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egy megszorult művészhez előkelő leeresz-
kedéssel biztató szavakat intéznek. 

A szegedi festők mozgalmát minden-
esétre csak rokonszenvvel lehet üdvözölni, 
hiszen elsősorban az ő megélhetésükről és 
boldogulásukról van szó. 

színház, bűvészet. 
Színházi mfisor: 

SZOMBAT: Gombaszögi Fr ida vendég-
föl lépté vei Rablólovag, színmű. Bérletszünet. 

VASÁRNAP délután: Leányvásár, ope-
rett. 

VASÁRNAP este: Gombaszögi Fr ida 
vendégföl 1 éptévei Sárga liliom, vidéki törté-
net. Bérletszünet. 

HÉTFŐ: Gombaszögi Fr ida ven-diégföl-
léptével A farkas, játék. Bérletszünet. 

* Ezer korona, ml egy magyar írónak? 
A magyar írók, különösen azok, akiknek né-
véit színpadi sikerek hordozzák Világszerte, 
nem panaszkodhatnak már a vidékről, a vi-
déki publikum szűkmarkúságáról sem. öt-
ha t év előtt még kulturális misszió stianiol-
papirosába csomagolták a sziveshangu meg-
hívót s még csak — cukorkát se mellékeltek 
hozzá. Akadt egy-két iró, akit állandóan 
meghatott -a vidéki hangverseny rendező bi-
zottságok hazafiasan pácolt .invitálása és 
tiszteletdíj nélkül olvasott föl a tlobogón. Ma 
már dehogy is mernek mutatkozni ilyen uján 
lattal a derék rendező urak és hölgyek. Leg-
utóbb Szombathely u r i közönsége .akart ren-
dezni müvészestét és rendkívüli meghatalma-
zott nagykövedet küldött Budapestre, hogy 
vagy Molnár Ferencet, vagy Biró Lajost 
nyer je meg — ezer korona fölíépésá díjjal. 
És egyik iró sem fogadta el az ajánlatot. Szó 
sincs róla, — nem az összeget keveseltók, 
csak éppen olyan volt a kedvük. Hála isten-
nek, tar tunk már ott, hogy magyar írónak 
ezer korona sem valami elérhetetlen fantom. 
A szombathelyi müvészest pedig e lmarad t . . . 

* Beöthy László debreceni programja. 
Október elsejétől kezdve a Király-színházon 
és a Magyar Színházon kivül, a debreceni 
városi színházat is Beöthy László fogja igaz-
gatni. Debrecen város törvényhatósági bi 
zottsága tudvalevőleg e héten öt esztendőre 
neki adta bérbe a színházat. Érdekes tudni, 
hogy mik a pesti direktor tervei akkor, ami-
kor egy vidéki szinház vezetését átveszi. 
Beöthy László ezeket mondta ma el: 

— Számitásom szerint a régi színházt 
egyik részének lebontását má r május elsején 
meg lehet kezdeni és ezért az idei -debreceni 
•szín,házi évad hamarább is fog végződni. Bá-
lint műépítész -ur megállapítása szerint 
szinház átépítésének m u n k á j a október 10-iike 
-előtt aligha fog -befejeződni -és -ón igy társa 
latommal a debreceni színházat csak október 
tizedike és tizenötödike között nyithatom, 
meg. Ennek azonban az lesz az örvendetes 
következménye, hogy -én a debreceni társula-
tot már szeptember elsejére Bndaa>estre ren 
.délheteim, akol -az u j társulat h á t hétig fog 
próbálni idevaló rendezőim vezetése alatt a 
Kirá 1 y-szinbázba.n és a Ma-gyar -Színházban 
és be fogja tanulni mindazokat, az újdonsá-
gokat és régi darabokat, amelyekből a deb 
réfoeni színház első hétéinek műsora alakulni 
fog. Debrecenbe tehát már összetanult, be 
gyakorolt társulattal vonulok be, amely az 
első naptól kezdve jó, fővárosi nívón álló 
előadásokat produkálhat. Személyi kérdések-
ről m a még nem nyilatk-oahatom, neveket 
m é g korai volna emlegetni. De az bizonyos 
hogy debreceni állandó színtársulatom a leg 
nagyobb vidéki színtársulat lesz. Figyelem á 
mostani debreceni színtársulatot, tekintetbe 
veszem az egész vidéki szinósz-etet. és a vidéki 
színészek le-gjobbjaiból és azokból, akik szer 

