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KOVÂCS IMRE, szinigazgatâ



KOVÂCS IMRE SZINTÂRSULATA.
Azt a cimet is lehetne adni ennek az irâsnak, hogy 

„szineszek DevânK, csakhogy ez bizonyos mertekig megha- 
misităsa volna az igazsâgnak. A vârosi szinhâzban mtikOdâ 
târsulatnak hivatalos cime ugyanis nines, de logikus erte- 
lembe veve a dolgot, e fenti cim feltâtlentil helyes. Mi 
azonban nem akarunk filozofâlni, csak a tenynel maradunk: 
megjottiink, iti vagyunk es orultink. Nehogy felreertes legyen. 
Nemcsak azert Ori'lunk, inert a saison kezdetevel sok regi, 
jo ismerdsunket iidvozolhetjiik ujra, hanem azert is, mert 
tudjuk, hogy nivos, komoly es vâltozatos eloadâsokat nyuj- 
tunk. Most szepen, sorjâban bemutatjuk a târsulat tagjait, 
akiket szinpadrol a kozonseg mâr ismer ugyan, de akiket 
azonban a mi megvilâgitâsunkban is kellemes megismerni.

Kovdcs Imre igazgato az els(5 szeretettel viszontlâtott 
tagja a târsulatânak. Ot mâr ismeri joi a kozbnsâg. Kitiind 
szinhâzi erzekkel rendelkezik, artisztikus tdrekveseivel magas 
nivora emelte a videki szineszetet. Az idei saison elejen is 
hti marad elveihez, hogy nem iger, hanem tenyekkel <§s 
meglepetâsekkel szolgâl. Annyit elârulunk, hogy az Osszes 
operett es drâmai ujdonsâgokat a Iegjobb eloadăsban mu- 
tatja be. igaz, hogy nem nagy kunszt ezt neki megtenni, 
mert kitiino târsulata ep oly ambicidval dolgozik, mint Kovdcs, 
aki viszont igazolja a kozmondâst, hogy ilykâppen sajât 
szerencsejenek Kovdcsa.

EljOtt termeszetesen ujra K. Szucs Iren, a legsokolda- 
lubb szinâsznd, akinek pompâs alakitâsaira szivesen emlek- 
szik vissza a kozOnseg. Az operetteldadâsoknâl elsd helyen 
szerepel Perenyi Manei, aki tehetsegevel es szep, iskolâzott 
hangjâval mint kâsz primadonna tdk&etesen meghoditotta a
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kdzdnsâget. A târsulatnak ket soubrettje van. Az egyik: 
Kdddr Gabi, egy elGkelG aradi urleăny, aki csodâlatos gyor- 
sasâggal jutott el a miivâszi fejlod^s ama fokâra, amihez 
mâsoknak hosszu evek kellenek. A măsik: Sipos Nelly. Ct 
nem kell bemutatni. Regi ismerds. Ugyesen tâncol, tempe- 
ramentumâert dicsâretet erdemel. A pompâsan Osszevâlogatott 
târsulatnak hdlgytagjai meg Harmath Joldn drâmai hdsno. 
Kulturălt beszeldmuveszete, nemesen âtgondolt jâteka komoly 
es nagy feladatokra kepesitik. A szep Peterffy Boske kedves 
jelensâg, aki târsalgâsi szerepekben ep olyan joi megâllja a 
helyet, mint az enekesekben. Csillag Lola komoly megfon- 
toltsâggal jâtsza az anyaszerepeket, de mint komikânâ is 
elsorangu; Igmdndi Aranka diszkret jâtekât a szinjâtszâs 
minden fajâban joi fel lehet hasznâlni; tovâbbâ Hudi Pi- 
roska, aki a kisebb szerepeket tdlti be peldâsan. Nem sza- 
bad megfeledkezni Katona Ilonkdrol sem, aki ugyan fiatal 
szinesznd, de mâris szep sikerekre tett szert. Meszdros Pozsi 
elegânciâjâval kelt âllando feltiinest, mig P. Csdky Margit 
szinten egyik erossege a târsulatnak.

