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S. KÜLVAROS
1. SZT. lÀSZLÒTEMPLOM . 2. PÜSPÒKILAK . 3. VAROS 4. VÁR. 5. «OROS

PlnfÍ7PtpQÍ ár ' egész évre 12 korona.liuiizcic&i ai . fél évre 6 korona, ne-
gyedévre 2 korona, egy hóra 1 korona-

Megjelen ík minden szombaton.
SZERKESZTÔSËG ÉS K1ADÓHIVATAL :

KOROS-UTCA 12. SZÁM.

Kedvezményes elotizetési ar: radianapló
elófizetóinek egész évre 6 k, félévre
3 k, negyedévre 1.50 k, egy hóra 50 fill,

huszonôt esztendôre: akkor csapjuk óssze a
kezünket és fohászkodunk fel, hogy mivé
lettünk, mire jutottunk, mennyire haladtunk.

Néha elgondolkozom én is sétakdzben és
ha ugy beleütódom valamelyik ordas palota
oszlopába, felkiáltok : Istenem, mi is állott
ezen a helyen valaha. — És eszembe jut a
Karaguly-ház, a Knapp-ház, a Rózsabokor a
Bémer-téren, a Weiszlovich-ház a Rákóczi-

Nagyvárad a 17-ik században.

Ára 20 filler.

Képek a régi Nagyváradról.
Mindenki elfelejti a régi Nagyváradot, a

mikor az uj, a cifra, a modern város utcáit
tapossa. Csak éppen, ha elbeszélgetünk a
multakról s visszaidézzük a lerombolt, szét-
csákányozott, elhordott házak képeit az em-
lékezetünkbe, ha fekete kávé mellett vagy
csillagos nyári éjszakákon visszagondolunk
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uton a Grósz Frigyes-féle ház ott a Széchenyi-
tér szájánál, a reáliskola a mai városháza
helyén, a Fekete Sas, a régi fahid a KOrôs
lapos medre felett — ejhaj bizony elrohant
felettiink az ido ! De ezt csak mi tudjuk, a
kik akkor már vegetáltunk itt Nagyváradon
és a Magyar Királyban bámultuk a gentryt,
a mikor elkeseredve mulatott a haza bajai
miatt. Akik azonban már a palotás és asz-
íaltos Nagyváradra csôppentek bele, azoknak
sejtelmiik sincs róla, hogy mi szegélyezte ez-
elótt husz esztendôvel a Kôrôs mindkét part-
ját. Nem látta a rendezetlen utcákat, a bozót-
ból, gesztenyefából, szentjánoskenyér hulladé-
kokból álló parkokat, a fakorláttal szegélyezett
kôrôs-parti korzót, az apró vámházakat a
hidfônél, a melynek omladozó tetózete alatt
valamikor egy napon forgalmas üzlet boldo-
gult, a lutri, a hová hetenként kétszer buzgón
hordoztuk a hatosokat. Akkor érdemes volt
álmodni, ha egyebet nem, legalább három
számot, a mibôl a szerencse palántája fog
kisarjadzani. Ki tud errôl a mai világban ?
Ugy éjnek és grasszálnak itt jôvevény és
fiatal urak, mintha az Isten jókedvében is
mindjárt palotákkal és márvány-imitációs
partfalakkal teremtette volna Nagyváradot és
ennélfogva egészen természetesnek tartják,
hogy a villamos jár az utcákon, hogy ivlám-
pák égnek éjfélig a tereken és hogy csak
egyet kell tüsszenteni, már három emeletes
ház emelkedik az üres telkek felett . . .

Nem : végig kellett járni a régi Nagyvá-
rad iskoláját, hogy a mai haladást jobban
megbecsiiljük. Aki nem élt együtt velünk haj-
danában, az ismerje meg irásból és képbôl az
ósdi Nagyváradot. Szép, de nehéz feladat en-
nek a megismertetése, de mi vállalkoztunk
reá. Megszereztük a régi Nagyvárad képeit,
néhány régi tollrajzot — az utcákról, neveze-
tesebb házakról és kôzintézményekrôl s be-
mutatjuk a Nagyváradi Élet olvasóinak. Aki
ismerte az életben, az kedves emlékeket üd-
vôzOljOn benne, aki nem látta ezelótt soha, az
nézze tisztelettel és áhitattal végig, a modern
Nagyvárad primitiv korszakának históriai
dokumentumait.

Hirdetésefcre legalftalmasabb a

Nagvváradi Napló és Nagyváradi tzlet
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A régi reáliskola a mai városháza helyén a Szent Làszló'templommal szemben.

Pabló Casals Nagyváradon.
A zenekedvelâk második hangversenye.

Mary Maud, a „Covent" Garden biivôs-
hangu énekesnójének és Stefániai Imrének
hóditó müvészete nyitotta
meg a nagyváradi zene-
pártoló társaság ez évi
érdekes és klasszikus
szinvonalu hangverseny-
szezonját. Az elsô estnek
fényes müvészisikereután
a legszebb auspiciumok-
kal és bizakodó remény-
séggel várhatjuk, hogy
Nagyvrad zenekedveló és
müértó kôzônségének a
müvészi események iránti
érdeklódése fokozódni fog
és lehetôvé teszi, hogy
évról-évre nagyobb áldo-
zatkészséggel tegye lehe¬
tôvé a zenepártoló társa¬
ság, hogy a legkiválóbb
európai hirii hangverseny
müvészeket üdvozólhes-
sük és é'lvezhessük Nagy- Papió

váradon. Konstatálnunk kell az elsô idei hangver¬
seny után, hogy a kôzonség sokkal kelleme-
sebben érezte magát a „Kereskedelmi Csar-
nok" intimebb, jobb akusztikáju nagytermé-
ben, ahol tôkéletesebben és finomabban érvé-

nyesül a müvészek elô-
adása. — Hogy a helység
változásnak csak ôrven-

dett a publikum, annak
legmeggyôzôbb bizo.iy-
sága volt, hogy zsufolásig
megtelt a nézôtér, ahol
együtt láttuk Biharmegye
és Nagyvárad egész elô-
kelô, müértó szocietását.

Bizonyára hasonló ér-
deklódés fogja kisérni a
november28-ikán, kedden
megtartandó 2 ik hang-
versenyt is. — Ez alka-
lommal Pabló Casals, a

világhirü cello-müvész
mesteri játékában fogunk
gyônyôrkôdni. Pabló Ca¬
sals, aki fényes sikerrel
mutatta be müvészetét

Cásals Berlinben, Párisban, Bécs-
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ben, Londonban, Szent-Pétervárott, Madridban,
Lissabon-ban New-Yorkban, Buenos-Ayresben
a mult esztendôben elôszôr játszott Budapesten.
Elôbb a zeneakadémiában, de azután tóbbszór
meg kellett ismételnie vendégjátékát, mert a

Vigadó nagyterme nem fogadhatta be egy-
szerre az érdeklôdôket. A fôvàrosi kôzônség
és sajtó régóta fogadott akkora lelkesedéssel
müvészt, mint Pabló Casalst. A budapesti
lapok elismeró irásai kózül leghivebben jelle-
mezte müvészi kvalitásait Csáth Géza, aki a
kóvetkezóket irta :

Casals Pabló uj ember nálunk, Budapes¬
ten elószór játszott. Azok kôzôtt, akiket mi
hallottunk, fôltétlen a cello legnagyobb mü-
vésze. És egyike egyuttal a legnagyobb inter-
pretátoroknak. Bámulatos eró, egyszerüség,
igazság van a játékában. A hegedüsók kózíil
leginkább Marteu hasonlit hozzá a frazirozás
ókonomiája és a vonókezelés szuverén tóké-
letessége szempontjából. — Casals ismeri a
hangszerét ; érzi, mit lehet, mit szabad és mit
kell a celloval csinálni. Nem erószakoskodik.
Éppen ezért nem mosódik el semmi a vonója
alatt, mint sok cello müvésznél. Bach szóló-
cellora irt suitejében elragadó volt az elóadás
sugárzó tisztasága, okossága és érzésteli volta.
Ezt a produkciót aligha tudja valaki utána
csinálni Casalsnak. A kozónség az elsó perc¬
hen fólismerte, hogy kivel van dolga. Az est
óvációi egy szokatlanul nagy, diadalmas sikert
reprezentáltak. — A Pester Lloyd ezt irta :
Kétségtelen, hogy Pabló Casals a violon cello
virtuozai kôzôtt a legelsó helyet foglalja el,
nines akit mellé mernénk állitani. Amit ó
nyujt, az az elóadás teljes tókéletessége. A
hang szála eltüntet minden anyagot. Meleg
szint és finoman árnyalt az ó tónusa. Egy-
szerüen a tiszta müvészet, az igazi nagyság
Pabló Calais, — a kit a keddi hangversenyen
Dienzl Oszkár, az ismert zongoramüvész fog
kisérni.

Vendrell-ben, Cataloniában, (Spanyolor-
szág) egy kis városban született 1876 decem-
ber 30-án. Atyja orgonista volt, ki fiának zenei
tudását alapozta. Tizenkét éves korában Bar-
celonába küldik, hol 3 éven át a gordonka
játék tanulására veti magát, 1891-ben anyjával
Madridba megy, ellátva Morphy grófnak, Mária
Christina királynó titkárának ajánlatával. —

Spanyolországi tanulmáyai folytathatására
támogatást kapván, a zeneszerzésben Thomas
Breton, késóbb Jésus Monasterio utasitásai
szerint halad. Két évvel a fiatal müvész meg-
hivást kap Brüsselbe. Geváert, az ósz mester
lebeszéli a Conservatoriumba való belépéstól
és arra ósztókéli, hogy Párisban telepedjék
le, hol müvészi kifejlódésére sokkal hálásabb
talajt fog találni. Ez eltávozás nem tetszvén
Morphy grófnak, a fiatal müvésztól az eddigi

^segélyt megvonta, ami Pabló Casalst arra
kényszeritette, hogy visszatérjen Spanyolor-
szágba. Barcelonában, mint a Conservatorium-
ban és az Ecole Municipalban José Garcia
utóda, Crick boommal a Société des Concerts
d Orchestre-t és a Société des Quatuorst
alapitja, melyek a város zenei életének moz-
galmasságához nagyban hozzá járulnak, 1898-
ban Párisba visszatérve, kibékül protektorá-
val, Morphy gróffal, kinek ajánlatára bemu-
tatkozik Lamoureux-nál, ki miután meghall-
gatta ót, hangversenyei számára azonnal szer-
zôdtette s még abban az évben hatalmas
sikerrel mutatkozik be. Innen kezdódik a

müvész valóban fenomenális karrierje Azóta
az egész világon, de külónósen Szt.-Pétervá-
ron, Rio-de-Janeiroban, Buenos-Ayresben,
Bécsben, Berlinben, Londonban, New-York-
ban, Lissabonban stb. a legtókéletesebb si¬
kerrel vendégszerepelt. Mindenütt egyhangulag
állapitották meg róla, hogy nemesak a ma éló
cellisták legnagyobbja, hanem a legtókélete¬
sebb éló müvészek kózé is tartozik. Sakklin
Pál azt irja róla a „Le Courrier Musical"-ban :
A cello-játékban és a müvészi virtuózitás
szempontjából ma ninesen senki, ki Pabló
Casalshoz bármilyen irányban is hasonlitható
lenne. Interpretálásáramagaa tókéletes kiegyen-
litettség, maga a megtestesült müvészet, mely
annyiban ósszehasonlithatatlan, mert ninesen
semmi mesterkéltség benne.
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Árjegyzéket és prospektust kérjen
Reményi nagy magyar hangszeripar
telepétól Budapest, Király-u. 58. sz
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A régi bohém világból,
Emlékezés Nyílassy Mátyásra.

