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és Müvészzei 

A vidéki színházak 
Szokatlan akadály miatt maradt el kedden 

M a k ó n a T a i f u n előadása. Az esti órákben 
hatalmas vihar kerekedett, órákon keresztül zd-
bogott az eső, amely — elmosta a Hollósy Kor-
nélia nyári színházban hirdetett esti előadást 1/6. 
Makón a színházi szezon egyébként ntolsó napjait 
éli Kiss ÁrpSü társulata Szentesre teszi át szék* 
helyét, ahol az előadások szeptember 12-én kez-
dődnek. Szentesen már az uj tagok is szerepelnek, 
akiknek soraiban két Szegedről ismert nevet ta-
lálunk; K. R á s ó Ida és T r i l a p p Ilonka. 

B a j a is készülődik az uj színházi szezonra. 
Tatarozzák a színházat, csinosítják a színpadot, 
nj villamos berendezéseket szerelnek fel. Augusz-
tus 28-án kezdődnek a bajai színházban a próbák. 
Érdekes, hogy az idén a rossz gazdasági viszo-
nyok ellenére is, nagyobb volt a bérlet, mint a 
mult évben. 

V á s á r h e l y közönsége szerdán este rendkívül 
melegen búcsúzott el primadonnájától, Nemé-
n y i Lilitől, aki a »Lámpalázában lépett fel 
titóljára. Neményi Lilit, aki Kolozsvárra szerző-
dött, a vásárhelyi közönség minden felvonás ntán 
elhalmozta szeretetének sok jelével, tapssal, vi-
rágokkal. 

K a r d o s Géza , a d e b r e c e n i s z i n h á z 
I g a z g a t ó j a hamarosan megkezdi az uj sze-
zont A színtársulat készen áll és a debreceni 
lapok nagy nyereségnek könyvelik el, hogy az 
uj társulat főrendezője S z i k l a y Jenő feleségé-
vel, P a t k ó s Irmával együtt Szegedről Debre-
cenbe szerződött. A Debrecenben is nagyon nép-
szerű K ö n y v e s T ó t h Erzsi és férje, Cse l le 
Lajos továbbra is tagja marad a társulatnak. Sze-
gedről Debrecenbe szerződött a fiatal R ó n a i 
Béla is. A szinház szeptember második felében 
nyiük meg Herczeg Ferenc Bizáncával. 

Folyton fokozódik a színházi bérletek iránt a 
Közönség érdeklődése. A szinházi iroda jelenti: 
Körülbelül két hét múlva megkezdődik a szegedi 
szinház uj szezonja, amelyre máris széles kere-
tek kőzött folyó munkával készül az igazgatóság. 
A munka egyelőre az irodában folyik, ahol az 
igazgatóság és az adminisztratív személyzet reg-
geltől estig dolgozik a szezon előkészítésén. A 
tatarozási és átalakítási munkák pár napon belül 
befejeződnek, a jövő hét elejére megtörténik a 
leltár teljes átadása is és szeptember 1-én teljes 
mederben megindulhat a művészi mur ka Az 
eddigi előkészületek legfeltűnőbb része a bérie-
tezés. Meglepetésszerű nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a közönség körében a szinházi bérletek iránt 
s éppen a folyton fokozódó érdeklődébe -'aló 
tekintettel, kénytelen volt az igazgatóság külön 
személyzetet nmnkába állítani a bérietek feldol-
gozására. A közönség nagy bizalommal é* sze-
retettel várja a szezonnyitási s minden na]> fo-
kozódik azoknak a száma, a':ik jó előre biztosí-
tani akarják helyeiket A régi bérlők legnagyobb 
része már megújította a bérletet, az igazgatóság 
azonban azokra való tekintettel, akik nincsenek 
Szegeden, pár napig még fentartja mult évi he-
lyeiket. 