Ezek utân a ferfiak.
Elsonek kell megemliteni Kubinszky Viktor igazgatd- 

helyettes titkârt, aki a. szinhâz miiveszi es gazdasâgi tigyeit 
intezi bâmulatos precizitâssal ăs lelkiismeretesseggel. Mint 
komikus szinâsz nagy sikereket arat. Kozma Hugo, a târ- 
sulat vendegmtivâsze Erdely legnepszertibb bonvivantja, aki- 
ben ennek a szerepkbrnek minden tartozeka ideâlisan egye- 
sul. Felho Ervin a kozonseg kedvence. Nagyszerii tâncos 
komikus, pâratlan a maga nemeben. Fiatal, elegâns, kedves 
£s kitUnd hangja is van. Nagyszerii rendezd. A vilâg leg- 
szerenyebb embere a nepszerii Battydn Kdlmăn, aki barito- 
nista, buffokomikus, drâmai âs jellemszin^sz egy szemâlyben.
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Legjobb szerepei: a „Hazudik a muzsikasz6“-ban Szilvib». 
a „Sârga csiko" Lacija, a „Hollandi menyecskâ“-ben Stopp 
âs a „Taifun“-ban Tokeramo. Mâr tdbb izben hivtâk fdvâ- 
rosi szinhâzakhoz, de 6 megmarad a videken. Soor Jeno 
drâmai hds, iigyes rendezd es intelligens szinesz. A Nemzeti 
Szinhâzban Romeot jâtsza nagy sikerrel. Jody Kăroly enekes 
tâncos bonvivânt. Meg fiatal szinesz, aki nagyon szep jOvd 
eldtt âll. A lânyok kedvence. Virăg Lajos szerelmes szinesz. 
A fiatal szinâszgârda egyik legtehetsegesebb tagja. A kozel- 
jdvdben nagy szinpadokon fogjuk viszontlâtni. Faludi Bela 
tâncos naturburs szerepekben nyujt kivâld alakităsokat, a 
hâboru alatt frontszinâsz volt es az dsszes kitiinteteseket 
megszerezte. Biro Elek, a fiatal szinesz es az ujsâgiro gârda 
egyik legtehetsegesebb tagja. Noveltâi es versei kdzismertek. 
Kovâsznay Arthur fejldddkâpes, tehetsâges sz£p jovore jo- 
gosult, ugyszintân Mdrton Istvdn is.

Freund Lajos az orszâg elsd karnagya. Nemrâg iinne- 
peltek miikodesenek huszondteves evfordu’ojât, mely alka- 
lommal a kolozsvâri Român Operâban a Tannhausert vezâ- 
nyelte. Cserbanies Păi diszlettervezo a lelke az eldadâsok- 
nak. Miiveszi diszletei az eldadâsok szenzâcioja. Mint szinesz 
is mâr tobb izben sikerrel lâpett fel.

Ilyen târsulattal termeszetesen felannyi ambicioval is lehet 
sikereket elerni, mint amennyi Kovâcs Imreben van. A n£p- 
szerii igazgato, ismerve târsulatânak ertekeit, nagyszabâsu 
programot âllitott Ossze. Szinre keriil az idei saisonban: 
Cserebere, Fi-fi, Hamburgi menyasszony, Kis grizett, Arany- 
madâr, Jânos vit£z, Babavâsâr, Az ârtatlan Don Juan, Gaz- 
dag lâny, Marsall, Ibolya es az osszes operett âs drâmat 
ujdonsâgok.
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Virâg Lajos megsuketult.
— R6mes hlstdria. —

Ez a t5rt£net akkor esett meg, 
amikor Kovâcs Imre szinigazgatd 
tărsulata Oravicârol Resicâra uta- 
zott. Akkor stlketiilt meg szegeny 
Virâg Lajos. Ne tessek megijedni, 
nem volt igaz a dolog, csak ep- 
pen Virâg hitte igaznak es foldtt 
megremiilt. A dolog kapitâlis trefa 
volt, melyet az a nagy imposztor 
fozdtt ki, Kubinszky Viktor, a 
titkâr.

De hât hadd mondjam el sor- 
jâban.

Ejfeltâjban mozdult el a târ- 
sulat OravicârdI. A vasuti ku- 
pâkban annyian helyezkedtek el, 
ahânyan eppen tudtak. Virâgnak 
abban a szakaszban jutott hely, 
amelyben Kubinszky, Jody, Sorr 
es meg nâhânyan a târsulat ferfi- 
tagjai kozul helyezkedtek el. — 
Mikor a vonat elindult, beszdl- 
gettek es cigarettâztak. Lassan- 
kint azonban kialudt a gyer vilâ- 
gitâs âs kialudt a cigaretta parazsa 
is. Viszont a mfiveszurak sorban 
elaludtak.

Rendben is lett volna minden, 
ha Virâg Lajos nem hortyogott 
volna, azt mondjâk, hogy mikor 
egyediil alszik egy szobâban, nem 
szokta tenni, de mihelyt meg

valaki mâs van rajta kivtil ott 
ahol alszik, csak azârt is hortyo- 
gâssal bosszantja azt. Kubinszky 
viszont meg ugy alszik, hogy ha 
egy oroszlân bogne mellette, vagy 
âgyut sUtnenek el a kdzelâben, 
arra nem âbred fel, de mihelyt 
valaki hortyog a szomszâdsâgâ- 
ban, azonnal felebred. Gondol- 
hatod kedves olvasd — bocsâss 
meg, hogy tegezlek, de mâr ugy 
szoktam azzal, akit szeretek, — 
gondolhatod — mondom — hogy 
hânyszor ebredt Kubinszky. Ahâny- 
szor ebredt, annyiszor kărom- 
kodott. Aznap âjszaka valamennyi 
szent a magassâgos âgben rette- 
netesen csuklott, mert Kubinszky 
annyit emlegette oket.