Irta Fehér Dezsô.

Jól esik megállani és emlékezni azon a
szomoru helyen, mely napfényben fürdó virá-
gos mezo volt valamikor, mig az ujabb idók
reális szelleme a létért való hare ezernyi ko-
moly gondjának, verejtékes küzdelmeinek
forgószelei le nem tarolták, el nem hervasz-
tották a szines, illatos, poézist lehelô virágo-
kat és el nem üzték a mosolygó napfényt a
fóldról. A szines mezón, melyet szivárvány-
szerüen ékesitett pipacs, napraforgó bazsa-
rózsa, ibolya és kókórcsin diszitett, most gyá-
rak kéménye füstól. Kormosarcu, xidagadt erü
fehér rabszolgák sürógnek-forog-
nak verejtékezve a napszámért,
a mindennapi kenyérért s virág-
napfény, mely iiditse szivünket,
lelkünket, nines sehol. Csupa
mero fakó próza, sôtét gond és
elkeseritô zsibaja a kenyérharc-
nak árad felénk mindenünnen.
Néha-néha a ritka pihenésnek,
multra való emlékezésnek idején
keressük mindenfelé az élet

poézisét, tiszta naiv ôrômeit és
nem találjuk meg sehol. Sztirkül
a világ. Kivesznek a szivnek ne-
mesebb, tisztább, üde érzései és
valóságos falanszter életet ten-
günk. Szerelem, barátság, dal és
melódiák elhervadnak s ma-

holnap a poézist is konserv
skatulyákba fogják komprimálni
élelmes kereskedôk;akiknek elvük
a nagy forgalom, csekély haszon.

Fáj a lelkem, hogy csak emlékezni tudok
már a bohémekre. Magam is kifakultam rég
a bohém-sorból s lettem az élet robotosa. És
kiveszett mellólem a régi kedves zseniális
bohémek tipusa. Mint a forró égôvi palánták,
ôk sem tudnak megélni ebben a mostani hi-
deg atmoszférában. Hát elpusztu.nak. És ve-
lük egytitt pusztul az életnek sok szines-bá-
jos romantikája.

Kár értük ; a derék, ôrôkké vidám, ôrôkké
szellemes gascognei legényekért, akik kôzûl
néhány itt is élt kôzôttûnk a Kôrôs partján, a
mikor még szebb, kedvesebb világ járta itt
minálunk is. Róluk emlékezem.

Matyi.
Ferde fogalmak vannak a bohémekrôl el-

terjedve. Vannak, akik tulságosan nagyra ér-
tékelik ezt a külónós emberi fajtát ; vannak,
akik viszont tulságosan lebecstilik óket. Hogy
ki is hát az igazi bohém, azt legtalálóbban a

régen elhunyt Salomon Odón definálta kóvet-
kezókben : „Bohém az, aki egyetlen alkalmat
sem szalaszt el, amikor a saját jólfelfogott
érdekei ellen véthet." Ez az igazság ! Mert
ezek a vidám gascognei legények, akiknek
elvük és meggyozódésük az volt, hogy nem
érdemes ezt a róvidke életet tulságosan komo-
lyan venni, sohasem vétettek tudatosan a
mások érdekei ellen, de annál nagyobb buz-
gósággal ártottak a saját ügyiikn k, érdekeiknek,

Képek a nagyváradi utcáról.
Máthé Pál amaleur felvételei.

Hetivásár a Kispiacon.

Ki ne emlékezne a régi váradiak kózül a
a pufókképü, mindig jókedvii Nyilassy Má¬
tyásra, aki az ó esodás tehetségének fényes
sugarait itt Nagyváradon is pazarolta a nyári
szinkórben, jó Aradi Gerô igazgatósága alatt ?
Nagyobb szinjátszó fenoment nem láttam,
nem ismertem soha. Igazi, eleven Demokritos
volt, akinek minden arcizma, minden fintora,
minden szava és borizii hangjának minden
árnyalata derüt árasztott és jókedvre, kaca-
gásra ingerelte a legkorosabb hangulatu em-
bert is. Elég volt a Matyi figurás, gómbólyü
képét meglátni, hogy elmosolyodjék az ember,
ugy, hogy azt is beszélték egyidóben róla,
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hogy a néhai óreg Weiszlovits Adolí állan-
dóan szubvencionálta. Naponta két virzsinia
szivart adott neki azon igérete ellenében
hogy temetési menet alkalmával nem mutat-
kozik az utcán. Mert megtórtént, hogy mikor
órók nyugvóhelyére kisértek egy halottat,
egyszer csak megjelent az utcán a Matyi és
láttára egyszerre hangos kacajba tôrt ki u
gyászoló1 kózónség.

Képek a nagyváradi utcáról.

Keméuy rendorkapitány és Vadász felügyelo élelmiszervizsgálaton.

Két dologról sohasem volt tiszta fogalma
Matyinak : pénzról és a hiuságról. Ami kel-
lemetlensége volt az életben, azt e két fontos
dologról való fogyatékos tudásának kószón-
hette. Pénze sohasem volt, legalább nekünk
azt mondotta, hogy emberemlékezett óta soha
ót forintnál tobb vagyona nem volt egycso-
móban. Pedig versengtek érte, mint a legki-
tünobb komikus szinészért az Osszes magyar

szinigazgatók és igértek neki háromszáz fo-
rintos"gázsit is. Ó azonban tekintet nélkiil a
fizetés nagyságára, annál a társulatnál és ab-
ban a városban maradt, ahol jó cimborák
kózótt érezte magát. Mit nekem a pénz, meg
a fizetés ! — szokta mondogatni. Nem azért
élek én, hogy a hitelezóimnek Orornet okoz-
zak. Abból meg, hogy én tobb fizetést ka¬
pok, ugy is csak a hitelezóimnek van
hasznuk.

Igy tórtént, hogy Aradi Geró társulatáná.
érézte legjobban magát, aki külOnós fóltéte-
lek mellett szerzódtette. O fizette érte a kosz-
tot a Rózsabokorban, délben és este két-két
spriccert ; Kádár János üzletében ó utalt ki

naponta hat virzsiniát s a Magyar Királyban
is abbonált részére naponta 2 fekete kávét ;
ezenfelül Honda Lászlónál, a szinház pénztá-
rosánál kiutalt részére naponta 30 krajcár
zsebpénzt. Ilyenformán teljesen biztositva volt
a Matyi anyagi exisztenciája, aki azzal aztán
nem tóródótt, hogy fizetésének tóbbi részét a
hitelezók vitték el.

Igy élt Matyi nyugodt és vidám bohém-
szegénységben sokáig. Az adósságai egyre
nóvekedtek. Azokat ó valóságos müvészettel
csinálta. Megtórtént, hogy egy egyszerü nemez
kalapért, mivel nem akarták neki olcsóbban
adni, adott egy százforintos váltót. Egyáltalá-
ban ó olyasminek nézte a váltót, mint más
halandó a képeslevelezólapot. Minden habo-
zás és gondolkozás nélkül irta azokat alá ba-
rátságból, szivességból bárkinek, egyszerü
felszólitásra. Igy esett, hogy a jó Matyi anél-
kül, hogy tényleg tóbbet igényelt volna ha-
vonta hatvan-hetven forintnál, háromszáz fo-
rintnyi havi fizetése dacára is mindig nyakig
uszott ezrekig az adósságok tengerében. A
kitelezókre egyébként nem is haragudott, csak
kellemetleneknek találta óket. Sokszor mondta
hogy a hitelezó olyan, mint a nátha. Bele
nem hal az ember, hanem azért nagyon kel-
lemetlen betegség. És sohasem tudja az em¬
ber, hogy mikor üt ki rajta. Néha ? egked

Képek a nagyváradi utcáról.

Ozsonna a Kispiacon.

vesebb sétán, a legvidámabb kvaterkázás kóz-
ben molesztálja az embert a hitelezó, vagy
az tigyvéd, vagy a végrehajtó.

oo



8 NAGYVÁRADI ÉLET 8

Matyi pénzhez jut.
Egyszer miután már évek ota egy ezüst

forintosnál nagyobb pénzt nem látott Magyi,
az ô áldottlelkü gazdája, a jóságos Aradi
Gerô elhatározta, hogy furfangos módon sok
pénzhez juttatja az ô kedvencét. Jutalomjáté-
kot adott neki és jóval a jutalonijáték elôtt
lefoglaltatta a reá eso részt, hogy más hite-
lezó hozzá ne juthasson. Mikor aztán eljôtt a

Képek a nagyváradi utcáról.

A korzóról.

nevezetes est, az ôreg Aradi Gerô felvitt 150
forintot elóadás után a Matyi oltôzôjébe és
igy szólott hozzá :

— No Mátyás, látni akarom, meg tu-
dod-e egyszer emberelni magad, hogy meg-
tudod-e becsülni a pénzt. Nézd, megmentet-
tem a hitelezôid karmai kozül a jutalomjáté-
kodból reád eso részt, százótven forintot.
Nesze, ezennel átadom neked, de aztán el ne
kültsd egyszerre ! Oszd be magadnak okosan,
takarékosan. Meglátom, hogy meddig tart.

— Oh édes gazdám ! — sóhajtott Mátyás
a boldogságtól szinte mámorosan — Egy
teljes esztendeig fog tartani. Naponta 40
krajcárt fogok belôle elkôlteni, naponta két
spriccerrel és két virzsinával kôltok tôbbet.
Igy szépen el fog tartani ez a menkti sok
pénz a jovó jutalomjátákomig. Micsoda Dá-
riust is csinált most egyszerre belolem édes
gazdám !...

Hogy azután hogy tudott Matyi a pénzre
vigyázni, hogy mint más emberfia a koloncot;
ô a pénzt, hogy nem tudta türni magánál,
hogy sietett azt elrôpiteni mindenáron, annak

magam voltam szemtanuja tnásnap délelótt.
A szinház udvarán, az ugynevezett Bazár-
kertben sétáltain a társulat egy másik tagjá-
val, Hunyady Józseffel, mikor egyszer csak
elénk lép az Aradi Geró jóvoltából Dáriussá
avanzsirozott Mátyás. Nyájas, szeretô mosoly-
lyal néz ránk, azután hirtelen kivesz a nad-
rágzsebéból egy csoinó bankót s nekem és
Hunyady Jóskának is kezébe nyom egy-egy
tizest.

