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natkozások -(második folytatás). Ambrus Zol-
tán: Háborús jegyzetek. Jéikey Aladár: Ta-
vaszunk lkérdez (vers), ifj. Gaal Mózes: Fél-
homályban (novellái). Figyelő: Tóth Árpád: 
Várady István (halálára. 'Ady lEndire: Egy ifjai 
költő. Disputi: Náray Aladár: Nem ibus, de 
szomorn magyarok. Előfizetési ára: egy évre 
28 K, félévre' 14 K. Egyes szám árai 1 K 40 
fill. Szegeden Várnay L. könyvkereskedésé-
ben (kapható. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

SZÍNHÁZI MÜSOB: 

PÉNTEKIEN: Tolvaj. 
SZOMBATON: (Baccarat. 
ViAHRÁiNAP d. u.: Oigányszeuelem, ope-

rett. 
ESTE: A gyimesi vadvíirág, népszimmü. 

Páratlan. ' 

Góthék vendégszereplése. 

— Ciklámen. — 

Góthék, akik a magyar színészet i művé-

szetben .a tisztult ízlést, a tudást, a lélekkel 

teljes színjátszást, az alakváltó képesség nagy-

szerűségét reprezentálják, ma ismét megjelen-

tek a szegedi színpadon, hogy szemléltessék 

mindazt, ami a színjátszásban érték és tarta-

lom. Nagy közönség fogadta a művészetüket 

és azzal az elismeréssel honorálta, ami osak 

nagy szépségek nyomán szokott keletkezni. 

Magyar darabban, a Gábor Andor ismert 

színjátékában: a Ciklámen-ben kezdték meg 

szereplésüket. A darab esaík most jelentkezett 

a maga valóságában; most élvezhettük csor-

bítatlanul az író intencióját, a két főalak 

egyéniségének a teljességét, mert Gótihék meg-

világítva mutatták a karaktert és nagyszerű 

elgondolásukkal gazdagították azokat a színe-

ket, amikkel a szerző megfestette az — általuk 

ábrázolt — alakokat. A,z íróval fenntartották 

a kontaktust, nem törekedtek fölibe kerülni, a 

magukéból csak azt adták az ábrázolásban, 

ami a színjátszásnak főfeltétele: a természe-

tességet, a bensőségteljes közvetlenséget, az 

érzések világos feltüntetését és a dikcióban azt 

a hevületet, lendületet, a.mi az átérzés folytán 

a helyzetekből eredhet és alakulhat ki. 

Ez a mai előadás főbb vonásaiban ól'énjcerf 

dokumentálta, bogy mi más éri éket nyer a 

darab, ha, olyan színjátszók szólaltatják meg, 

akik tisztán látják az egy ónt, felszínre tudják 

lnzni a jellemvonásait és megütni tudják azt 

a hangot, ami híven karakterizálja nemcsak 

a szituációkból eredő lelkiállapotot, lvanem az 

alak egyéniségét is. 

Gótbné, Kertész Ella ábrázolta a kettős 

alakot: a .színésznőt és hasonmását: a kegyel-

mes asszonyt, a jellemfestésnek azzal a kiváló-

ságaival, ami nem színjátszói bravúrokon 

alapszik, hanem hibátlan, leszürődött elgon-

dolásból ered és ami az eleven, lüktető élet 

valóságának beszédes bizonyítéka. Minden 

helyzetre, minden lelkiállapotra más-más volt 

a hangja a mozdulata. Pompázó kolorirozással 

szemléltette a tiszta, életet élő színésznőt, az er-

kölcsi érzésében megbántott nő lelkiállapotát, 

a szive megszólalását, majd a szerelemre 

szomjas leány fellobbanását, szomjuhozása ki 

nem elégülését és mint kegyelmes asszony a 

lemondás bánatos idejének elérkezését. A szín-

játszásnak makulátlan szépségeit mulatta és 

ezeket a szépségekéi igaz gyönyörűséggel szem-

lélte a közönség és friss lelkesedéssel jutal-

mazta. Góth Sándor a báró alakját ruházta 

fel színjátszó képességének minden kiválósá-

gával. Mennyi gondosság, mennyi ötlet és 

mennyi finomság jellemezte ezt az ábrázolá-

sát! És milyen jellegzetesen tüntette fel a \T-

lágfi idegességét, zavarodottságát a színész-

nővel szemben és mennyi érzés rezgett a sza-

vában, amikor hangot adott a tisztult érzésé-

nek! Egy dharmeür mindem kedvessége, finom, 

sága benne volt a beszédében, amiből kicsil-

lant a sziv szavának melegsége, megihatódott-

sága. 