Azonban az âlmatlan âjjelen 
keresztal volt is elâg alkalma, 
hogy egy rettenetes tervet ki- 
eszeljen. Mikor aprdra kieszelte, 
mâr vilâgosodott s akkor felkel- 
tette Jddyt, kihivta a folyosdra 
es igy suttogott hozzâ:

— Te, a Virâgot megtrefâljuk. 
Ha felebred es bârmelyiktlnkhdz 
szdl, nem mondjuk neki hangosan 
a vâlaszt, hanem csak az ajkunkat 
mozgatjuk, mintha beszâlnenk.

Sorra kihivta aztân a folyosdra



Sorrt, Românt, Foldest £s a tObbie- 
ket is s mindegyikkel kozolte 
tervet.

A fiuk aztân szep csendesen 
Hjra elhelyezkedtek a kupeban 6s 
vârtak. Nemsokâra felebredt Virâg. 
Nagyott nyujtdzott es akkorât 
âsitott, hogy ezer szerencse, hogy 
bent tilt a vasuti kocsiban es nem 
mellette âllott, ktilonben elnyelte 
volna. Aztân kârdezte:

— Gyerekek, hâny az ora? 
Sorr erre kiveszi zsebebol az

orât, rănez s aztân mozgatja az 
ajkât, de nem ejt ki egy szot sem.

— Mit mondasz, hâny az 6ra ?
— kerdezi ujra Virâg.

Sorr megint esak ugy tesz. 
Virâg erre odafordul Kubinszky- 
hez âs mondja:

— Ez a Sorr bolondot akar 
belolem csinâlni. Legy szives, 
mondjad meg te, hogy hâny az 
ora?

Kubinszky is kiveszi az drâjât, 
rânâz, aztân nemân mozgatja az 
ajkât.

— Nem hallok semmit! — 
kiălt fel ijedten Virâg.

Aztân sorra mindenkihez intez 
kârdeseket s valamennyien csak 
az ajkukat mozgatjâk.

— Szentlsten, megstiketaltem,
— kiâlt fel ijedten Virâg.

Mind vigasztaljâk, de termâ-
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szetesen nâma ajkmozgâssal, mire 
meg fokozddik a ketsegbeesese. 
Kubinszky vegre megtalâlta a 
modjât, hogyan lehet Virâggal 
târsalogni. Elovett papirt s min- 
den kerdesre irăsban felelt. Mikor 
aztân Virâg egyszer azt mondja, 
hogy stiketsege miatt nem lehet 
tobbe szinesz, Kubinszky ezt irta 
a papirra vâlaszul:

— Nem bsj, legalâbb nem 
hallod, ha kiftitytiluek!

Ebben a pillanatban ftilytilt 
odakint a mozdony âs ezt Virâg 
meghallotta. Meghallotta azt is  ̂
mikor a kalauz az âllomâs nevet 
kiâltotta. Akkor râjott, hogy meg- 
trefâltâk. Eloszor meg akart min- 
denkit verni, de aztân azon valo 
orbmeben, hogy megse stiketiilt 
meg, sorra megbocsânatot min- 
denkinek. Kubinszkynak is, de 
csak azon feltetellel, hogy ketszâz 
lei âkontdt kap. Megkapta.

K6r6 Păi
a „Temesvâri HklapH 
belyettes szerkesztCje.

HRK■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ >
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VÂROSI PARKBAN
levâ lakâsomat 6. szârau 

pad alatt elcserelnem 

modern
kfllSnbejâratu szobâfert. 

Lelep^st es feilep^st fizetek.

Battyin



SZINHÂZ , —  ,.... ^==  7 «=

O L G A ,  bir<3 e l e k .

P mult dll itten sotdt ablakodndl, 

Rdzsdkat hozott, nem hallod szavdt? 

f i mult, mely forrd karjaiban tartott, 

H mult, mely ajkdn drezte az ajkad, 

Mos, nem hallod szavdt?

Igen, Igen, visszajdttem hozzăd, 

Mikdnt visszajdttem minden djszakdn, 

l!s itt kacagok, sirok, mig a hajnal 

Lăgy sugărival paldstjdba takar,

3 dn eialszom tdle . . .

M eri a nappal nem az dn vllâgom, 

nkkor a jelen mosolyog feldd,

De keskeny utakon ds zdrgd leveleken 

£ok-sok keserves panassza! szivemben 

Ejjel dn jSvfik.

Ha minden elmulik, elszăll az dlom, 

Meggydgyul, beheged minden seb, 

Neved ds emldked ott lesz a Jelenben 

£s egy forrd konnyel a szememben 
El ni fog a mult.

K. SZOCS IREN, igazgatdnd.
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L akâst k e r e s tin k ! . . .
A piskii express berobogott 

Deva hatalmas fedetlen pâlya- 
udvarâra; Thalia papjai, papnoi 
sz^jjelrebbentek lakâst keresni. 
En is elindultam Faludy Beiaval, 
hogy majd egyiitt bereliink lakâst; 
meg akkor nem tudtuk, hogy nem 
lesz hoi.