— Mit akarsz ezzel a pénzzel Matyi ? —

fordultunk hozzá mind a ketten elcsodál-
kozva.

— Hát csak nektek adom ! felelt Matyi
szinte elpirulva és rôstelkedve.

— Nekünk? Hiszen nem tartozol te ne-

kiink ennyi pénzzel !
— Igaz ! — felelt most már szinte he-

begve a jóságos Matyi. — De hát látjátok,
nem jól érzem én magam, ha tudom, hogy
nekem sok pénzem van, másnak meg nines.
Hát csak vegyétek el !

Elvettük, inert tudtuk, hogy Matyi külon-
ben is elgórja a pénzét. Azután ot hatosos
részletekben adogattuk vissza neki a késóbbi
rossz idókben.

Maradt akkor még neki vagy husz fo-
rintja. Azt ugyanazon napon felváltotta apró
pénzre, csupa krajeárra. Azután ôsszehivta a

Képek a nagyváradi utcáról.

SIK REZSÓ: Hiszen tudod lelkem, ki a legjobb'.színész Váradon!...

társulat kardalosait, kôrbe állitotta ôket és a
husz forint ára krajcárhalmazt a kalapjába
téve feldobta azt a levegôbe ezzel a kiál-
tással :
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-• Nesztek pénzesô! Legyetek boldogok !
Matyinak nem kell pénz. Teher annak a va-
gyon, aki megszokta a szegénységet.

Ilyenformán adott tul Matyi a vagyonán,
amelyet elózó este niég oly nemzetgazdasági
fortélyossággal osztott be magának egy esz-
tendóre. Az igaz, hogy azután vagy két hétig
nem mert az Aradi Gerô szeme elé kerülni.

Matyi iizletei.
A ruházatára sem sokat adott sôt e te-

kintetben annyira cinikus volt, hogy a leg-
szigorubb télen is egy vékony ócska malac-
lopó kôpenyegben fázlódott. Egyszer Aradon
tôrtént, hogy ilyen gémberedett állapotban
találkozott vele Barabds Béla, aki szintén
nagyon szerette és megesett rajta a szive:

— Ejnye, ejnye Mátyás ! — szólt hozzá
Barabás. — Hát ez még sem járja, hogy a
legjobb magyar szinész inegfagyjon télen !
Gyere veszek neked egy téli kabátot.

És vett is neki mindjárt egy kOzeleso
iizletben egy százhusz forintos elegáns prémes
téli bundát, a miben ugy nézett ki Matyi
mint egy sziiletett herceg. •

Harmadnapra találkozik vele Barabás.
Hát akkor már egy szürke, ócska, kopott be-
kecs van rajta. Testvérek kôzôtt sem ért
tobbet az a bekecs négy pengônél.

— Hát a téli bundát hova tetted?

interpellálta Barabás.
— Jaj, barátom ! — felelt szinte büszkél-

kedô OrOmmel Matyi — avval a bundával
nagyszerü iizletet csináltam. Képzeld, ezt a
kabátot adta helyébe egy derék zsidó és még
tetejébe tiz pengót is adott a cserébe.

— Hogy Iehettél olyan bolond, Mátyás?!
— Bolond, bolond, hát miért lettem volna

én azért bolond ? Hiszen kabát csak kabát !
Az a fó, hogy melegitse az embert !

Matyi tragédiája.
Az ô kónnyelmüségben határtalan, de

aranyos pajzánságban és mások jó kedvre
deritésében páratlan bohémiájának az vetett
véget, hogy beleszeretett egy leányba, a kit
azután el is vett feleségül. Azt hitte a jó fiu,
hogy a házassághoz is csak szerelem kell,
meg jókedv és szfirnyen el volt csodálkozva,
mikor az asszony azt a fôlfedezést tette
elôtte, hogy minden reggel pénz kell a piacra,
ha az ember enni akar Ezt nem tudta Má¬

tyás. Pénz ! Furcsa ! Hát nem a szerelem bol-

dogit, hanem a pénz?! . . . Panaszkodott
ezen egy pár napig, de nem sokáig. Egy szép
reggelen, mikor megint pénzt kellett volna
adni az asszonynak a piacra és nem volt
neki, egy revolverlOvéssel oldotta meg a
problemát. Haldoklott, mikor a lôvés zajára
berohantak hozzá és agónia perceiben ezek-
kel a szavakkal vett bucsut az élettôl :

Nem érdemes az életet komolyan
venni !... Ha pénz nem kéne, hát végig is
lehetne csinálni ezt az egész komédiát vidá-
man de inert kell a piacra pénz, hát egyszer
csak inuszáj a komédiát félbeszakitani . . .

Áldjon meg az lsten benneteket ! Én már
inegyek oda, ahol talán nem kell pénz . . .

Cipoosztogatás
a szegény iskolás gyermekcknek.
Nagyváradon is most kezdi meg a „Gyer-

mekbarát" egyesület és a nagyváradi izr. nó-
egylet a szegény iskolás gyermekeknek cipôvel
és téli ruhával való ellátását. Épen idószerü
tehát az a két érdekes kép, a melyet Gall
Imre, a „Nagyváradi Élet"-nek Londonban lakó
olvasója küld be hozzánk. A képeket a kisérô
levélbòl megtudjuk, hogy mig nálunk a jóté-

A rendôr. felsegiti a gyermekekre a cipôt.
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kofiy és eftberbaráti egylelek gondoskodnak a
szegénysorsu gyermekek cipôvel és téli ruhák-
kal való felsegitéséró], addig Londonban maga
a város tartja számon a szegény iskolás gyer-
mekeket. Nehogy iskolábajárás kózben meg-

hüljenek a gyerekek, a város a város a rend-

Idószerünek tartjuk ezt az érdekes képet
kozólni abból az alkalomból, hogy a kormány
most tervezi a szegényiigy országos rende-
zését és most iratja óssze a jótékony egyesii-
letek munkájának statisztikáját. Bizonyos iidvós
szociális ujitás volna, ha a társadalmi egyesti-

A k¡s gyermekek a cipí oszlogatáeára várnak.

ôrség utján gyüjti óssze ôket az utcasorra és
ott osztogatják ki kózóttük a cipóket. Képünk
a legutóbbi osztogatás alkalmával eszkózólt
felvételek nyomán készült. Ott látjuk tóbbek
kózótt a népszerü angol rendort, aki segit a
gyermekeknek a cipók felhuzásában.

letek jótékonysági munkáját az állam intézné
ugy mint más kulturállamokban. Ha minden
mezitlábos iskolás gyerek kaphatna nálunk is
jó meleg cipót és ruhát, csókkenne a gyer-
mekhalandóság és az ilyenkor tél idején pusz-
titó sok fertôzô gyermekbetegség.

A Sziglígeti szinház e heti bemutatója.
A francia derü elmésség és ótletesség vi-

lágszerte ismert mestereinek, Flers és Caillavet-
nek legujabb és legszellemesebb vigjátéka, a
„Papa" lesz a Szigligeti szinház e heti érdekes
prémiérje. Erdélyi Miklós a „Papának" vigszin-
házi bemutatóján jelen volt és látva a nagy ha-
tást, azonnal megszerezte a francia esprite e
legujabb alkotását és a vidéki szinházak kózótt
elsónek mutatja szerdán be Nagyváradon.

Kedves és kónnyed játék a Papa, a mér-
téken és illendóségen soha tul nem csapó derüs
ókedv és a meghatódott ellágyulások ritmikus

íágy hullámzással váltakoznak a szinpadon. Az
egész olyan, mint egy langyos fürdó ; amig tart,
jól érezziik magunkat benne, aztán pedig, hogy
elmult, felíidülünk utána. Bájos, szórakoztató,
mulatságos játék, mely három és félóra hosszáig
unatkozás nélkül le tudja kótni az ideges, nyug-
hatatlan publikumot. És egy alkalom, mikor a
szinház ugy tesz szert kasszadarabra, hogy az
irodalmi izlésnek sem kell szégyenkeznie miatta.
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A papa vigszinházi premierjérôl.

Charraenil (Tanay Frlgyes), az abbé5(Szerémy Zoltán) és Larzac'_(Góth Sándor).

Fiers és Caillavet vigjátékával szivesen vállalhat
kôzôsséget az irodalom.

Apáról és fiuról van szó ebben a darabban,
egy soha nem vénüló kedves párisi oreg gye-
rekrôl, aki „ért hozzá, hogyan kell bájossá és
konnyíivé tenni az életet" s egy korán komoly,
vidéken felnôvekedett, rusztikus, nagy darab,
esetlen íiuról, a vivór apa huszonOt évvel ezelótt
elviharzott és behamvazódott illegitim szerelmé-
nek az emlékéról.

Mind a kettojüket játékos kedvvel, kOnnye-
dén, szinte léhán rajzolják meg a franciák, de
a konturok mégis biztosak, jellegzetesek és iga-
zak, mint egy finom ceruzarajzé. S ahogy lepe-
reg elóttünk mérsékelten és izléssel szentimen-

A papa vigszinházi premierjérôl.

tális históriája az apa és fiu kôzôs szerelmének,
amelyben a fiu kora Oregsége fôlOtt az apa
OrOk fiatalsága lesz gyôztes, az is élô, igaz tOr-
ténés, mely észrevétlenül lopja magát be szi-
viinkbe. Kôzben, amig egy sereg szimpatikus,

A papa vigszinházi premierjérôl.

Georgina. (G. Kertész Ella.)

kedves figurât mozgatnak, még mélyebb társa-
dalmi és pszichologiai kérdéseket ís érintenek
a francia szerzôk : a tôrvénytelen gyermek tár-
sadalmi helyzetét, a huszonOt évi külónválás
után találkozó apa és fiu áthidalhatatlan idegen-
ségét, a diadalmas szerelem elôl megadással
elvonuló lemondó szerelem fájdalmát. De soha
sem komolykodva, nagyképiien, mindig csak felii-
letesen, kedves fecsegés vagy egy mulo hangu-
lat formájában : pszichologiából és társadalmi
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bólcseségból annyi, amennyit szivesen elfogad
a publikum vacsora elótt szórakozásra szánt
nehány ora alatt.

Kônnyii megjósolni, hogy a Vigszinházban
elért nagy sikerhez hasonlatos lesz a nagyváradi
première sikere is. Góth Sándor szerepét, Larzac
grófot nálunk Sik Rezsô játsza, G. Kertész Elláét
Étsy Emilia. A tóbbi szerepekben is a dráma'
társulat legkiválóbb tagjai, Hunyady József, Tóth
Elek, Polgdr Mariska, Szôke Gizi és Leovey
Leó fognak versenyezni a sikerért.

m m> <m>

Kandalló mellett.
Üldogélek egy karszékben
A kandalló tiize mellett,
A rég elmult szép idôkre
Visszanézek elmerengek.

Òreg ido, hosszu ido,
Számlálhatok negyven évet
Mikor itt e tiizhely helyén
A pdsztorok tiize égett.

A birkanyáj nagy kolompja
Beleszólt az esti légbe,
Nagy baj lenne ha a jószúg
A más határdra lépne.

