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43 szám ( 3 ) F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P
munkának elvonása egyértelmű Uj- 
hely szépen virágzó szőlőművelésé
nek nagy megkárosításával.

Kzt nem tartjuk megengedhetőnek 
a minisztérium részéről, mely bizo
nyosan jobb szemüvegen nézi a mi 
dolgainkat, mint a tervező és ülé
sező urak és bizottságok.

Ha az uj palota felépítése a mos
tani logházzal kapcsolatban egvál- 
talán nem lehetséges, — husznáíta- 
sék fel a mostani fogház, nem sok 
költséget igényelő átalakítással, a 
helybeli többi állami hivatalok ré
szére. - de fogházat törvényszéki, 
ügyészségi hivataltól különváltál! 
ex istái ni még gondolatnak is kép
telen.

Ott vau a vasúthoz közel cgv' 
nagy üres telek, ha kevés, tessék 
hozzá kisajátítani a sMinszéd belto- 
lekből quantum satis.*) A Kazinczv- 
utcán tízszer, a disznó vásárban leg
alább hatszor annyiba fog kerülni 
a terület, mint itt. Az a kifogás, 
hogy lejtős. A törvényszéki épület
nek a főutcára néző * homlokzattal 
van elég helye egyenes talajon. A 
fogház hátra jönne, 5—G lépesöze-! 
tes terraszszerii leásással. A mai 
modern kor -építészeti technikája 
előtt ez nevetséges akadály. És a 
közönség kényelme hol van jobban 
kiszolgálva, mint itt, közel a vasút
hoz, a főutca mentén. A fogház 
nyílt mezőre nézne, bizony égéssé* 
gesebb az a hely, mint ‘a mostani 
fogház helye, vagy a disznó vásár
tér, avagy a Kazinozy-uteái hegy
lábú mely elég vadvizes is lesz.

Nem tartom magamat tekintély
nek, de az előadottakat az életből, 
tényekből vettem. Kis ember szavt 
ritkán hallatszik meg magas helyen 
de ne feledjük el Mark Twain eg\ 
beszélyét, melynek pointja az : bog) 
a császár felakasztatta az őt meg 
gyógyítani képtelen doktorokat. : 
az őt egy dinnyeszelettel egészsé 
gesse tett kóinényseprőgyereket meg 
ajándékozta — egy viselt cipővel

E.

SZÍNHÁZ.

A zenéjében itt-oti felcsillan még 
I a Szulamith muzsikájának nagvsze- 
1 üen komoly szépségé, de a szövege 
meg ezt a szépségét is végkép tönk
reteszi.

I ódig hatalmas tárgya van : egv 
l.matikus zsidó szabadsághősnek 
nagyszerű küzdelme az elnyomó 
romai hatalom ellen. De olyan* silá
nyul van feldolgozva ez a tárgv. 
hogy a rósz feldolgozás az egész j 
küzdelmet békaegérharccá, a harc 
hőseit karrikaturákká türpíti.

Akármilyen hatalmasan csengett j 
is Szeke/y Gyula nagyszerű bariton 
hangja, akármilyen szép szál ember! 
' óit is Barkoehba szerepében : bizony 
e.-ak nevetett a közönség, mikor 
elkezdte szurkolni a szegénv kóris- 
tákat. s azok engedelmesen dőltek 
jobbra balra és haltak meg egymás I 
után. úgy, hogy már kezdtünk* két
ségbeesni. hogy ki fog énekelni a j  
többi felvonásokban, ha már a má
sodikban mind meghalnak a kóris
ták. (Szerencse, hogy a földön fekvő 
halott kóristák is énekeltek, s így a 
Székely vérengzése még se tette 
hiányossá a kar énekét.)

Azután meghalt Bárdos Irma is, 
a Kar Kochba gyönyörű menyasszo- 

1 ,iya’ (Kár érte, mert szépen énekelt 
I és rokonszenvesen, drámai erővel 
i játszott.) Meghalt Bárt hu, a Bárdos 
: Irma apja, pedig szép öreg zsidó 
j volt és meghatóan játszott. \  Faragó 
I gonosz intrikája folytán ölte meg a 
I tulajdon veje, Székely, ami elég 
meggondolatlanság volt tőle, mert 

I hogy hihette el annak a roszlelkő 
J embernek első szavára, hogy az ő 
derék apósa áruló ?

No de meglakol érte, mert ő is 
meghal, azután meghalnak a zsidó 
lázadók és a római katonák mind. 

j és szerencse, hogy erre legördül a 
j függöny, mert biztosan meghalt 
! volna a súgó is, a karmestester is,
1 meg az egész zenekar is.