K£t orai kitarto gyalogolâs utăn 
vegre elhangzott egy hâziasszony 
ajkârol a boldogito igen. Ne tes- 
sdk felreerteni, — igenis, azt 
mondta, hogy van egy szobâja 
kiado, van benne egy âgy es egy 
sezlon. Megkdrdeztilk nagy ova- 
tosan, hogy mennyit fizetlink 
havonta a szobâert, az asszony 
nem adott hatârozott vălaszt, ha- 
nem azt mondta, hogy tekintve 
az iddt, mely mâr esti 10 ra fele 
jâr, ne kdszâljunk tovâbb, hanem 
fektidjtink le nyugodtan, reggel 
hazajon az ura s akkor rnegmondja 
a szoba ârât,

A szoba belso berendezese 
pompâs dekoratiojât mutatta Gor- 
kij ejjeli menedekhelyenek; de 
mindegy: volt lakâs.

A nagy oromtol elkâbulva, mâr 
az elso percben hangfogo nelktil 
vitatkoztunk azon, hogy melyi- 
ktink alszik a divănyon. Eu hivat- 
koztam arra, hogy tekintve azt,

hogy en vagyok a fiatalabb €s 
okosabb, nekem dukâl az âgy. 
6  viszont arra hivatkozott, hogy 
6 az iddsebb es elkeseredettebb, 
felteilenhl igenyt tart az âgyra; 
vegre sorshuzâs utjân szeren- 
csemre nekem jutott a divâny. 
J61 is aludtam volna ân azon a 
divânyon, de annyira kânyelmes 
volt, hogy fel kellett keluem ej- 
szaka hâromszor pih:nni. Vegre 
reggel lett, hazajott a hâzigazda 
s kozblte veltink, hogy hajlandd 
kiadni a lakâst havonta 1200 leiert, 
ha elore kifizetjtik; nagyon olcso- 
nak talâlva a lakâst, hangtalauul 
tăvoztunk.

Hârom-negy orai bolyongâs 
utân egy sokkal olcsdbb lakâsra 
akadtunk, itt nem tudom mi ok- 
bdl, azt kerdezte a hâziasszony, 
hogy vanuak-e szhleink, mire 
Faludi azt feleite, hogy vannak, 
de ha parancsolja, szivesen meg- 
oljtik dket, csak adja ki a lakâst. 
Itt mâr hajlandd volt a hâzigazda 
kiadni a szobât havi 800 leiert 
es ha adunk neki, a felesegenek 
es a tizcnket gyermekdnek szabad- 
jegyet a szinhâzba. Majd vissza- 
jdvtink, mondtuk s ujra neki indal- 
tunk lakâst keresni. Utkozben 
viszketni kezdett a balszemem,



m ondom, te Băla, meglâtod, engem 
valami 5r5m ăr. — Tenyleg a 
szinhâz elott megfogott bennlin- 
ket egy asszony azzal, hogy egesz 
kdzel a szinhâzhoz, a Szolldhegy- 
utcâban (hărom kilomăter) van 
egy szobâja kiadd, de az a kăr- 
des, hogy az urfiak milyen val- 
lâsuak, mire mi azonnal meg- 
igărtiik, hogy kikeresztelkedlink, 
ha kiadja a szobât, Erre 6 is haj- 
landdnak mutatkozott havi 1000 
leiert a szobăt bărbe adni. Bela

—  s z in h Az  ---------

M ihulescu Lilihez.
Tegnap meg semmi, de semmi 

bajom nem volt is  mama! j i j ,  
jobb rdla nem biszilni.

Reggel amikor az iskoldba 
mentem iszrevet/em, hogy valami 
furcsa erzes szorongatta mel- 
lemet. Eldszbr nem tudtam mi- 
csoda, csak kisdbb, middn . . . 
tânăr ar felszdlitott tOrtinelem- 
bdl is  azt kirdezte ki volt a 
szipsig istennoje, in  azt mond- 
tam, hogy Mihulescu Lili. Az 
osztâly elkezdett nevetnl, a tandr 
ur belrt az osztdlykOnyvbe. De 
in boldog voltam. Măr tudtam, 
hogy mi volt az a nyugtalanitd 
irzis. Enszeretem magdt milvisz- 
nd, mig ha el is hasalok, szeretem.

Holnap elmegyek aszinhdzba, 
ott fogok lllni a jobb olda/on az

elkeseredetten kărdezte: hăt aztân 
van-e istâlld az udvarban? hăt 
az minek kerem, csodâlkozott az 
asszony. — Azărt nănăm, felelte 
Băla, hogy azt a marhât bekdsse 
oda, aki magânak azărt a szobâ- 
ărt 1000 leit fog fizetni.

Igy văgzâddtt a mi lakâs- 
keresăsiink s most, ha nem is 
egy szobâban, de egymâssal szem- 
ben lakunk a vârosi parkban.