A hoi most kôépiilet van
A pásztor kunyhója állott
A lakója vendégiil csak
Egy-egy futóbetydrt Idtott.

Mi más világ van ezóta
Tanya lett a szép pusztdból,
Uri haz is épiilt rajia
Kevés van szebb messzi távol.

Uri vendég járja egyre
Néha a cigdny is huzza,
Névnapokon, aratáskor,
Ha levdgva lett a buza.

És ilyenkor nagy a vigsdg,
Fiatalsdg mulat benne,
Csak én érzem egyre jobban
Hogy megvagyok oregedve.

Visszavdgyom a régmultba
A minek elmulni kellett,
De szivesen tílnék megint
A pdsztorok tiize mellett.

BOLON Y JÓZSEF.

Színhází'tereferék.

Az eskü.

Nemsze-
retünk ma-

gán tigyek-
ben vájkál-
ni. Ezt a

dicsôséget
átengedjük
azoknak, a
kik nem

tudnakma
guk iránt
mással ér~
deklôdést

kelteni, —

minthogy
viszik a pletykát, hozzák a pletykát s igazi
gentleman módjára szôvik is olykor.

Egy mondást kell azonban megôrôkite-
niink, bár nevek nélkül, de hát nem mindig
a név a tontos.

A szinésznô és a szinész magánélete épp
olyan szentség, mint akár a királyé, vagy a
miniszterelnôké, esetleg a legkisebb napszá-
mosé. Ahoz senkinek semmi kôze. S ha ebbe
való beleokvetetlenkedésekért itt-ott megverik
a kotnyelest, azért a sajtószabadságot még
nem érte sérelem.

Vérbeli, igazi ujságiró ilyesmire nem is
vetemedhetik, csakis olyanok, akik bármilyen
véletlen folytán hozzászaguitak a nyomda-
festékhez.

Csókokról beszélt egy bohémtársaság,
sans gene folyt a diskurzus, minden álszem-
érem, a prüdéria kellemetlen vonása nélkül,
azért a másik végletbe sem csapva. És akkor
azt mondja egy leány :

— Ah, csók? Harmadik hónapja vagyok
itt és azóta már egészen elfeledtem, hogy
olyasvalami is van a világon.

Hát a szinpadi ?
— Az nem számit, az semmi. De az igazi,

— az nem volt.
S látva a hitetlenkedók tômegét, bizony-

kodni kezdett.
— Esküszom, hogy igaz !
A másik szépség akkor átnyult a pálya-

társa keze után s csôndesen rnegszólalt :
— Kérlek szépen, esküdj meg helyet-

tem is !

Repriz Egy oreg szinész beszélget a
torzsasztalnál Gózon Gyulával

Gózon fele van büszkeséggel, ônérzettel
és rajongással. Az ôreg pedig konzervativ ko-
molysággal hallgatja. Egyszer csak megszólal:

— Beszélhct maga ôcsém, amennyit csak
akar. Mégis csak a régi szinészet az igazi.
Ha én fellépnék, majd megmutatnám maguk-
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nak, fiataloknak, hogy mi a szinészet. Csak
csinálna Erdélyi valami jó reprizt. Repriz, az
kéne nekem. Ezek a mai darabok . . .

Gózon gogos musollyal szólt:
— Repriz ? Egy repriz kell már magának

oregem. Az entrepriz de pompes funèbres.

Kétféle àr
Gózon Gyula el-
hagyta régi sza-
bóját és fels-zó-
litott telefonon
egy másik sza-
bót, tudomására
hozva, hogy egy
téliruhára volna

szüksége. Leirta
a szabást, a for¬
mât s ezután
folyt le kôztiik
ez a telefon pár-
beszéd :

Gózon: Halló !
Aztán mennyibe
fog ke-riilni ez a
ruha ?

A szabó : Ennek kétféle ára van.

Gózon: Két ára. Hogy érti ezt?
A szabó: K. P. negyven forint. P. K.

hatvan forint.
Gózon : Hogyan ?
A szabó: Kész Pénzért negyven forint,

Per Kòltségekkel hatvan forint . . .

oooooooooooooooooooooooooooooooooo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

HirdetéseHre legal Hal masabb a

Nagyváradi Napló
és a

Naguváradi Élet

o
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o
o
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o
o
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A Mig Ippi eiekmuveszei
Carusó, Slezah, Demuíh
Rurz Selma, Frida Rempel

stb. csodás feluételei Hagyuá radon egyedül

i Knssulh-iileakaphatál<- i

DALOS.

Szinházban.

Dalol a széh, a bársony puha bore
Bivja haromat rovid hihenore.
Dalol a fény s a szinpadról leárad
Megbujnah tôle félénh, hicsi vágyah.
Dalol a szin, a vászon tarha leple,
S leszáll hozzám, hogy az álmam beszegje.

Dalol a páholy rejtegetô mélye.
Elvész benne Ielhem daltalan zenéje ...

Dalol a esiphe, vallad temetoje,
Dalol a hajad, az álmam beszóve.
Dalol a szemed, a szerelmes tavaszban ...

Ósszeroshadoh daltalan panaszban .. .

<Sf>

Megôlelt a varos.

Plagához ôlelt az élet s a üáros.
Ris gyônge Ielhem gyáván sirt elôtte.
H szivem fôldjét a mámor t> a vágyah
Buja virága egészen benoîte.

Hlltam. Csah álltam, tétovázva álltam.
Ulrágoh hôzôtt lepheiizô gyermeh,
Hhit, mert rossz volt, nagyravágyó, léha,
H nevelôje, vezetôje vert meg ...

ñuzella Ôdôn.
OO
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zinházi eloadás uíán szinházi ua-

esora és a legjobb háuéházi italoh

az Emke kdvéházban.
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Hosszupályiak a fóvárosban.
Beóthy László jelôlése.

Falusi embernek esemény, ha a fôvàrosba
jôn és boldog, ha nem kell éreznie, hogy el-
vész és elmosódik az ô személye Budapest
zajos és hullámzó rengetegében. A mult hé-
ten — ritka kivétel — ebben a boldogságban

nek fénye kiemelte a dolmányos és csizmás
csapatot a sokaságba elvegyüló emberek
kozül.

A novemberi reggel kékes-szürke fátyolt
teregetett a fóvárosra és ezalatt a fátyol alatt
jókedvben és vidám hangulatban bontakozott
ki a hosszupályii deputáció. A kiváncsi sze-
mek megakadtak az egészséges magyaros arcu

volt részesedésünk : tudtuk, hogy észre vesz-
nek minket, hogy figyelnek reánk es ama
néhány ezer idegen kôzôtt, aki Budapest utcáit
taposta, a legelsôk mi vagyunk. Ott jártunk
mi is abban a kis hadseregben, amely Hosszu-
pályiból kerekedett fel és vonult fel Budára
és bátorsággal és ônbizalommal fordultunk
utcáról-utcára, mert fejünk felett csapkodó
erôvel himbálta a szél azt a nevet, a mely-

jôvevényeken és odavetôdôtt a tekintetük a
nemzeti szinü zászlóra, a mely a küldetés
céljának néhány szóban megadta a króniká-
ját. Beôthy László választói ezek és sehogy-
sem hajlandók arra, hogy idegeneknek érezzék
magukat Budapesten ; hiszen kinek volna tôbb
joga arra, hogy otthonként ûdvôzôlje az or-
szág székes-fóvárosát, mint nekik, a kiknek
itt lakik és dolgozik a büszkeségiik : Beothy

15 NAGYVÁRADI ÉLET 15

László. Ha van valakinek hozzátartozója, a
kihez bekôszônjôn, a kihez a szeretetét elvi-
gye ; akkor nekik kétszeresen is van, mert
bizonyosak benne, hogy a saját fiukhoz jon-
nek, aki szeretettel és ragaszkodással várja
ôket és nem akar tôliik elszakadni soha.

*

Érdekes, hogy a magyar ember, ha falu-

ország szivében. Ide gyülekezett Hosszupályi
kiildôttsége is, mielôtt a miniszteriumba ment
volna, hogy Beôthy Lászlónak felajánlja a
mandátumot. Fájdalom : kora délelótt volt még
és a hosszupályiiak csak az iires üléstermet
bámulhatták. Persze a képviselô urak nem

gondoltak reá, hogy kik most a képviseloház
vendégei, külonben lehet, hogy megemberel-

jából bekukkant Budapestre, ónkéntelenül is
odavetôdik a parlament felé. Vagy a mi né-
pünk politizáló hajlamának egyik külonos
megnyilatkozása ez, vagy pedig egyik legerô-
sebb bizonyitéka annak, hogy az alkotmányos
■élet emlójén nevelkedett fel a generációk egész
láncolata és mindenki látni akarja azt a haj-
lékot, a mely a magyar alkotmány megtartá-
.sának és kiépitésének munkája végett áll az

ték volna magukat és szolgáltak volna egy
kis beszéddel is Beôthy László választóinak.
A hosszupályiak azonban nem zugolódtak e
miatt, nekik igazán nem voltegyéb óhajtásuk,
minthogy a kereskedelemügyi miniszter elé
menjenek és meghallják tole, hogy elfogadja-e
a hosszupályii mandátumot, vagy nem? Sem
egy képviselóházi beszédért, sem a fováros
néminemü cifraságáért nem tették volna meg
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éjnek idején a fárasztó és hosszu utat hazul-
ról Budapestig. Jôttek ôk csupán azért, mert
szivük-lelkük be akart telni egy szép és me-

leg viszontlátás igazi ôrômeivel.
*

A viszontlátás csakugyan olyan volt, a

hogy vártuk, mert Beôthy László maga meg-
maradt most is a régi. Ennyi finomság és
keresetlenség, mint a mi Magyarország mai
kereskedelemügyi miniszterének egyéniségében
tündoklik: igen kevés ember tulajdona. Nagy-
urak pózából és hatalmás embereknek szinte
érthetó elôkelôségébôl nines benne egy maku-
lányi sem ; benne, aki nagyur és elôkelô volt
egész életében ennek a két szónak nemes és
becsületes értelmében. Beôthy Lászlóról min-
dig tudtuk, hogy egyénisége, gondolkozása,
jelleme soha meg nem változik. Valami eso-
dálatos kedvezése a sorsnak velünk, kiesi-
nyekkel szemben, ha vele érintkezünk, hogy
ô nem tud leereszkedni. Az a vállveregeto, ke-
gyes, csinált barátság Beôthy Lászlóban nem
található. Szivélyes és nyájas, nobel és lekô-
telezô, anélkül, hogy alacsonyabbnak tekin-
tene bennünket saját magánál. Soha nem ne-
künk kell ujjonganunk, hogy szóba állhatunk
vele, hanem mindig o Ortil, az ô szemében
mosolyog fel a barátság és szivélyesség kü-
lônôsen izzó fénye, ha velem vagy veled kezet
szorit.