Bar Kochba szabadságharca tehát 
! megbukott és a színdarab is meg- 
i bukott. Kár is volt előadni, hisz a 
Népszínházban is kinevették annak 

; idején s levették a műsorról. Jobb 
darabot érdemelt volna az a nagy 
és szép közönség.

Műsor:
Szerdán: Cyranó de Bergerac. kérlelsz.)
C s ü tö rtö k ö n  d. u. Svihákok fé lln d v á ra k -  

kal . este 1000 év. b érle ti).)
Pénteken Nap és hold. bérletben).
Szombaton: A szőki.nondó asszonyság, 

(bérletben)
V asárnap: d, u. Kurucz Feja David, fél-;

helyárakkal), este Egy görbe mp. ;
H é tfő n :  Egy görbe nap. b é r le tb e n . j

Mindig mondtuk, hogy az újhe
lyi közönség szeret színházba járni, 
csak elidegenítette tőle a folytonos 
kínlódás, amivel a szinügyi bizott
ság bölcsessége szerencséltette a 
tavalyi és harmadóvi szezont.

Lám, most végre jött egy első 
rangu, kitűnő társulat, s pár nap 
alatt csudamódon meghódította a 
publikum szerotetét. Most már min
dig telve van a színház, sőt leg
többször nem is fér már cl a kö- i 
zönség, a zenekarba is székeket! 
visznek, a bejáróknál is nézők álla-1 
nak, s mégis igen soknak, aki nem I 
gondoskodott jó előre jegyről, visz- j 
sza kell térnie, mert elfogyott min-' 
den jegy.

És a megnövekedett közönség 
lelkesedésének alig van határa. — 
Olyan kacagást, olyan tapsvihart, a 
milyen pl. a „Zsába1* előadásán fel- 
zugott, nem élt még meg az újhelyi 
színház.

Uj korszak kezdődött az újhelyi 
színészet históriájában, hisszük, re
méljük, hogy sokáig fog tartani.

•»
Szombaton 24-én : Bur-Kochhn.

Szörnyű csalódás érte azokat, a 
kik Goldfaden operettjében egy uj 
Szulamithot vártak. Bar Kochba 
úgy viszony 1 ik Szulamithoz. mint aj 
ínucsai kenderáztató tó a Balaton
hoz.

* )  E lső  sorban azonban m ég m in d ig  
nőm  é rt jü k , h o g y  m ié rt no le h e tn e  a K o 
ro n a -u tc án , a m ostani fo g h ázza l kapcsa- j 
la tb a n  é p íte n i azt a p a lo tá t. Szcrk. |

Vasárnap délután A suhincz.
Délutáni előadásokról nem igen 

szokás referálni. Nem veszik komo
lyan őket.

Komjáthynál máskép van. () olyan 
pedáns és lelkiismeretes, hogy még 
a délutáni előadásai is csak azért 
délutániak, mert délután adják, de 
egyébként szóról szóra olyanok, mint 
az esti előadások.

így pl. most vasárnap délután a 
Sukane, ez a mindig szép eredeti 
operettünk, nagyszerűen ment.

Tulajdonképen elég annyit mon
dani, hogy Komlóssy Emma adta a 
címszerepet. Mert hogy fényes, nap- 
sugaras művészettel, édes pajzánul, 
gyönyörűen játszott, hogy pajkosan 
mosolygó szépsége és művészetének 
üde bája beragyogta az egész elő
adást s uj és nagy sikert szerzett 
a kipróbált jó darabnak.- mindezt és 
még sok egyebet fölösleges elmon
dani, magától értetődik. No és hogy 
olyan termet, olyan pici láb nincs 
több a világon, arra vasárnap d. u. 
is megesküdött egy pár száz újhelyi! 
férfi.

Bárdos Irma is játszott: persze, 
hogy igen szép volt.* Makrai is ját-1 
szott: persze, hogy nagyon mulat
ságos volt. S még sokan játszottak 
és mind igen jól.

Tele színház, sok taps, mint ren-1 
desen.

Vasárnap este Kurucz Feja Dávid.
Úgy ment, mint a limitkor, de a 

közönség — isten tudja, miért — j 
nem lelkesedett úgy. Pedig érdé- j 
késsé tette, hogy a szerző, dr. Fényes j 
Samu is végignézte. A második fel-! 
vonás után ki is tapsolták a szín
padra háromszor.

Fényesnek nagyon tetszett az elő
adás, azt mondta, hogy jobb, mint 
eddig akárhol a vidéken, s nem ma
rad a posti mögött.