Lojzi.

rrr..- ,t" ■■■ Tar-:".— ......  ̂ ae=s

utolsâ sorba, mert nines măr 
pinzem ttâbb, hogv elâre illjek. 
Kirem, egy fehir râzsa lesz a 
gomblyukamban, ha iszre vesz, 
nevessen le răm.

Kirem, in nem akartam meg- 
băntani a levilemmel is  inkăbb 
virdgot killdtem volna, de akkor 
măr nem lenne pinzem szinhăzra, 
pedig in  Idtnl akarom.

Ugye, nem haragszik?
Kezeit csdkolja:

F e h ir  P is ta
fOredliskola V. oszt. tanuld.

A fentl levelet egy kls diâk kiildte 
Mihulescu Lilinek 6s annylra bâjos, naiv, 
hogy teljes eg£sz£ben Itt kOzoljuk.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ • ■ ■ ■ • ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « • ■ ■ a

Sziuhâzi lapunkon valo hasz- 

n u n k e rt h âza t vennenk. Nem baj, 

hâ otem eletes is.
Blr6—Faludy.
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Kovâcs d ire k to r  jo  d ire k to r, 

m in t rendezd se m egvetendft, 

a z e rt nem csuda, ha es ten k in t 

minden szinhâzjegy jo  kelendd, 

nem csak kenyere  van teh â tlan , 

hanem  ugy nehanap kalăcsa , 

a z e r t  râ illik  a  kozm ondâs; 

szeren csejen ek jo  Kovâcsa.

B a tty â n a k  a  to rk a  f â j t  

S okszor

E lm en t az  orvoshoz  

M e rt nagyon fe lt  m â r a  to ro k to l 

Es leveg fivâ lto zâs t 

A jâ n lo tt a  d o k to r.

B a ttyân  n y â ri ruhâba  

O ltozd tt

Es a  „C sillag* kâvehâzboi 

A  .P a r k *  kâvehâzba ko lto zo tt.

Egy m iivesznd —  nevet e ltitko lom , 

beteg le tt  a  m inap, 

o rvo s t h iv a t  es bogy a szive fâ l,  

panaszo lja  a  d o k to r bâcsinak, 

a  to rte n e tn e k  vege ugyanaz, 

m in t e id fordu l sokszor, 

a  m iiveşzndnek szive m eggydgyult, 

de beteg le tt  a  do kto r.

P e te r f fy  Boske ap ro h ird e te tt,

bogy kis szobât keres,

nagy ne legyen, de kedves es csinos

es fâ leg  kellem es,

de h ă t m ivel n ag y  a  iakâsh iâny,

h iâba v â r t  a jân la *o t,

de vâg re  egy g ava lle r if ju to l

ilyen pâr sort kapott:

nagysăd, szobâra ugy sem lei, 

hallgasson meg hât engem, 

ajân lom  Onnek, ezen lu i 

lak jon  az en szivem ben.

P e te r f fy  Boske v â la s zo lt:  

kdszbnom, de hiâba, 

uram , en nem lakom  soba 

nepes b erkaszârn yâb a .

Egy kis lâny fe jeben  

Csak ez m o to s z k â l:

V a jjo n  a  s tra n d ra  o 

K ijon -e  Kozm a Hugo 7 

M e rt sziveben bebutorozva  

Csak egy nagy vâgy v a n :  

M eglâtn i vegre , bogy m îlyen  

R adjam i herceg uszonadrâgban.

Felhd E rv in  m eghlilt nagyon. 

szentsâges te re m tâ , 

egy nap a la tt  k e ile tt neki 

ket tu c a t zsebkendâ, 

m ondtâk n e k i: ily  nagy n âtha  

nagy ritkasâg  es csodâs, 

a z t fe le lte :  ez nem nâtha , 

ez m â r Felhb-szakadâs.

KORO P A L
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Egyszer vo lt 

D ettân ku tyavâsd r...

Paludy Pistânak, hazânk leg- 
kittinobb trombitâsânak van egy 
„Pubi" nâvre hallgato fajkutyâja. 
(Szakertok szerint fiatalabb korâ- 
ban kuvasz volt). Pista azt allitja, 
hogy 1500 leiert vette a kutyât, 
mig resicai szemtanuk hitelesen 
bizonyitottâk, hogy egy spărgâra 
kotott veloscsonttal csalta haza 
az utcârdl.

Fentnevezett fajebet Dettân a 
szâlloda elott, ahol a mi Pistânk 
lakott, Dr. Pecâr drdtminiszter el- 
fogta; Faludynak nagy utâna- 
jârâssal âs husz lei „k£szpenzzel“ 
sikertllt a kutyât szabadlăbra

helyeztetni. Mâsnap „Pubi' uf 
csupa kivâncsisâgbdl megint ki- 
lilt napkurât venni a szâlloda 
eldtti sarokkdre. Meglâtta ezt a 
rend egyik âber 6re, nem szdlt egy 
szot sem a kutyânak, hanem 
kdtelessege tudatâban, kirohant 
a vârosvegi sintertelepre s azon- 
nal indult vissza egy sinter kis6- 
reteben a kutyât elfogni. Igen âm, 
de mig a rendor odajârt, Faludy 
âszrevette, hogy a kutyâja kint 
van es beszdlitotta s igy ter- 
mâszetesen a kutyânak mâr csak 
htilt helyet taiâltâk. A rendâr meg- 
vakarta a tarkdjât s bosszankodva 
mormogta a bajusza alatt: „Hej, 
az âldojât, hogy en erre nem 
gondoltam".