*

Aki ismeri Beôthy Lászlót, az tudja, hogy
neki ôrômnapja volt a hosszupályiak látoga-
tása. Az a hely, ahonnan kétszáz derék isme-
róse és fôldije eljôtt hozzá, leválaszthatatlanul
nôtt az ó szivéhez. Azon a fôldon egy ma-
roknyi hely az enyém — mondta — és át-
lüktetett a szaván, a hangsulyozásán a sztilô-
hazához való gôrcsôs ragaszkodás érverése.
És ugyan mondjátok meg emberek : hát kény-
telen lett volna ezzel ? A hosszupályiak felette
bolcsen értesültek arról, hogy városok ver-

sengtek azért, hogy Beôthy Lászlót magukénak
mondják és Beôthy László nem ment És a

miképen Beôthy Lászlónak nem azért kell
Hosszupályi, mert ott holtbizonyosan megvá-
lasztják, hanem mert szereti azt a kis magyar
vidéket, azonképpen a hosszupályiak sem azért
jôttek el Beôthy Lászlóhoz a meghivással,
mert ô ma kereskedelemügyi miniszter, ha¬
nem mert a saját fiuknak és hozzátartozójuknak
tekintik ót.

*

Annak a kétszáz magyar embernek és a
kerület lelkes és érdemes vezetôinek, a kik
Budapesten Beôthy Lászlónál jártak : ime itt
van az arcképe a „Nagyváradi Élet" lapjain.
A képviselóház nagy lépcsôjén állott sorba a

hosszupályi küldOttség, hogy a nagy nap
emlékét ezzel a képpel is megórokitsük. Azok,
a kik nem járták velük együtt Pest-Budát:
most itt szeretettel kôszôntik óket.

i—ir—il—ir—ir—ir-li—ir-il—ir—ir—ir-u—itmrznr—n—ir-ir—ir-ir—ir—ir—ir—ir-ii—ir-ir—ir-ir—ir—ir—ir—ir—ir-ir—i

A Drágán^vizmü.
Harmadszor kozlünk ma

a „Nagyváradi Élet"-ben
képeket arról a hatalmas
vizmürol, amelyet Remecen,
a Drágán-volgyében épit a
Magyar Vasuti Forgalmi
Részvénytársaság Ószinte
ôrômmel állapitjuk meg,

hogy a kôzônség milyen
meleg érdeklôdéssel studi-
rozta ezeket a képeket s

mennyire intenzive hatolt
be azokba a fejtegetésekbe,
amelyeket a kolosszális
vizimürol a képek kiséreté-
ben adtunk. Valóban, ha kell
valami, ami dokumentálja a

Drágán-vizmü kérlelhetetlen A Drágánvolgy a Lungsor'hegyrôl nézve.
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Mindeniitt belátták, mit je-
lent az, ha a villamos ener¬

gia elindul hóditó utjára és
egyszerre a boldogulásnak
eddig nem is álmodott, nem
is remélt eszkôzeivel fogja a

primitiv megélhetési kiiz-
delmekkel bajlódó népet
megajándékozni ! A kózsé-
gek egymás után jelentkez-
nek, hogy a villamos
energiát igénybe vegyék s
mire a vizmü felépíil, nem
lesz falu, amelyben a ve-
zeték mentén villamos vi-
lágitás és az elektromoto-
rikus üzemek egész sora
ne hirdesse Biharmegye uj

Remec kBzség mellett fekszik ez a hely, amelyre az erôtelep fog épülni. kOTSZakának eljÓvetelét !
aonuuuiziaizinacfananaancinanaaaacjaaanaaaa

szükséges voltát, ugy a'legerósebb bizonyiték
kétségtelenül a publiküm részéról megnyilvá-
nult mohó és lázas érdeklódés. A kultnrának

és a haladásnak a vágya és szeretete ott
lappang minden ember vércseppjeiben s csak

Remec.

alkalmas vivmány vagy eszme kell hozzá, hogy
ezt a szeretetet lángra gyujtsa és elég eróssé
és izzóvá tegye ahhoz, hogy az ideákból
valósággá hevitse.

A Drágán-mü létesitésének eszméje Bi-
harvármegyének már min¬
den kis kózségében feléb-
resztette egyszerre a kn I-
tura és haladás szeretetét.

A család és a divatkérdés
Most már az ószi divat eljutott abba a

stádiumba, amikor a hólgyek már szivesen
gondolnak arra, hogy felhasználják, anélkiil,
hogy tulságos változásoknak volna még alá-
vetve. Más szóval ilyenkor, november végén
már kezd végleg kialakulni a hüvósebb év-
szak divatja. A megváltozott ido szintén haj-
landóbbá teszi a kôzônséget arra, hogy a jôvô
évszak divatjával foglalkozzék ismét és meg-
tekintse a szabók, divatárusok, szóvetraktárak
kirakatát és mintagyüjteményeit, hogy egy
kicsit „gusztál"-janak elôbb, mielôtt végleg
és visszavonhatatlanul megállapodnak abban,
hogy melyik anyagot és melyik formât ta-
lálják a legmegfelelóbbnek és a legpraktiku-
sabbnak. Róvid vizsgálat után fóltétlenül róvide-
sen rájon az ember, hogy az idei ószi és
valószinüleg a téli divatnak néhány speciális
jellegzetessége van. Ez a jellegzetesség : a
bársony, minden elképzelhetó szinben és min¬
den nüánszban, sok rojt, praktikus szóvetként
pedig ratiné, de nem tulságosan bolyhosan.
hogy a por nagyon vastagon belé ne tapad-
jon : ezek az eljóvendó divat fóalkatrészei.

A praktikus célu kosztümók nem men-
nek át tulságosan nagy változáson. Az alj és
kabátka, melyhez selyein, posztó, flanell, tüll
vagy himzésból készült bluz járul, jóformán
csak jelentéktelen változásokon ment át. De
valamivel gyakorlatibb hasznuak lettek. Min-
denekelótt tóbb szabadságot adnak a moz-
gásban s bár az aljak még mindig nem tul¬
ságosan bovek, mégis olyanok, hogy egész
nyugodtan el lehet már mondani róluk, hogy
már nem esztelenek, bár a divat kóvetelmé-
nyeinek teljesen megfelelnek. Sót láttunk már
hosszabb utcai aljakat is, alkalmi toalettek-
nél pedig tulnyomó hosszu szoknyát. Az uj-
jak már nem kimonó formájuak és kiinduló
helyüket visszatették a régi helyére : a vállba.
A derék lejebb csuszott és visszatért normá-
lis és eredeti helyzetébe. Mindezekból az ész-
szerü és okos változásokból egészen határo-
zottan azt vehetjük észre, hogy Párisban
mégis csak belátták végre, amit már nagyon
régen felfedezhettek volna, hogy a divatot
nem lehet kényszeriteni és nem lehet minden
abnormitást, mint csinos, elegáns és fess dol-
got rákényszeriteni a nagyvilág hólgykózón
ségére.



18 NAGYVÁRADI ÉLET 18

Az az egyhangu visszautasitás, melyben
mindenütt és egyenlóen részesitették a nad-
rágszoknyát, nagyon hasznos és eredményes
lecke volt. Az egész civilizált világnak az
egyôntetti véleménynyilvánitása egy kis belá-
tásra birta azokat, akik lehetetlen irányban
akarták fejleszteni a divatot. Ovó figyelmez-
tetés volt ez a részükre, hogy bolondságaik-
ban és külOncségeikben ne keressék minden-
áron a végleteket, ugy hogy a hOlgykôzônség,
mely külOnben mindig tüzbe ment a Páris
adta ôltôzékformâkért és vakon hitt a párisi
divattermek alkotásainak szépségében ; kezd
emancipálódni e befolyás aló! és minden
nagy centrum megcsinálja a maga külon di-
vatját, ami külónben ma már elég gyakori
kisérletek nyomán sok helyiitt kezd célre-
vezetni.

Az uj kosztümók kabátkái derékban rend-
szerint bôvek, félhosszuak és szük ujjai van-
nak. A szoros derekakat nagyon gyakran Mária
Antoinette-fichukkal látják el, ha pedig ezek
nem készülhetnek batisztból, vagy Tananból,
mivel a divat már nem igen találja kedvét a
kónnyü kelmékben, akkor legalább him-
zéssel vagy bojtokkal markirozzák óket. —
Az uj divat egyik kedves és finom tipusa a
bársonytoilett, mely legalkalmasabban fekete,
gesztenyebarna vagy tompazOld valourból ké-
szülhet. Szôvetben divatszin a kék, ez azon-
ban bársonyban sohasem hat olyan jól és
szépen, mint az elôbb emlitett szinek. A ka-
bátka kihajtása és a kézelók a kosztüm szi-
nével megegyezó szinben selyemból készültek.
A kabátkán három-négy nagyobbfajta gomb

A drágánvolgy

van. Ez a gombdisz ismétlódik az alj alsó
részén is. A gombokat vagy bársonynyal von-
ják be, vagy jetbôl választják. A kabátka re-
verze elég mélyre ér s igy csak kevés gomb
számára jut hely rajta. A kabátka elórészeit
elól, ahol a két rész ôsszeér, elgômbôlyitik.
Ugyanilyen elgômbôlyités disziti az alj elôré-
szeit is s igy a két ruhadarab pompásan har-
monizál egymással Az ujjak elég szükek,
hosszuak és selyemkézelókben végzôdnek.
— A kabátka elég gyengén markirozza a
darekat. A kalap, mely legjobban illik ehez a
toiletthez, a bársony toque, mely bársony-
szalagcsokorral van diszitve. Majdnem egé-
szen kimentek a divatból a virágdiszitések,
ezzel szemben a bársony és a szalag divato-
sabb, mint valaha volt.

Berkovits Hugo
0»MC=5«*C3»»I=H#MC3M»»»C=JMC=I0

Mi ujság a szinház korül?
Tegnap este mutatták be Bécsben, a

„Theater an der Wien"-ben Lehdr Ferenc uj
operettjét, az „Évá"~t, amely óriási sikert ara-
tott s vetekedni fog a diadalmas Lehár-dara-
bokkal.

A siker titka persze a Lehár-muzsika, amely
már világhirnevet szerzett az egykori kis katona-
karmesternek s amely most is uj szenzációkat
hozott. A Jfopróba kozônsége elragadtatással
nyilatkozott róla s a premier kozônsége való-

ságos extázisban fogadta a
dallamos keringôket, hangu-
latos, erôteljes finálékat.

Nem marad azonban az

invenciózus muzsika mOgott
a szôveg se, amely otletes
és vidám. Egy fiatal párisi
gavallér egy üveggyárat
ôrôkôl a vidéken valahol, a

melyet neki magának kell
vezetnie. A gyárral nem igen
tud mit kezdeni, ellenben
igen is tudna és szeretne is
kezdeni a gyár egyik mun-

kásnójével, a kis Évával, a
gyár leányával, akit a mun-
kások neveltetnek husz esz-

tendó óta, amióta haldokló
anyja rájuk bizta a gyereket.
A lány a gyáros elsô kôze-
ledését alig érti, azután
kezdi megszeretni ajnagyuri
gavallért, de szerelmével
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együtt fólébred a lánysága, a szemérme is és
faképnél hagyja a kisértót.

