a zenéjélien az 
újszerű hangzásoknak, nz új-
szerű harmóniáknak, valamint 
az újszerű fcisérö figuráknak 
bámulatos gazdagságával íepí 
meg hallgatóságai. 

— A Szegedi Nemzeö Szín-
ház együttese tökéletesen tisz-
tában van azzal, milyen nagy 
feladatra vállalkozott. ezért 
különlegesen sok előkészület 
előzte meg a bemutatót. Kü-
lön jelentősége van a férfi-
karnak, amely a főszereplők 
szólamával teíiesen egyenran-
gú szerepet tolt be az ope-
rában. Két négyszólamú cso-
port brabantialk és szászok 
éneklik a férfikar szólaméit, 
amik felejthetetlenül szép ré-
szei az operának. Elza mono-
lógja. a hntvlyukar, az Ima. 
a II. felvonásban a caatakarok, 
a toronyzene, az úgynevezett 
titokkar és a be.vonulást ze-
ne. a III. felvonásban a nász-
kar a híres nászindulóval, Lo-
hengrin—Elza szerelmi két-
tűséé csodálatos szép részek. 
Ebben a müvében Wagner 
szakít H hagyományokkal és 
operáját nem nyitánnyal, ha-
nem előjátékkal kezdi, amelv 
a Grálnak a földrehozatalót 
fejezi Ica egv a fuga formához 
igen közelálló formában. 

Akónyi Tivadar 

ir rendező s következőkben 
foglalta össze véleményét a 
Loh engrinről: 

— Csak a legnagyobb nlí-
zaltal lehet Wagner szellemé-
hez közeledni és hosszú ta-
nulmányozás után megérteni 
azt a szellemet, amiből a mü 
megszületett. Az ember való-
sággal törpének érzi magát e 
gigantikus alkotás mellett. 
Amikor hozzákezd a rendezés-
hez és mindent a legtökéle-
tesebb pontossággal ugy óhajt 
megvalósítani, ahogyan Wag-
ner o remekművét az embe-
riség gvönyörü*égéro megal-
kotta. akkor le keli egyszerűsí-
teni minden! olvan cikornva-
menlesen, ahogyan egy tökéle-
tes alkolás a színpadon csak 
megjelenhet. Mint általában 
minden műnek alaptörvénye 

az egyszerűség és amikor '* 
rendező ilyen hatalmas kon* 
oepclóval találkozik, ugy ér-
zem. nem is tud elég Iidl 
lenni E le,(hatalmasabb Szar-
operának ugy a szólisták, minf 
a kar átérzik Jelentőségét éa 
egytől egyig n legnagyobb 
odaadással és lendülettel ké-
szülnek n bemutatóra. 

M c g g y e s y P á l 

a Lohengrin címszereplője 
mondja: 

— Amikor a budapesti ojje-
rában az énekkarban énekel-
tem. élelemnek két álma volt: 
az egyik a Lohengrin, a má-
sik nz Aidában Bndames sze-
repe. (A Nemzeti Színház az 
őszi szezont az Aidával kezdi. 
Szerkő Egészen csodálatosan 
ugy alakult a helyzet, hogy 
álmaim megvalósulnak és 
mindkét hőn vágvott szerepet 
elénekelhetem. Mindkettő most 
úgyszólván az ölembe hul 'olt. 
Ami a szerepet illeti, ez min-
den operaénekesnek a Le tel-
jesülését jelenti, ezért igen 
nagy ambícióval foglam hozzá 
a Lohengrin megtanulásához,. 
Nagy örömömre, szolgál, hogy 
az egész operát remekül ösz-
szeválogntotl együttes énekli, 

Bozó Gyula 

a Lohengrin díszlettervezője: 
— Szigorúan megkötött ha-

gyományokhoz kellett alkal-
mazkodnom a Lolrengrin dísz-
leteinek tervezésénél. Az 1. fel-
vonás Schelde part ját ugy kel-
lett kivitelezni, ahogyan Wag-
ner előírta és Igyekeztem n 
mély perspektívát megvalósí-
tani. Azt hiszem jól oldottuk: 
meg a hattyú érkezését és in-
dulását is. Egyébként az egésa 
első felvonást egy óriást tölgy-
fa dominálja. A második fel-
vonás a várudvar korai román 
stílusával és komorságával 
szolgálja a zenei haugiiíaloL 
A nnrmadík felvonás szintén 
korai román stilusu belsőség. 
Egyébként a" Lohengrin disí-
Ictei meglehetős nehéz felada-
tot jelentettek, de reméljük 
sikerrel oldottuk meg. 

Rajnai Sándor 

műszaki felügyelőre a san-
padi díszletek kivitelezés© nő 
most hatalmas munkát. 

— A Lohengrin műszaki 
szempontból vetekszik a Tann-
hüuserrel es az. Otellóval — 
mondja. 10 asztalos. 10 festő, 
5 lakatos készíti a díszleteket, 
amihez 5 köbméter fát és 400 
méter vásznat használtunk fel. 
A munka Junius 5-én kezdő-
dött és 25-re befejezzük. A 
hires hattyú drótból, vasitól, 
vászonból és papírból készül, 
azonkívül készíttettünk 80 da-
rab pajzsot ós 80 darab sisa-
kot. A műszaki rajzokat és « 
tervezést Boztó Gyula késrf-
tetto. a világi(ási effektusokai 
Bánhidy Sándor fővllágositó-
mcster állítja be. A koriul 

Íelmezekct 20 főnyi szabása* 
íaddsu • Heti-házaspár kér 

szítt. 
• 

A rtaúiAz nröbacsenflől 
mindenütt megszólaltok. Azt 
hittük, a harmadik felvo-
nás kezdődik. Tévedtünk. A' 
teljes második felvonást az el-
sőtől az utoisó taktusig újból 
végigpróbáltatjn a vasárnapi 
bemutatóra készülő lelkiisme-
retes karnagy. 

Gábor ArnoNL 

H a n g y a Szövetkezet összes f iőkárudá iban 

és a Tern»e!Ök boltjában olcsón beszerezhető: 
natúr lecsó 1 kg 3 forint, sflribtt paradicsom I kg. 7 forint, 

savanya sós paradlc-om I kg. 80 fillér 
10 kg.-on felüi vételnél külőa 10 százalék árengedmény 