Lojzl.
i H i i H i m i i n i î H î n m a n i i i t i i B a i a H a H H i i l i  «■■BaaiaiBaiaaBaaiiaaaaaiaaiaai»

Vallomâs.

Perenyi Mancinak.

A szinpadon lăttam meg, mosolyogva jdtt be 
A kacersdg tuze lobogott szemebe;
Tdncolt es enekelt. Magdval ragadott,
Arcan az orok vdgy csoddsan ragyogott.
Csupa illat volt, ragyogo szepseg,
Biibdjos, efihez nem fer ketseg.
Csoddltam, bdmultam —  elkdbult a fejem,
Akkor tudtam meg, hogy mi a szerelem.

A lb ert E le m ir.
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APROHIRDETESEK.
Egy szd âra 1—5

KtilOnbejâratu rovid divânyt 
hdnaposszobânak kivenne egy 
csendes kdrista. Levelek „nin- 
csen pdnzem, de majd lesz“ 
jeligdre a kiadohivatalban. 
Mdrton Istvdn, tflmegbonvivant.

Szemem alatti gyiirtiket Cit
ron Sândor ekszereszndl arany 
cigarettatârcăra becserelnem. 
Kerem irjon: Adja vagy nem 
adja jeligdre a kiadbba 28.

Soor JenO hirneves £nek- 
tanâr dnekiskolâja megnyilt. 
Lakâs: Str. Regina Maria bal 
(link) oldal.

Ddvai csavargyâr korlâtlan 
mennyisegben szâllit pajesz- 
csavarinto gepeket.

Gagebeosztăsrol kbnyvet ir- 
tam. Rdszletes utmutato. Szind- 
szeknek ndlkiildzhetetlen.

Meszdros Rdzsi.

Piszkos jellememet tiszta 
frakkingre becserelnem.

Virdg szindsz.

€vlg terjedd foghâz.

Tegnap este a fdteren el- 
vesztettem a hangomat. Becsu- 
letes megtalâlo egdsz nyugod- 
tan megtarthatja.

Sipos Nelli.

Egyik ballâbamat jobb lâbra 
becserelnem. Ugyanott j6 kar- 
ban levd talesz elado.

Kovdsznai Kohn Arthur.

Gâzsi emeleshez emeldgdpe- 
ket keres Kovâcs szinigazgato.

Tehetsegerc hâzhoz jdvdk.
Jodi.

Ebedemhez tdkeerds târsat 
keresek. Român.

J6 karban levd szineszno 
meg jobb karba menne. „Csak 
pârosan sz£p ez az dlet“ jeli- 
gere a kiadoba. 28.

Schreiber Lajos, a târsulat 
fiatalabb karmestere keres meg- 
vetelre osszehajthato es zseb- 
benhordhatd Stradivari hege- 
dut. Ajânlatokat kdr „Hitelbe" 
jeligdre a kiadbba.
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Hoîy szQletett meg a szlnbâzi ujsâg?
Faludy Bâla 6s Biro Elek, a 

szinhâz ket kdnnyelinti filozofusa, 
egy szep napon gagefizetâs 
utân alig mâsfâl drâra meg- 
ăllapitottâk, hogy băr addssăgaik 
megmindig rendezetlenek, az egy 
hdnap dta tartd pillanalnyi pânz- 
zavar ismdt bekdszdntdtt.

Mi mddon le- 
hetne egy kis 
penzmagra szert 
tenni, sopânko- 
dik a vilâgfâjdal- 
mashuinoruBird'
Az ăkonto nap 
mdg belâthatat- 
!an messzesegbe 
kesik, kilâtâsra 
pedig nines ki- 
lâtâs, hogy be- 
lâtâsrdl ne is be- 
szdljiink, mert ki 
mer nekiink kol- 
csondzni — csak 
csekâly 10000 
leit is, pedig mi 
jdl fizetok va- 
gyunk, legfoljebb nem kapnâ 
meg soha, âllapitotta meg rezig- 
nâltan Faludy.

Egesz uton azon tdrtdk fejiiket, 
hogyan lehetne semmibdl pdnzt 
csinâlni. Alaposan meghânytâk-

vetettdk a semmit. Forgattâk, 
tagoltâk, de a semmi csak semmi 
maradt. Tdrtent pedig ez Hazudik 
a muzsikaszd eloadâsânak vâgdn, 
mikor egy suszterinas fUtyUlte azt, 
hogy bolondsăg az elet. Bâr egy 
vas nem volt a zsebilkbe, mint- 
epy szuggerâlva siettek a Nâpkerti 

vendeglo feld, 
honnan cigâny- 
zene es rostâlyos 
szag âradt ki a 
juniusidjszakâba 

Enni vagy nem 
enni, ez itt a k£r- 
des, folytatja Fa
ludy, — de mi- 
bdl ? kerdezte 
Bird.