A második fólvonás alatt a kastélyban
nagy mulatság folyik a gyáros párisi barátainak
és barátnoinek tiszteletére. A kis Évát a fény,
a muzsika, a pezsgôsiivegek durrogása és ébredô
szerelme elószór az ablakhoz csábitják, a hol
bekukucskál, azután a küszobig, a honnan be-
kandikál. Mikor meglátják, el akar futni, de már
késó. Elfogják, nem eresztik s ô félig akarattal
félig ontudatlanul táncolja át szerelmese karján
az estét, amelynek ó lesz a királynoje. Mikor
javában ünneplik, kivülról a munkások fenye-
getó zugása hallatszik : kôvetelik a leányt, aki
kOziilOk való. A szolgák nem tudnak ellentállni,
a zivataros tômeg beront a terembe, elragadni
a leányt s megboszulni a szégyent. A gyáros
végignéz rajtuk és két szóval elcsititja a zugást :

— Semmi kOzük hozzám és a menyasz-

szonyomhoz !
A munkások lassan elvonulnak, a kis Éva

boldog álmának legtetejére ért. A menyasszonya
lett annak, akit szeret s aki oly elérhetetlen volt
neki, a mikor a gyáros egyszerüen bocsánatot
kér tôle ezért a hazugságért, a melyet a sziik-
ség kényszeritett rá. Hiszen a lány be fogja
látni, hogy ez a házasság lehetetlen, de meg
szükség sincs az esküvóre, hogy boldogok le-
gyenek. Ezekre a rideg szavakra végre Éva
fólébred a mámorból s futva

menekül vissza azokhoz,
akik ót tisztán szeretik,
nevelôapjaihoz, a munká-
sokhoz.

A harmadik folvonásban
már a gyáros az, aki nem
tudja elfelejteni a leányt, a
tréfa komolyra válik s hogy
a darabnak menyegzô lesz
a vége, azt már az elején
sejtettük. — Ezt a mesevá-
zat sok mulatságos jelenet
s két kedves figura — egy

erényes párisi masamód s
annak kiskoru barátja — tar-
kitják. A nagyváradi szinház-
ban a vidék osszes szinpad-
jai kôzôtt elsônek keriil
szinre Lehár uj operettje:
Erdélyi Miklós szinigazgató
máris szerzôdést kôtôtt a

darab elóadására. Itt épitik be a sziklába a volgyzárógát jobboldalát.

Ez a premier azonban még tesmészetesen
messze van, a szezon kôzepére tervezik s ad-
dig most egy uj vigjáték jôn, a „Papa", hogy
az operette személyzetnek ideje legyen elké-
sziilni a Királyszinház sláger-darabja, a „Kis
gróf"-ra, amelyrôl kassza-sikert vár a direkció.

*

Nagyváradot egy jó ido óta az elsó vidéki
szinházi városnak ismerik, szintársulatát a leg-
kiválóbbnak tartják s minden vidéki szinész
vágyának netovábbja, hogy a nagyváradi Szig-
ligeti szinház tagja lehessen.

Mi, akik itt élünk a nagyváradi szinház
korül, láttunk felnôni egy hatalmas szinészgár-
dát, tanui voltunk és vagyunk diadalmas szin¬
házi estéknek, meg tudjuk érteni és méltányolni
is e csodálatot és a vágyódást s ennek a titkát
se keressük tétován.

A nagyváradi szinészet müvészei nivóját
kivánjuk méltatni és emelni is azáltal, hogy
ezentul hétrôl-hétre kôzôljiik : az ország na-
gyobb városaiban mibôl tellik a szinházi miisor.

Ime :

Kolozsvdr: Dollárkirálynó, Cyrano de Ber¬
gerac, A papa, Carmen, Bánk bán, Ártatlan
Zsuzsi, A denevér, Balga szüz.

Arad: Dollárkirálynó, Kis gróf, A rivalda,
Uthelló, Szentiványi álom, Királyfogás.

Szeged: Sárga liliom, A kis herceg, Az

A drágánvolgy.
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Urania «zgószMáz nieges ieientése.
Folyó lió 25-én

A szégyenfolt.
Társadalmi drama 3 felvonásban.

Folyó hó 26-án és 27-én
A bányarém
Amerikai drama.

Folyó hó 28-án A magy. tud. Uránia vendég-
játéka

A Pénz ofelsége.
Iría és felolvassa Pekár Gyula országgyülési

képviseló.

Miután ezen rendkivüli érdekes és élvezetes
estének elóreláthatólag sok látogatója lesz, ké-
rem a t. kózonséget a jegyekrôl már most

gondoskodni az Uránia pénztáránál.

Képek az utcáról.

A korzóról.

orvosok, A tatárjárás, Ártatlan zsuzsi, Az ezred-
apja, A papa, Eszemadta.

Szabadka : Ezred apja, Obsitos, Rejtélyes
ember, Váijunk el, Cigányszerelem, Cigánybáró.

Debrecen: Három feleség, Ártatlan Zsuzsi,
Liliomfi, Édes a biin, Bányamester, Sarga liliom,
Nagyap*1, Kis gróf.

Pécs: Nebántsvirág, Papa, Ártatlan Zsuzsi,
Hft és haza.

Miskolc : A makrancos hôlgy, Bizanc, Kis
gróf, Biboros, Ezred apja, Don Cesar de Basan.

Gyôr : Vigyázz a nôre, Ártatlan Zsuzsi,
Eszemadta, Boszorkány.

Kassa : Az obsitos, Muzsikus leány, Kék
asszony, Táñeos huszárok, A milliók, Buborékok,
A ,,47-ik cikk."
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HiÉtésekre legalkaimasabb a Jagyváradi Élef
F o g a k

Kautschukban 3 koronától, arany fogak 12 koro-
nától feljebb szájpadlással vagy anélkiil a gyô-
kerek benhagyásával. Minden fogtechnikai mun-

kákat legolcsóbban készitek.
Vidéklek 24 órán b^lül kielégittetnek.

Berdaoii Jenó
fogtechnikus. Nagyvárad, Bémer-tér 2, I. em.

à la Gerbeaud
szinházi cukorkák kizárólag csakis

Aszódynál, Kossuth-utca és
Cukorkakirálynál,

Kert - uteán kapható
eredeti csomagolásban
egész ... 2 korona
fél .... 1 korona

negyed . . 50 fillér.
Kiváló finom, jó minóségeért a cég neve

garantía. Minden esomagon az
Aszódy név olvasható.

TELEFON: 635

Heti müsor.
November 25-tôl decernber i-ig.

Szombaton : Hamlet.

Vasárnap délután : Az ezred apja.
Vasárnap este : Az ártatlan Zsuzsi.
Hétfón : Az eszembadta.

Kedden : Hamlet.

Szerdán : Papa.
Csütórtókón : Papa.
Pénteken : Papa :
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Szombaton, november 25'én és kedden november 28'án

Hamlet.

Claudius
Hamlett --
Horacio — —

Polonius
Laertes —

Boscukranes
Güldenstern —

Szellem — —

'ragédia 5 felvonásban
S Z E M É

Szarvassy
— Tóth Elek
— Medgyaszay

Hunyady
— Turányi

Gózon
— Ocskay
— Molnár

Horatió Marcellus ôrsôn vannak
s megjelenik elóttük Hamlet apjá-
nakszelleme. Ezttudatják a gyászba-
ôltôzôtt Hainlettel, akPapja halálán
busul s még inkább azon, hogy két
hó rnulva anyja az édesapja ôcs-
csének felesége lett. Hanilet éjféi
tájban kimegy az ôrsre és meglesi
apja szellemét. Hamlet elótt meg¬
jelenik elhalt apja s fôlfedi a tit-
kot, hogy ot fia, hamlet ôccse "dite
meg, aki most uralkodik. de az

anyja nem tudott a gyilkosságról.
Hamlet bosszut esküszik,'de tétova,
határozatlan, akadálynélküli termé-
szete habozóvájteszi. Órültségetszi-
mulál, hogy tervét kônnyebben ki-
vihesse, mig végre egy szinjátszó
társaság szavalatára elhatározza,
hogy apja meggyilkolásához hasonló
jelenetet ir és azt nagybátyja elótt
eljátsza. Ebbôl akarja megtudni.
hogy igazat mondott-e a szellem,
vagy sem ? Hamletben óngyilkos
gondolatok támadnak, Oféliát, akit
rajongásig szeret, zárdába küldi. A
kirá'y elótt eljátszák a gyilkossági
jelenetet. A hatás oly nagy, hogy a
király elárulja magát. Hamlet be-
bizonyitva látja a gyilkosságot és
bosszuja végrehajtásához készül-
Ám az óreg Polónius, a király fó-

Irta Schakespeare.
L Y E K :

Gertrud —

Ophélia— — —

Szinészkirály
A királynó
Prológ — — —

Elsó^sirásó — —

Második sirásó —

Angyal llka
Étsy Emilia
Sik Rezsó

Szentgyórgyi
Fekete Á.
Leóvey
Kabos

tanácsadója, Ofélia atyja által édes-
anyja magához hivatja. Heves jele-
netek után Hamlet leszurja Poló-
niust. A király látja, hogy Hamlet
nem órült, fél a bosszujától és el¬
határozza, .hogy csellel Angliába
küldi Hamletet. Mialatt Hamlet ki-

játsza az óróket és visszaszókik a

hajóról. Ofélia atyja halála '„feletti
bánatában megórül és bolyongása
kôzben a hóba esik és megful.
Váratlanul visszaérkezik Ofélia

bátyja, Laertesz, aki a király ósz-
tókélésére elhatározza,', hogy meg-
boszulja Hamleten;apja és huga ha-
lálát. Temetik Oféliát, megjelenik a
sirkertben Hamletjés OsszetüzXeier-
tesszel. A király szinleg Leierteszt
inegbékiti Hamlettel és ennek bi-
zonyságául testvéri párbajt vivat
veliik. Leiertesz tóre hegyesésmér-
gezett s megsebzi vele Hamlettet
Vivás kôzben azonban tórt cserél-
nek s Hamlet is megsebzi ellenfe-
lét. A király egy pohár mérgezett
italt tart készenlétben arra az esetre,
ha Leiertesz nem sebezné meg
Hamletet. Ezt a pohár italt azon¬
ban Hamlet anyja hajtja fel. Leier¬
tesz haldokolva elárulja a királyt,
mire Hamlet mérgezett tórével agyon-
szurkálja a királyt.

Ószi és téli cipókülònlegessé

gek, vadászcipók egyedül a »
OBRÁf-iál

Rákóczi-ut 3. Telefon 847.
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Cipódivcit S„emîSSi»^ ñrcinyi cipódruhdz
— lasztékban megérkeztek- Rákóczi-ut 3. Telefon 512.

Ósziujdonsàgok, csipkék, selymek és bàr- A r» « U. A 7U« n szerezhetók be
sonyok nagy választékban a BUDAPESTl v_>oljJl\.C Cil LI 1 IctZ-Udl 1 SAS PASSAGE

Vasárnap, november 26'án délután 3 órakor.