Mindazon rokonok, jóbarAtok ét imn«r8eSk, kft fe-
]*itJa©t«t]m édesanyánk, 

Kaldy Jánosné 
^égtísziesBéffóD megjelenésűkkel fájdalmunkat enybi" 
teni igyekeztek, ezúton fogadják hálás köszönetünket. 
Engesztelő szentmise 27-én reggel 7 órakor az njszegedi 
templomban. A g y á s z o l ó c s a l á d * 

I 
I 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, ] baréiok. ismerősök, 

a tűzoltó és kéményseprő testület, a Polgári 
Dalárda és mindazok, akik fértem, illetve 
édesapant 

Schmidt Károly 
elhunyta alkalmából fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, fogadják hálás köszönetünket 
336 A g y á s z o l ó c s e l é d . 

(Kisfalad!) Sándor Hiúságának ts aggkoranah szerelmei) 
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A' KelSthafatlan erdő próbára teszi a leged-
zettebb férfiszivet is. Sándornak Agh bácsi 
tanácsa jutott eszébe. Az eltévedt bizza sorsát 
Isten kezére. Egyenes irányban vágjon neki 
a sűrűnek. Valahol csak kilyukad. J ó órai 
törtetés után szinte fellélegzett, mikor kutya-
ugatás nyomán a birkanyáj vezérürüjének 
kolompolása vágódott fülébe. 

A-birkákat legeltető bojtár tisztességgel kap-
ta le süvegét, amikor Kisfaludy a Szegedy ura-
ság ötvösi majorja után érdeklődött 

Messze van az innen, nemzetes úrfi, az 
erdő túlsó végén. Ez a türjei fehérpapok het-
gefői majorja. Kisfaludy bosszankodva va-
karta fületövét. Bosszús pillantást vetett az 
alkonyat közeledésére, az árnyékba burkolód-
zó erdőségre. Az egyszeri cfgány mondása 
vágódott agyába; •>, Éhségemben olyan szomjas, 
fáradt vagyok, hogy azt Se tudom, hol hálok 
az éjszakán. De mind a négy kívánsága vá-
ratlanul megoldódott! Ampruster Izidor uram 
akkor fordult be kampós botjával kezében a 
majorba. Az adminisztrátor barátsággal fo-
gadta Kisfaludyt. Hat év óta ismerősé .Mi-
hály nemzetes urnák, mióta Mórról a türjei 
rendházba került. Sándor, bolyongásainak iga-
zi célját elhallgatva, leadta rögtönzött meséjét. 
A' gógánfai sűrűben megszámyazott fácán-
kakast hajszolva tévedt errefelé. Erről tanús-
kodott tarisznyája akasztékán csüngő zsák-
mánya is, melyjek farktollai csizmáját ver-
desték. Izidor atya vendéghívó barátsággal 
ftel is tessékelte az úrfit csézájára. Sziveslátás 
után holnap hazaküldi fogatán Sümegre. 

öreg este lett, mire a türjei hegyen felka-
paszkodva, kifehérlett Lambert gróf fé'ezer 
évvel ezelőtt alapította türjei prépostság íemp-
lomának tornya. A refektórium asztalánál ha-
mar összebarátkoztak. A fehérpapok hazafias 
lelkesedéssel hallgatták Kisfaludy mesélgeté-
seit a pozsonyi diétáról, a szent korona diadal-
utjáról. Sándor másnap hazaverődve, a csa-
ládi ebéden a nagymama faggatására vallo-
mást tett kalandos utazásának kudarcáról. 
Megismételte Viuoe barátjának Róza szépsé-
gét magasztaló szavait melyeket a nagymama 
is megerősített Sőt a cserfes Trézsike is meg-
erősítette; többször látta a sokadalomra be-
jövő vicispán kisasszonyt lelibbenni fogatáról. 

Végre eljött a napsugaras tavasz! A püs-
pök-kert rügyező fáin szerelmes-szavu fülemü-
lék, sárgacsőrü rigók adtak nőstényeiknek ta-
lálkozót. 

Ma virradt Kisfaludy Sümegen eltöltendő 
utolsó hetére. Miután a reá váró huszárdol-
mány nem tür versenytársat, elhatározta, hogy 
testére ölti mégegyszer magyar ruháját, mely 
levendula-illatot kapott, anélkül, hogy szülő-
városa utcáin íricgcsodáltatta volna. 