ződésük révén pesti színházaimból fognak át-
menni á debreceni színházihoz, rekrn'tálódik 
majd debreceni színtársulatom. A debreceni 
színháznak Leszkay András lesz a művezető-
igazgatója. Legnagyobb, ambícióm a debre-
ceni színház számára azonkívül, -hogy adni 
fogonl az összes fővárosi színházak legsike-
resebb újdonságait, a régi és nélkülözhetet-
len nl'üsordarabot és klasszikus remekeket, 
önálló, minden más színháztól független mű-
sort teremteni. A debreceni színházban állan-
dóan lesznek eredeti pr-emiérek és nem lehe-
tetlen, hogy ezeket a debreceni újdonságokat 
az egész debreceni társulat vendégszereplésé-
vel időnkint valamelyik budapesti sziníliá-
za-mban is be fogok mutatni. Természetesen 
sürün lesznek együttes vendégszerepl-ós-eik is 
Debrecenben, mind a Király-színház, mind a 
Magyar -Sz-iniház társulatával. Bizonyos az, 
ihogy az átalakított színházat Bródy Sándor 
prológusával avatjuk föl. A kiváló iró öröm-
mel vállalkozott a színháznyitó prológus 
megírására. 

* Gombaszögi Frida vendégszereplése. 
Szombaton kezdi m-eg a szegedi színháziban 
három e-sitére terjedő vendégszereplését Gom-
baszögi Frida, -az ünnepelt fővárosi művész-
nő. Ama r i tka talentumok k-özül való, .akiket 
egyszerr-e megszeret a közönség, hogy aztán 
hosszú áidőkön át meg is tartson a kegyében. 
A legigéaőbb, elegáns színpadi alak, női 
starja. a Magyar Színháznak, ahol az újdon-
ságok női főszerepe az ő kezébe van letéve, 
-amennyiben ő viszi diadalra a -darabokat. 
Három legjobb szerepében l á t j a a szegedi kö-
zönség, következőleg a legelőnyösebb olda-
láról ismeri is meg. Szombaton .a Rablólovag 
Annáját , vasárnap a Sárga liliom Jud i t já t , 
hétfőn pedig A farkas Vi lmáját játsza. 

* A temesvári Arany János Társaság 
az 1913. évre -a következő pályatételeket tűz-
te k-i: 1. Arany Jánost dicsőítő óda. Pálya-
díj 100 (egyszáz) korona. 2. Novella. Tárgya 
szabadon választható. Pályadí j 150 (egyszáz-
ötven) korona. 3. Költemény. Tárgya sza-
badon választható. Pályadí j a Temesvári 
Bank és Kereske-d-elmi r.-t. adományából 100 
egyszáz) korona. A pálya-d-i jak csak irodalmi 
becsű müveknek adhatók ki. Bárki pályáz-
hat. A jeligés levéllel ellátott-, idegen kézzel 
vagy géppel irt pályaművek 1913. november 
30-ikátig küldendők be az Arany János Tár-
saság főtitkárához (Temesvár, felső kereske-
delmi .iskola). A társaság a beküldött kéz-
iratokat nem ad ja vissza, hanem irat tárában 
megőrzi. A megjutalmazott vagy megdicsért 
pályáim unkája első közlésének -joga, h-a e kí-
vánságát ,a társaság külön kifej-ezi, díjmen-
tesen a társaságé marad, mely a pályamun-
kát felolvasó ülés-én is b-em-utaltathatja. 

— Szegedi színész vendégszereplése 
Szabadkán. Heltai Jenő, a szegedi szinház 
tagja'-, te-gn-ap est-e Szabadkán, vendégszere-
pelt; a Cigányprímást játszotta el. (Egyik 
szabadkai lap ezeket i r j a róla: „A Cigány-
prímás nyolcadik előadásán a szegedi szín-
ház kedvelt művészét, Heltai Jenőt lát ta 
-vendégül -a szabadkai köz-önség. Heltai ci-
gányprímása érdekes felfogásával, mindlen 
túlzástól ment egyszerűségével igen jó hatást 
keltett, kár azonban, bogy a művész rekedtr 
sége miatt énekszámai abszolút nem érvénye-
sülhettek. A mór-sékelt-en telt ház siirii taps-
sal honorálta a vendég játékát." 

Legjobb szinházi cukorkák Linden-
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-
ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. 

9> 
Igazgató: Vas Sándor. 

telefon 11—85. Telefon 11—85. 

Szombat, vasárnap 

• i a g y s l á g e r 

IMordisk film. 
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á r s E K i 
Dráma 2 felvonás., a főszerepben 

Clara Wieth é s Carlo Wieth. 

Irodai gyakornokot 
keres előkelő biztositó-társaság helybeli 
vezérügynökségéhez. Ajánlatok „Nyugdijas 
állás" jeligére kéretnek a Békei-féle hir-

lapirodába. 
5 í i 

Vígjáték 2 felvon., a főszerepben 

Susanne Grandais, Leo Perett. 

p o r t - r e v ü 

F. T C. -
English Wanderers 

M. T. K, -
English Wanderers 

B. T. C. -
Oxford-City 

football-mérkőzések húsvét hétfő-
jén. — Eredeti helyszíni felvétel. 