•»

;

H é tfő n  Á zsába.
Még is csak jól lehet építve ez az 

újhelyi színház. Mert ktllöinbon ősz- 
sze-vissza kellett volna repedeznie 
attól a harsogó kacagástól, amely 
hétfőn este három órán keresztül 
reszket tette falait.

Hiszen régi dolog, hogy páratla
nul szellemesek a franciák, de amit 
a zsaluiban művel a francia szelle
messég. az már csudának is sok. 
Kápráztató tűzijátéka ez a darab a 
legfényesebb szellemesség kiapadha
tatlan sziporkázásának. Az ember 
azt hiszi, hogy már elértő a tető
pontját a helyzet komikum fokozása, 
hogy tovább már nem mehet, s azu
tán látja, hogy ez még csak a kez
dete volt a komikumnak, hogy szü
net nélkül, egymás után torlódnak 
egymás felibe a kaeagtatónál kacag- 
t;dóbb helyzetek, fokozódik a hatás 
egesz a Usimborasszóig, egész a ne
vető görcsig, a kacagásban való vég- 
kimerűlésig.

Fii nem bánom akármit mond a 
prüdéria és a doktriniirizmus: de 
estid ás. óriási zsenialitás kell althoz, 
hogy  valaki ennyi kacagtató helyze
tet ilyen szellemesen egymásra hal
mozzon. hogy ennyire a végletekig 
tndja^ fokozni a nézők harsogó jó 
kedvét. Nagy művészet ez. a maga 
nemében semmivel se kissebb. mint 
H legfenségesobb tragédiák írása. 
E> logadni merek, hogy az öreg 
Shakspere Vilmos ha a fejét leüt
nek, akkor se tudna összehozni egyet
len ilyen bohózatot, amilyet százával 
ráz ki a szűre ujjúból Hennequin, 
Bisson, Eeydoau, meg a többi.

• fut is az embernek eszébe, hogy 
valószínűtlen, logikátlan, hogy egy 
kicsit szemtelen, meg egyéb ilyen 
kifogás! Mikor is jutna, mikor az 
első jolonottől az utólsóig ki nem 
jön a kacagásból ?

A Zsába a legmulatságosabb min
den eddig látott francia bohózat 
közt. Hihetetlenül, elképzelhetetlenül 
mulatságos. Hogy miért, hogyan? 
azt lehetetlen leírni, azt látni és él
vezni kell.

Az előadás remekül érvényesítette 
a darab nagyszerűségét. Tökéletesen 
jó volt, egészen vigszinházi nívójú. 
S ő t még annyiban jobb a vigszin- 
házinál. hogy itt a hölgyek sokkal 
szebbek.

Mert bizony színház legyen, ame
lyik olyan három szépséget tud ösz- 
szehozni egv darabban, mint Groó 
Valéria, lakács Mariska és Bartháné. 
Hogy melyik volt a legszebb, s me
lyik játszott legjobban, bizony isten 
nem tudom megmondani. Groó Va
lériát most láttuk először igazi sze
repben. s nagyon kedvezően mutat
kozott be. Ruhái szenzációsak vol
tak. különösen a harmadik felvonás
beli, a szecessziós féloldali kivágás
sal. lakács Mariska kedvesen, iigve- 
sen játszott. Szigeti Lujza markáns, 
néha tlóerős, de mindig mulatságos 
anyós volt.

A főszerepet, Barisard-t, aki elhi
teti mindenkivel, hogy neki egy tö
kéletes  ̂ hasonmása lakik Parisban, 
csak azért, hogy ennek a hasonmás
nak a rovásara csalhassa a feloségét 
s kalandokra járhasson, és annyira 
szemtelen, hogy a saját házánál, a 
saját feleségénél látogatást tesz a 
hasonmás képében : elegánsan, szel
lemesen. ismert nagy művészetével 
játszotta meg Komjáthy. Nem aka
rom kissebbiteni a drámahősi tehet
ségét. de ebben a zsánerben semmi
vel se gyengébb, mint a drámában.

Méltó párja volt Odry, a vidéki 
orvos, aki csak egyetlenegyszer 
akarja megcsalni a feleségét, *s ak
kor is csúnyán rajta veszt. Érdekes, 
mulatságos, jellemző volt mint min
dig. Amit. ez a két ember művelt a 
közönség nevető idegeivel, az már 
szinte sok. Szőke csinos és elég-jó 
szerelmes ifjú poéta volt.

Ha még egyszer adják ezt a da
rabot, nézze meg mindenki, aki ka
cagni akar. Megnovettiti ez még az 
egyptomi szfinkszet is.

Szerda, május 28

h í r e k .
— Dr. Somossy András a saujhelvi

jkir. ügyészség újonnan kinevezett 
; vezetője tegnap elfoglalta hivatalát.