Az ezred apja.
Énekes vigjáték 3 felvonásban. Irták: Mouézy-Eon és S. Durieux.

SZEMELYEK:

Boutin ezredes — —

Paradelle, hadnagy —

Dorjean — — —

Poileux— —

Gelinotte — —

Chavillon — —

Martial bácsi — —

Morris — —

Sik Rezsô

Turányi A.
Nádasi Oszkár
Gózon Gyula
Tóth Elek
Pintér

Hunyady J.
Kabos Gyula

Henry, borbély
Miss Gitta —

Chavilloné —

Lucienne —

Gelinonné —

Henriette —

Egy hélgy —

Egy ur — —

Kissv Imre
G. AranyossyJ Annus
Angyal Ilka
Szentgyôrgyi
H. Kôrôsy J.
P. Pintér M.

Margitai
Kompotthy

1. felvonds. Paradelle hadnagy a legény-
bucsuján annyira mulatott, hogy hazamenet
megsértette az ezredesét. Pityókás fóvel tette
és a bornak kell tulajdonitani, hogy volt ba-
rátnojét, Gittát is hazavitte. Mire felébred, Gitta
kijelenti, hogy jelen akar lenni az eskiivôn, a
melynek szinhelye egy szomszédos helyiség»
másrészt hirül hozzák neki, hogy az ezredes^
akit áthelyeztek, távozása elótt még szoba-
fogsággal sujtotta és már ott áll a ház elótt
az ór, aki vigyáz reá. Gelinotte kôzjegyzô, a
kinek nagy érdeke, hogy a házasság létrejoj-
jôn, rábirja Paradellet, hogy az ô ruhájában
szôkjék az eskiivôre, hogy a mikor az uj ez¬
redes megjelenik, hogy szemtól-szembe lássa
az ezred legfényesebb tisztjét, kénytelen had-
nagyképen szerepelni és mint Paradelle had¬
nagy lóháton kénytelen elmenni az ezredessel
az eskiivôre. Mert hát az uj ezredes, az ezred
atyja, nem akar „Paradelle" boldogságának
utjában állani.

2. felvonds. Lucienne boldogan fogadja a
vôlegényét. A menyasszony szülei nyugtala-
nok, mert várják Martial bácsit, Paradelle ro-
konát, aki dus apanázst igért a hadnagynak
és aki megigérte, hogy felolvasónojével egyiitt
jelen lesz. Ekkor aztán^Morris impressárió és
Gitta vállalják Martial és a felolvasóno sze-
repét. Az ezredes, aki még mindig azt hiszi,
hogy Gelinotte a vólegény, Paradelle felhábo-
rodva tapasztalja, hogy Lucienne egy idegen
emberrel csókolódzik és már-már nagy bajok
támadnak, amiket nôvel az igazi Martial meg-
érkezése, amikor kôzbelép Gitta és kacérko-
dásáva elhallgattatja az ezredest.

3. felvonds. Poileux, Paradelle ordonánca
a maga agyaíurt butaságában mindent elárul
az ezredesnek, de egyuttal hozzájárul az ez¬
redes kibékitéséhez és az ezred atyja a szép
menyaszzony kedvéért is kegyesen elengedi
Paradelle biintetését

PnCPM7\WPÍfT mipHprO-WíírnQ megérkezett párisi modeljeivelKosenzweig micucrgydrub —— szaiárcumea 9 =
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\7I7r7T?D divatáruházába „FEKETE SAS PASSAGE" óriási választékban niegérkeztek azVilí/ilLll = Kosztümòk méret után készülnek =

Petrás-füzó Rosenzweig Rosa ZT

Vasárnap, novembcr hó 26'án este 8 órakor

Az ártatlan Zsuzsi.
Opcrette 3 felvonásban. Irta Okonkovszky Georg. Zenéjét szerezte Jean Gilbert.

SZEMÉLYEK:

Des Aubrais báró — — — — Sik Rezsô
Delphine neje — — — — — T. Pogány Janka

fe""e ! «y—" = = - gïïfoSÏÏ
Renée, hadnagy — — — — — Medgyaszai
Pomarel — — — — — — Leóvey Leo
Susanne, neje — — — — — Zsigmondy A.
Charancey tudós— — — — — Hunyady I.

Rose, neje ——— — — — Szóke Gizi
Alexis, fôpincér —— — — — Rabos Gy.
Marietta ——— — — — Pápainé
Vivarell — — —— — — — Kiss Imre
Emile, piccolo — — — — — Gajdzsinszky I.
Tailleson — — — — — — Molnár
Irma — — —— — — — Lengyel M.
Rendórbiztos ——— — — — Pintér

1. felvonás. Des'Aubrais bárót, aki igen erkôlcsôs
ember hirében áll, akadémiai tagnak választják meg
„Az alma nem esik messze a fájától" cimti tudományos
míive jutalniául. A báró tiszte az erénydij odaitélése
is és a kitíinó akadémikus az erénydijal. Pomarel illat-
szergyáros feleségének, Zsuzsinak adja. Zsuzsi azonban
éppen nem mutatkozik valami nagyon erényesnek, mert
mihelyt férjét fegyvergyakorlatra hivják be, az elsó éj-
szaka elmegy Des'Aubrais báró fiával, Huberttel mu-
latni a Moulin-Rouge-ba.

2 felvonás. A Moulin-Rouge-ban folyik a mulat-
ság Az egyik szeparéban mulat, már félig elázva, Po¬
marel, aki nem utazott el, hanem átmulatta az estét
Ekkor érkezik meg Pomarelné Huberttel és véletlenill
ugyanabba a szeparéba kerülnek, ahol az elázott Po¬
marel til. Pomarelné hirtelen egy ftiggóny rnogé bujik
és csak a kezét nyujtja a férje felé, akit a szép, finom
nói kéz és az ó gyárából való parfüm illata egészen
elkábit. Pomarel udvarolni kezd a saját feleségének,
mig a szomszédos ftilkében Des'Aubrais báró, az er¬

kôlcsôs akadémiai tag mulat Charanceynek, vetélytár-
sának, akitól csak nagy nehezen sikeriilt elhalásznia az
akadémiai tagságot, a feleségével. De miután a kítünó
akadémikus teóriája szerint az alma nem esik messze
a fájától, a szeparékban nemcsak a fia mulat a szere-
tójével, hanem a lánya, Jacqueline is, aki a fiatal René-
vel jôtt el a Moulin-Rouge-ba. A párok tehát mind
egytitt vannak, amikor betoppan a szeparékba Cha¬
rancey, Des'Aubrais vetélytársa és meglátja a bárót.
Elhatározza, hogy bosszut áll az ellenfelén, leleplezi ót
és a rendórséget hivatja. A rendôrôk behatolnak a báró
szeparéjába és Charancey ekkor látja, hogy az a hôlgy,
akivel a báró mulatott, az ó felesége.

3 felvonás. Az asszonyok mindent iigyesen ki-
magyaráznak a férjük elôtt. Pomarelné azt mondja a
férjének liogv a romlott hôlgyeket akarta a Moulin
Rouge-ba a jó utra tériteni, mint erénydijas hôlgy,
Charanceyné pedig ugyanezzel a kifogással vágta ki
magát. Charancey megbocsát feleségének, sót Des'
Aubraisnál az ó számára is erénydijat eszkôzôlt ki.

JS r Tin h □ i! idfinniiG elóadás után íRjRSRSRSRassfRssa aUmi\ VBCSBfB KOvhü káoéházban
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Rosenzweig Rosa e I k ò 11 ô z ô t I üzlet-gyár Szalárdi-utca 9.

divatáruhdzdba 5 ñ5 PñSSñQE nagy vdlaszték érkezett
=jj= angol double kflbdtokban =E=

Pari si és berlini kizdrólagos modelled, kosztümòk méret utdn készülnek

VEZËR

Hétfón, november bó 27'en

Az eszemadta.
Uj operett 3 felvonásban. Irták : Ôsterreicher Rudolf és Lindau Károly. Zenéjét szerzé : Ludvig

Englánder. Forditotta : Harsányi Zsolt.

SZEMÉLYEK:

Steinberg Leónie bárónó —_ Báthory Elza
Trauwingen Alfréd gróf— — Miskey József
Bobby Kingson impresszárió Leóvey Leó
Habersack divatszalon tulajd. Nádasi O.
Homolka fószabász — Kabos Gyula
Lizett ] — — — — — — Zsigmondy A.
Klári varróleányok — — H. Czene S.
Rózsi ) — — — — — — Lengyel M.
Jembach Ernó festómüvész— Medgyaszai

Martin hajós kapitány
Egy idôs holgy
Kis Boy — — — —

Kis Groom — — —

Fürdó titka —

Paula szobaleány —

Egy kózkatona — —

Pincér

Pintér Dezsó

P. Pintér M.

Gajdzsinszky
Feketelbolyka
Ocskay M.
T. Pogány J.
Radnai Gy.
Fekete Árpád

Elsô felvonás. Eszemadta, vagyis Lizette,
Jembach Ernónek megtetszik s hogykôzelébe
férkózhessen, ruhaminta-rajzolónak adja ki
magát. Jembach végül is felfedi magát Lizette
elótt. hogy neni festómüvész, hanem elókeló
férfi. Egy impreszárió Lizettet átváltozó inii-
vésznónek akarja szerzódtetni ; Lizett el is
fogadja az ajánlatot.

Mdsodik felvonás. Nagy szépségverseny.
Lizettenek van legnagyobb kilátása a gyóze-
lemre. A grófné nehogy Lizette gyózzón, meg-
vesztegetéssel vádolja Jembachot. llyenformán
a grófnó lesz a szépségverseny gyóztese.

Harmadik felvonás. Általános kibékülés ;
Jenbach elveszi Lizettet, Steinberg Leonie
grófné pedig Frauningen gróf felesége lesz.

IlliîîS7arfiîiîlRn oíet Berger Sdndorndl
_ _ ajándékok játányosan szerezhetók be Parfümerie Savoly. Telefon 676

fl ¥ órás és ékszerész ajánlja fV / 1 "X O
KnrnC I dusan felszerelt raktárát. W W CíC 7 \ m\ÍT fS1JUI Uu J» DrÉgflhñvBÉn nagy vBlasítéh. iVCiixUvxi vil
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\7^nh I il·lin 0 Szi91¡9eti szinház müYésmói- Magy Sándor-u. 1.L^lLULi nej^ egyedüi; füzó szállitója. = Telefon 1153.

Szerdán, november 29'én, bérlet 54 C.
Csütortòkòn, nov. 3o'án, bérlet 55 A.
Pénteken, december i/én, bérlet 56 B.

PAPA.
Vigjáték 3 felvonásban. Irta Róbert de Fiers és Gaston Armand Caillavet. Forditotta Molnár Ferenc.