A teli nézőtér közönsége azzal a megkü-

lönböztetett figyelemmel kisérte szereplésüket, 

ami jelzője annak, bogy kivételes művészettel 

áll szemben, amelynek mélységei és magassá-

gai vannak. És (meleg, intenzív tapsaival adó-

zott a nyújtott élvezetért. — Góthék holnap 

Bernstein izgalmas drámájában: a Tolvajban 

folytatják szereplésüket. 

MI barbárok. Tábori Kornél, az ismert 

jeles hirla.piró háromfel vonásos Uránia-darab-

ját csütörtökön este mutatták be a szegedi 

Urá ni a - s z i u há zba rí. A magyarázó szöveget 

maga a iszerző olvasta fel. Kár, hogy a szen-

zációsan érdekes, tanulságos, színes vetítőké 

pékkel és számos mozgófényképpel illusztrált 

előadáison nem jelentek meg többen. Tábori 

Komé] nagy gonddal, fáradsággal ós ötletes-

séggel gyűjtötte egybe darabjának anyagát. 

Az összeállításban és rendezésben a kiváló ri-

porter és tehetséges iró munkája érvényesült. 

Maró gúnnyal leplezi le ellenségeink szándé-

kos ferdítéseit, rágalmait, amelyekkel azt akar-

ják elhitetni, bogy m i barbárok vagyunk. Ez-

zel szemben kimutatja, ezeknek a nevetséges-

ségig rosszindulatú vádaknak épen az ellen-

kezőjét. Tábori Kornélt a darab megírásában 

elsősorban hazafias intenciók vezették. Nem-

csak az volt a célja, hogy a koholt vádakat 

visszadobja a rágalmazók fejére, de az is, 

bogy a magyar katonák vitézségének hódoljon 

és a magyar hősiességnek el ismeréséről a jövői 

számára bizonyító dokumentumokat szerezzen. 

Különösen nagy hatást ért el akkor, amidőn 

a szegedi katonák: a 46-osok, az ötös honvédek 

és a hármas buszárok hősiességének adózott. 

A hadvezéreknek és kiváló államférfiaknak 

sajátkezű és a magyar katonáik vitézségéről 

tanúskodó leveleit a jövendő számára örökí-

tette meg. Tábori Kornél ezzel nagy hazafias 

szolgálatot tett, mert, mint mondja, a magyar 

katonák hősi tetteit sokszor elhallgatják, e te-

kintetben" a szerző bizonyítékokkal is szolgál. 

Fölemlíti, bogy az egyik emlékezetes Höfer-

jelentést, amelyben arról: volt szó, bogy egy 

délmagyarországi" ezred kitüntette magát, 

osztrák lapok tévesen kommentálták. Pedig 

akkor is a szegedi vitéz 46-osok voltak részesét 

a harci dicsőségnek. A szerzőt az előadás vé-

geztével a közönség ovációban részesítette. 

Dr. Szigeti Sándor 
ügyvédi irodáját 

I Ul l l 

a Tóth Ferenc-féle házba helyezte át 

JDIIDID"
 ki« milylFlí 

Naphtalin, Terpentin szer stb. 

beszerehetők 
Segssváry Dezső 

drogériában, Kárász-utca 6. 

Telefon 3 - 4 2 . 

XXXII-ik magyar királyi 

jótékonycélu államsorsjáték 
Ezen pénzsorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékonycélokra 
fog fordíttatni. Ezen sorajátéknak összesen 14885 nyereménye van, melyeknek 

összes értéke 475,000 K-ra rug készpénzben. 

Főnyeremény 200,000 korona készpénzben, 
továbbá: 

1 főnyeremény . . 
1 » ' • • 
1 

5 nyerem, á 1,009 K 
5 „ , 500 „ 

10 : , 250 , 

30,000 K 
20,000 , 
10,000 . 
5,000 „ 
5,000 „ 
2,500 „ 
2,500 , 

20 nyer. á 200 K 
40 , B 150 B 

100 B „ 100 „ 
200 , , 50 , 

2500 p , 20 „ 
12000 „ B 10 „ 

4,000 K 
6,000 , 

10,000 B 
10,000 „ 
50,000 „ 

120,000 , 
"475,000 K 14885 nyer. összesen 

Húzás visszavonhatatlanul 1916. junius hó 15-én, 

Egy sorsjegy ára 4 korona. 
Sorsjegyek az összeg előzetes beküldése mellett a m. kir. lottójövedéki igaz-
gatóságtól Budapesten (Vámpalota) portómententesen küldetnek ezenkívül kap-
hatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhivatalnál, az összes vasúti állomá-
sokon s a legtöbb dohánytőzsdében és váltó-üzletben, látéktervet ingyen és 

bérmentve küld a Magy. kir. Loftójövedéki igazgatósig. 
t — — 