;  Egyházmegyei hir. A Somogyi 
Gerő halálával megüresedett király- 

! helmeczi plébániára dr. Farkas Ró
bert lett kinevezve.

— Iskola felavató ünnepély. A sá
toraljaújhelyi állami elemi és állami 
polgári leányiskola 1902. évi június 
lió 3-án tartja felavató ünnepélyét. 
Az ünnep sorrendje : .Június hó 2-án 
déli 12 óra 45 perckor: () nagymél
tósága dr. Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi in. kir. Miniszter ór 
képviselőjét. Nagyságos Halász Fe
renc miniszteri osztálytanácsos urat 
— Székely Elek polgármester veze
tése mellett — a fogadó-bizottság a 
vasúti állomáson fogadja. — 3-án 
d. e. 8 órakor, az összes növendékek 
saját felekezetűk templomába isteni 
tiszteletre vezettetnek. — 10 órakor 
a küldöttség tagjai futaki Hadik 
Béla gróf főispán ór 0  Méltósága 
vezetése mellett a vármegveháza 
nagyterméből az állami elemi isko
lába vonulnak fel. Erre következik 
a tulajdonképeni megnyitási ünne
pély a következő sorrenddel:

1. Hymnus. Éneklik az áll. el. is
kola növendékei. 2. A miniszter ur 
képviselőjét Dókus Gyula kamarás, 
áll. elemi és áll. polgári leányiskolái 
gondnoksági elnök a két gondnok
ság nevében üdvözli. 3. Az állami 
el. és áll. polgári leányiskola átadása 
Székely Elek polgármester által. 4. 
Halász Ferenc miniszteri osztályta
nácsos az intézetet rendeltetésének 
átadja. 5. Az állami elemi és állami 
polgári leányiskola története Vágó 
Gyula igazgatótól. 0. Alkalmi beszéd. 
Elmondja egy állami elemi és egy 
polg, isk. növendék. 7, Záró beszéd. 
Partja Beregszászy István várjnogyei 
kir. tanfelügyelő. 8. Szózat. Éneklik 
az intézet növendékei. Az ünnepség 
lefolyása után a két intézet megte
kintése. Délután 1 órakor közebéd a 
»Korona« szállóban. Egy teríték ára 
3 korona. Este 8 órakor hangver
sennyel egybekötött disz-előadás — 
rendes helyárakkal — a városi szín
házban. A tiszta jövedelem feloré* 
sze az áll. el. iskola szegénysorsó 
növendékeinek felruházására fog for- 
dittatni.

Műsor:
1. Nem nézek én . . . Férfinégyes. 

Huber Károly tói. Előadja a sátoral
jaújhelyi gyártelepi dalárda. II. Al
kalmi költemény. Szavalja: Komjáthy 
János színigazgató ur. III. Vonós
négyes Dauschor Miklós, Kiizdy Ist
ván. Mihályit József és Szeretin Hugó 
urak által. IV. »Becsületszó*. Szi
geti József 2 felvonásos vlgjátéka. 
Előadják a társulat tagjai. V, Ere
deti magyar dalok. Gaál F.-től. Elő
adja jl sátoraljaújhelyi gyártelepi 
dalárda.

— »Kitartás« jótékonycélu egylet 
Társasköréhez csatlakozott M. Á. V. 
altisztek által saját alaptőkéjének és 
könyvtárának gyarapítására 19o2. jú
nius hó 7-én a „Vadászkürt" kert- 
helyiségében Lukács Károly zeneka
rának közreműködése mellett zárt
körű nyári táncmulatságot rendez. A 
táucmulatság kezdete d, u. G órakor.

— Sikkasztó Írnok ozimen megje
lent közleményre a mai helyzetnek 
megfelelőig tudatom, hogy Németh 
Mihály járási Írnokot, mint azt az 
eddigi vizsgálat igazolja semminemű 
sikkasztás nem terheli. Teljesen té
ves informatión alapszik a nevezett 
közlemény és látszik, hogy olyan 
egyéntől származik, ki a helyi vi
szonyokkal nem ösmerős. Már az a 
körülmény, hogy a nevezett Írnok 
az utazáshoz szükséges pénzt rész
ben küiosön vette, részben saját ér
tékesebb holmijának eladásából sze
rezte meg, s az, hogy még az utolsó 
napon is több korona értékű ok
mánybélyeget vásárolt, hogy az ál
tala kezelt zeneengedélyeket kellő
képen felszerelje s úgy hagyja hátra, 
teljesen kizárja a sikkasztás bűnét,
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