SZEMÉLYEK:

De Larzac gróf — —

Jean Bernard — -

Jocasse abbé — —

Aubrin — — — —

Pierre, inas — — —

Bigorre, kecskepásztor
Georgina Caursan —

Colette Toury Melcourt

Sik Rezsô
Tóth Elek

Hunyady József
Pintér Dezsô

Kiss Imre
Darázs József
Étsy Emilia
H. Kôrôsy Juey

Lucy — — —

Scannine — —

Catherine — —

Csendôrôrmester
Verviers, kôrjegyzô
Kertész — —

Charmenit — —

Jeanne Aubrin —

Szôke Gizi

Medgyasszayné
Vankné
Radno Cyôrgy
Molnár Rezsô
Fekete Árpád
Leôvey Leó
Polgár Mariska

Elsô felvonds. Larzac gróf megjelenik
Lamezanban, hogy felkeresse természetes fiât,
akit huszonôt évvel ezelôtt helyeztetett el a
faluban. A világfi gróf érzi az évek sulyát,
— legutóbb egy randevun hOlgye már kine-
vette, — és most magábaszáll és ezentiil a
fiának akar élni. A fiu, aki sohasem látta ap-
ját, egy Georgina nevü leányt szeret és emiatt
netn veszi tudomásul hogy ôt meg Jeanne,
egy kis vidéki leány szereti.

Második felvonds. Larzac, megtudva, hogy
fia elakarja venni Georginát, megharagszik,
mert a leány atyja egy kôzônséges kalandor
volt. A fiu megharagszik atyja ellenkezése

miatt és visszautazik falujába. Kôzben meg-
érkezik Georgina. aki oly nagy hatást tesz
a grófra, hogy ez maga viszi a leányt
Jean után.

Harmadik felvonds. Jean észreveszi, hogy
Georgina nagyon megváltozott és már nem

olyan kedves vele szemben, mint azelôtt. Meg
kell gyôzôdnie arról, hogy atyja megszerette
Georginát és a leány is, akárhogy kiizkôdik
ellene, szintén megszerette a gavallér, elôkelô
modoru grófot. A fiu nagylelkíien lemond
Georgináról, aki boldogan borul a gróf kar-
jaiba. Jeant pedig megfogja vigasztalni a kis
Jeanne.

Elcgans double Costümòk, fel- J^ófia Andomdloltok es blouzok olcsón csak ' srs-phloth.

Karácsonyi és ujévi vasar megkezdôdôtt ! József
ÁRUHÁZÁBAN, Rákóczy-ut, ApollóDiszmti, játék, bóráruk. jutányos árakban kerülnek eladásra. épületben, Széchenyivel szemben.
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ILLUZIÔ R0ZSÂK.
Irta : RAOUL AUCRNUmtR.

A „Nagyvárad¡ diet" részére forditotta:
SCHÔNBCRG RÓZSIKA.

A csipkeruhás szép asszonyt nem láttam
azon reggel óta. Talán csak vendég volt a
palotában ?...
Május 29.

Ma délelótt "sétálni volt kis fiával és a
társalkodónóvel. Orgonaszinii selyemruha volt
rajta és széles florentinkalap. Lassan jár, egy-
szerü, de mégis kónnyed, rytmikus lépésben.
Az emberek, kikkel találkozik, kitérnek elóle,
vagy félre állanak, arcukon a legnagyobb
tiszteletkifejezésével. De sen it sent lepne meg
külónósebben, ha az emberek, akik elótt el-
halad, letérdepelnének és suhogó ruhája szélét
megcsókolnák — olyan fenségesen szép ez
az asszony.

Amint utánaTnéztem, ahogy lassan végig
ment az utcán, elfogott a vágy, hogy kózel-
ból lássam. Ôsszecsaptam kónyvemet és le-
szaladtam a három lépcsôn. Mikor kiléptem
a kapun, éppen akkor fordult be a sarkon, a
gesztenyefasor felsô végén. Félelem fogott el,
hogy elvesztem szemeim elól. Futottam, ahogy
csak birtam és a szivem táncolni kezdett a
nagy izgalomtól. Fogom-e Iátni, ha befordu-
lok a sarkon ? Mikor a sarokhoz értem, alig
volt husz lépés távolságban. Ósszeszedtem
magain és elmentem elôtte. Nagy lelki harcot
vivtam, amig Tannyi bátorságot gyüjtóttem,
hogy ránézzek. Még sokkal, sokkal szebb,
mint ahogy gondoltam. Csodás, sôtétbarna
szemei vannak és olyan keskeny, sütét szem-
óldókei, mint megboldogult királynónknek.
Amint elhaladtain elôtte, átfutott a tekintete.
Észrevett volna? Reszkettem a puszta gon-
dolattól is. De nem: csak látott, de nem vett
észre. Igy nézett mindenkire, aki elment elôtte.
És ez egészen természetes is.

Elmentem egy koldus elótt. És azt gon¬
doltam : Ha o most ide ér, akkor ez a kol¬
dus elébe tartja kalapját és ô meg fog állni
és alamizsnát ad neki. Nem ugy néz ki, mintha
kôzônyôsen el tudna menni egy koldus elótt.
Visszafordultam és ó ott állott a koldus elótt
és mosolyogva nyujtott neki alamizsnát. És
én azt gondoltam : Milyen szép lehet ennek
az asszonynak az utján koldusnak lenni.

Mikor haza jóttem, megkérdeztem a házi-
asszonyomtól, ki az a hólgy. Az óreg asszony
ráncos arca alázatos kifejezést ôltôtt fel. Ma¬
gyar grófnó, mondta az 'asszony, a család-
nevét nem tudom kiejteni, a keresztneve Se-
réne, Seréne ... Seréne . .. Igen, igy is néz ki.
Junius 5.

Igazán nevetségessé teszem magam. Va-
lahányszor kisétál, mindég utána megyek és
elmegyek elótte. Már¿feltünhetett neki. Bizto-

san rajtam mulat, mikor társalkodónójével
angolul beszél, amit én nem értek. De nem
tehetek rola, a vágy erósebb nál&mnál, min¬
dég odahuz valami a kózelébe. Tulajdonképp
nem is látóm, ha elmegyek elótte. Csak ér-
zem : odaát, három lépésre tóled él ó, léleg-
zik, jár-kel. Nem merek megfordulni utána
nehogy terhére legyek. Ugy szaladok elóle,
mint az a kutya, mely elvesztette gazdáját és
azután felsietek a három lépcsón, fel a szo-
bámba. Ott a függóny mógé bujva, megállok.
És innen nézhetem ót, szemeimmel kisérem
mindaddig, mig az utcán lassan felfelé jón, a
kis fehérruhás gyermeket vezetve kezén és a
kisasszonnyal beszélgetve, mig a nyári lak
rácsajtója elé ir, honnan halk szoknyasuho-
gással megy a hófehér, napsütéses kavicsokon
a ház felé, mig azután eltünik a zold lombu
fák kózótt.

Multkor felnézett hozzám. Igazán észre
vett volna? Hogy tudnék kózeledni hozzá?
Talán a szinházban ? De ó a szinházba csak
a páholyba megy. Vagy talán virágot küldjek
neki? Igen, hogy majd este, mikor terineiben
a társaság egyiitt van, tréfát iizzôn a bolond
diákból, ki szemben, a harmadik emeleten la-
kikl? Nem, nem. Hiszen mindez órület. Te
a szegény negyedben élsz, ne felejtkezz meg
erról. Odaát, az utcán tul lakik a gazdagság,
a szépség, a boldogság. Ne fáradozz ! az utca
végére nem fogsz eljutni soha ! Átbámulni ; s
leinondani ! Ez a te sorsod ! Ez is valami !

Junius 21.
Tegnap a Práterben voltam Hedivel. Mi¬

kor esteledett, leültünk egy kerti vendéglóben,
kôzvetlen a kerités mellé, ugy, hogy a sétálók
tómege elóttünk hómpólygótt tova a fasor-
ban. A vórós füstüs, alkonyodó utcát néztiik,
hol felbukkantak és eltüntek a robogó foga-
tok ! Egyszerre csak az egyik kocsiban ott
ült ó is. Levendulakék selyemruha volt rajta
és széles kalap nefelejtssel és árvácskával
diszitve, a szélére kónnyedén rátüzve egy
halványkék fátyol. Feltünóen sápadt és sóté-
ten óltózótt fiatal ember ült mellette, hanyag
tartással. A kocsi mélyében, szemben vele egy
csomó fehér rózsa nevetett rá. Lassu lépésben
haladt el a kocsi, majdnem ünnepies komoly-
sággal, mig beleveszett a távol barnapiros
alkonyába.

— Tudod ki volt ez a hólgy? — kér-
dezte Hedi.

— Nem — feleltem ijedten.
— Seréne grófnó volt ... A lóversenyen

láttam egyszer. Szép asszony ugye?
— Igen — mondottam.
Hallgattunk.

(Folyfatjuk.)

Felelós szerkesztô :

FARAOÓ REZSÓ.
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Nagyságos asszony!
Sikerült egy fóvárosi nagyobb áruraktárt árverésen
megvennem és hogy nagyrabecsült vevóim általam ismét
finom és olcsó áruhoz jussanak, elhatároztam, hogy az

olcsó elárusitást
Bémer-tér 2. szám alatti üzlethelyiségemben ELIT

.. kávéház mellett =====

ma megkezdem.
Eladásra keriil valódi angol és doublé 140 széles
szdvetek már 90 krajcártól kezdve, finom barchetek,
sima és doublé selymek, vásznak, kanavászok, valódi
Schroll sifonok, damaszt és szôvet garniturák, stb.

Saját érdeke minden urnônek vásárlásait nálam esz-
kozolni, h o 1 az òsmert szolid árban lesz

mindenki kiszolgálva.

flOH éso irusilasa.
! ! Kert-utcai Iizletem ezalatt zárva ! !
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Czen szezonbcm már hdromszor
érkezett szalonomba modeli
kalap. Ma ismét nagymeny-
nyiségü izléses, modern nj

kalapmodellek
érkeztek megtekintésére felhi-

vomahòlgykòzònség figyelmét.

Ujhelyi Rosa
Rdkóczi-ut.

k^o¡^3í==2o!&.

Telefon szám 892.

VAS és RÉZBU
TORGYÂR ierakai.i

Stern József
vaíkceskedónél

ZÔLDFA UTCA 10
Egy réz fiîggônyrud 170
cm'. 4 kororia. Egy gal¬
vanizad sodrony ágy be
tét 10 K. Fél réz- és
egész réz-ágyak eredeli
gyáii árban. Modern
konyhaberendezések vas'
aluminium, nickel és
zománcozolt edényekbol

^3.oc=?,<=áOí=rá

£ f>$3 beseem
frolg^ek, a t<2rrr>!25¿et által r)err) lette^ 5¿ép bajjal
rr)egáldüa, forduljarçab bi^alort)")3' cég<2rr)b<2¿¡' ¿1 baj"
roUQ^á^at bi^árólag üalódi terrc)(253<2t<25 bajkól ^éçgiten).
Fjajrrjosàçt, orjdolátiót é$ \pa\ápolá5Í <y$ai{5$erüzr)

^ari)rr)¡oger Içtuár> sa'obási fodrá5¿o| a 5s'9»9®tf
53'0bá¿3al 5zerr>bzr). -

SONNENFELO MÛNYOMDA, NAOYVÁRAD.