Hăt az ideâm- 
bdl.

? ? ? . . .  

Kiadunk egy 
szinhâzi lapot, 
arra csak kapunk 
egy kis eloleget. 
Azt mondanom 

sem kell, hogy meg aznap az 
elolegbdl engem is meghivtak 
fdnyes vacsoiâra.

Igy sziiletett meg a ddvai 
szinhâzi ujsâg.

Egy k6x0s itmerOs.

BIRd ELEK, a „Szinhâz" fdszerkesztfije
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DfiVAI KRONIKA.
A pdruljârt Don Juan. — Oh 

d£gl6s f£I
X. Y. devai nagykereskedo, a 

helybeli intelligencia egyik ki- 
magasld tagja. A h£t hfise. Olyan 
eset, mint ami vele megesett, az 
Dâvân pâratlan eset.

Hostink egy szâp napsugâros 
napon arra a szomoru tudatra 
âbredt, hogy ortiletesen szerel- 
mes. Hogy kibe ? . . .  Azt nem 
nehâz kitalâlni. A szintârsulat 
egyik csinos, fiatal hdlgytagjâba. 
Barâtunk tehât elhatârozta, hogy 
meghdditja a mtlvâsznot.

Meg'smerkedett ket szinesszel, 
akik a megfelelo magas tisztelet- 
dijat megkapva, barâtunkat be- 
mutattâk a mtlvâszndnek.

De mit tesz Isten.
A szineszno, akinek mâr volt 

egy komoly udvarloja, âppen va- 
csorânâl alt fentemlitett komoly 
barâtjâval, midon âles csengetâs 
râzta meg a levegdt. A mhvâsznd 
mit sem sejtve ment ajtdt nyitni. 
Az ajtdban ott âllott X. Y. nagy 
csokorral a kezâben, kabâtzsebe- 
bol pezsgos Ovegek kandikâltak 
ki. A komoly barât midân ezt 
meglâtta, bosszut lihegve tâncolt, 
X. Y. — mint aki biztos a gyo- 
zelmeben — kezdett a mUvesz- 
ndvel megkedvesedni. Intim han-

Bajadlrom. — Amikor a ven- 
szinesztol.
gulat, pezsgos mâmor: barât, 
ket hatalmas pofon, kirugâs.

Szegeny ârtatlan Don Juan 
most azt sem tudja, hogy kire 
haragudjon : a mtivâsznore, a ba- 
rătra vagy a ket szinâszre. Pasz. 
Igy vâgzodbtt az oly szâpen neki- 
indult kaland.

*

Oh, Bajaderem, kit a szivem 
imâd, Oh, Bajaderem, megol er- 
ted a vâgy. Ezt erezhette az a 
devai kis diâk is, aki a miiveszno 
szep szemeiârt penzt lopott ott- 
hon, hogy virâgot ktîldhessen a 
szive Bajadârjânak. Szegeny edes 
apja, midon râjott egyetlen fia 
ballâpâsere, elso felhâborodâsâ- 
ban agyon akarta titni szerelmes 
fiât. K6sobb megelegedett annyi- 
val, hogy elktiidte fiât — levego- 
vâltozâsra.

*

Amikor a vendeglos f t l  a szi- 
ndsztâl, avagy emberi felvilăgo- 
sodăs jojjdn el a te orszdgot. 
Alâbbi szomoru, de mâgis hu- 
moros kis eset târsulatunk egyik 
nagyon szimpatikus tagjâval esett, 
meg. Barâtunk deli 12 drakor 
semmi rossztdl sem tartva, bemegy 
egyik elfikelo d£vai vend£gl6be.



Leul, vâr egy fâl drât, sehol semmi, 
csenget, kiabăl, semmi; vâr egy 
6rât, vâgre az egyik pincdr meg- 
szânja, odamegy es kijelenti, 
hogy ennivaldt nem kaphat, mert 
a fonok ur megtiltotta, hogy szi- 
nâszt kiszolgâljanak, hogy miert, 
arrol nem adott bâvebb felvilâ- 
gositâst. Barâtunk kivâncsi ter- 
meszetti fiu ds azonkivtil bor- 
zasztd dhes volt. Felkereste a tu- 
lajdonosteskerddre vonta. Atulaj-
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donos lakonikusan igy vâlaszolt:
— Maguk ugy sem fizetnek 

âs ân nem akarom, hogy szo- 
lid helyisegem jd hirât veszâ- 
lyeztessek.

Szomoru, hogy a felvilâgosodăs 
szâzadâban meg ilyen esetek is 
elofordulhatnak.