Böjt másának utolsó vasárnapja volt! A 
reggeli mise harangszavára a franciskánus 
templom csodatevő Szűz Máriájához begyült 
a környék minden hivő lelke. Liza néni Tré-
zsikét is odakísérte. Mise után a kislány lel-
kendezve adta hirül Sándor bátyjának, hogy 
Szegedy Róza is a templomba ájtato6kodik. 
Ott térdel a csodatévő Szűz Mária szobra 
előtt 

Sándor éppen elkészült öltözködésével. Seb-
tében feltette kalpagját és kilépett. Meg is 
késett! A barátok kútjánál szembe találkozott 
a csézáján ülő Rózával. 

Kisfaludy zavarában alig tudott pillantást 
vetni az igéző lányra. Kezét kalpagjához emel-
ve tisztelgett. De bizony a tolongó sokaság-
ban Róza talán észre sem vette, amikor fo-
gata kifordult a belváros kapuján. Kisfaludy 
sa;át ügvetlensécén bosszankodva, némán né-

zett utána. Derékba tört atokő retüényfced$. 
se, hogy megismerkedhessék az észrevételen 
szivébe lopódzott u j eszményképével. 

ERDÉLY FELÉ. 

'K kúria padlásáról ú jra lekerült a vasve-

reteS utazóláda. Csak óbester bátyjának le-

velét várta, hogy nekivágjon uj életpályájá-

nak. Még azzal sem volt tisztában, hogy gya-
logos mundérral, vagy huszárdolmánnyal cse-

réli-e fel zsinóros ruhá j á t 

'A várva várt levél is megérkezett: 

>Ezer bomba! Csak nem lesz belőled po-

cséta-kerúlö? Az Erdélyben állomásozó Nádor-
huszárokhoz ajánlottalak be!« 

Erdélyország említésétől nagyot dobbant 
Sándor szive, örvendezett bátyja elhatározá-
sán, dacára annak, hogy Mihály nemzetes 
u r szivesebben látta volna, ha a császár nevét 
viselő első számú huszárezred kardját köti 
derekára. 

Nagy lelki vonzódás fűzte Kisfaludyt Erdély 
bérceihez. József császár korára gondolt, ami-
kor a magyarság közönyös nemtörődömsége 
közben Erdélyben kereste nemzeti életünk új-
jáéledésének rejtőző csiráját Erdély nagy fe-
jedelmeinek utódaitól várta a hazafias érzé-
sek hangos riadóját, mely ellenállhatatlan ere-
jével magával ragadja tespedő nemzetünket 

A' nagy fejedelmek legnagyobbikának, Beth-
len Gábornak képe már gyermekkorában szi-
vébe lopódzott. Az ő országlő serege dönthette 
meg 1620-ban a császárpárti Sümegvár kapuit 
is. Ifjúságának lelkesedésével vágyakozott Er-
dély bércei után, ahol a havasok pásztorai 
épugy magyarul fohászkodnak az es*ek urá-
hoz, mint a kolozsvári szépek miséjét járó 
f őun kisasszonyok. 

A' hajnali szürkület még rajta ült Sümeg 
vár omladékain, amikor Kisfaludy Sándor el-
búcsúzott szülőházától. A devecseri uton ek-
hós_szekerekkel, marhahajcsárokkal találka* 
zott Sümegre igyekeztek a Laetare napi vá-
sárra. Délfelé a nagytávolból kifeketéllett az 
Esterházyak várkastélyának nyeregtetője. On-
nan má r csak rövid stáció Tét, ahol atyjától 
elbúcsúzkodva, váltott lovakon másnap Bu-
dán lehet a Fehér farkas vendéglőben. 

Folyt kőv.) 

Fontos Budapestre 
ntozOh részére!!! 

Szállfon meg a 

NMM SZÁLLODÁN 
Berlini ter 1 (Nyugatinál) 

Budapest legjobb helyén fekvő 
modern szállója. 

Lift. Központi fűtés. Hideg és meleg 
folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. 
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Szobák 4-50, Pensió 8-tól. 

Egyágyasnál 10%, kétágyasnál 20% 

e n g e d m é n y 
e lap előfizetői és olvasói részére. 