Azt hiszem, nem kell tdbb 
kommentărt flizni ehhez a me- 
sehez, amiben az a legszomorubb, 
hogy szdrol-szora igaz. ladi.
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KEDVES COLLEGA!
— Mondja csak, kedves collega ur, hol volt Kovâcs Imre

szinigazgato ilyen sokăig?
— Bukarestben, ahol most ert vegett az igazgatdk âs a român 

szineszszindikâtus naggytilese.
— Remâlem, jd hireket hozott?
— Csakis kizârdlag jd hireket hozott. Megadtâk ujra a nyolc

jâtszâsi engedelyt.
— Bravo 1
— Maga is drtil neki, mert 6n is.

— Mondja csak, kedves collega ur, K. Sztics Irdn, aki a leg- 
kedvesebb direktornd, mikor jâtszik?

— Nezze, eloszdr en nemcsak âllitdlag, hanem tenyleg mon- 
dom, hogy a legkedvesebb direktorne âs collega a „Gazdag lâny“ 
egyik noi foszerepet, Mari kisasszonyt fogja jâtszani, biztosan itt is 
driâsi sikerrel.

— Mondja, kedves collega ur?
— Mit mondjak meg?
— Felhd Ervin, a vâros kedvence hovâ szerzddik jfivdre?



— Ezt mâg talân 6 sem tudja. Kolozsvârr61, Aradrdl âs Fehâr 
Imrâtol kapott szerzddesi ajânlatot.

— Neki kdnnyU! Es a szep Mihulescu Lili?
— 6  szintân Felhdvel szerzodik, betartja a râgi parancsot: 

asszony kOvesd az urad!
— De szeretnâk Felho helyebe lenni.
— Csodâlom . .  . £n is.

— Mondja csak, kedves collega ur, kinek vitte azt a szbp 
virăgcsokrot ?

— Perenyi Mancinak vittein a nevnapjâra.
— Ugy lâtszik, hogy maga az egâsz târsulatba szerelmes?!
— Igen, de foleg Perenyi Manciba.
— Ne făljen, nem maga az egyetlen,

— Mondja csak, kedves collega ur, Jodi Kârolyt mikor fogjuk 
lâtni mâr egy j6 bonvivant szerepben?

— Eljon az 6 ideje is, de kârem, ne beszeljen mâr annyit, 
mert sietek mdrtdket vetetni az uj ruhâmhoz.

— Hol csinâltatja?
— Kinda Mikldsnăl.
— Persze, persze, hisz ezt gondolhattam volna.
— Miert?
— Mert ott lâttam Felho Ervint, amint ruhât prdbâl. Felho 

pedig a divatkirâly. 6  utâna igazodik az egesz vâros. De mâr 
megyek.

— Vârjon.
, — Hăt jb, de gyorsan kerdezzen, mert Virâg Lajos vâr râm

a Corsoban.
— Virâg! Tudja, hogy az egy nagyon szimpatikus fiu? A 

„Sârga keztyU“-ben Radnay bârb szerepdben nagyon tetszett.
— Az bn barâtom csak szimpatikus fiu lehet.

— Mondja csak, kedves collega ur, ki az az elegâns ur, aki- 
vel az isteni Kâdâr Gabi setâl delutânonkbnt?

— Ddzsa Jend, Erdbly legszellemesebb embere, a temesvâri
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Alhambra cabare volt igazgatdja, aki pâr napra jott Devâra. De 
most mâr megyek.

— Vârjon.
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— Mondja csak, kedves collega ur, hogy erzi magât Devân 
Harmath Jolân?

— Pompâsan! A nagyszerii drâmai hosno kimondottan boldog. 
Vegre sikeriilt neki valddi francia pudert es parftimdt szereznie 
Albescu Virgil fbttri gydgyszertărâban. Battyân Kâlmânnak, aki 
egyike a legszellemesebb embereknek, kijelentette, hogy hâla Leich- 
nernek, Harmath Jolânt most mâr 6 is felesegtil vennâ. Battyân 
egyâbkent nagyon boldog, mert a Minorits szabâcâg kirakatâban 
gydnydrii vâszonra bukkant es Minorits, aki nagy szineszbarât, oly 
kedvezo ărert âllit, elo Battyânnak egy pompâs ruhât, hogy azt 
minden megeroltetes nelktll ki lehet fizetni. De most mâr igazân 
megyek.

— Hovâ?
— Jegyet elojegyeztetni a „Kis grizett“ eloadâsăra.
— Viszontlâtâsra!

Kovâsznay Arthur, târsulatunk 
ifju, tehetseges, tulbuzgd tagjâval 
tdrtent meg az alâbbi kedves 
eset.

EIso szerepeben egy inast 
kreâlt.

„Most mig ne jâjjdn be !“, 
ennyi volt az egesz szerepe.

Mâr hârom nappal azelott min
den szinâszt megkârdezett, jdl 
mondja-e ?

Elârkezik az eldadâs.
Vegszava kdvetkezik, az tigyelo 

valosâggal beldkte a szinre.

A nagy lâmpalâzban elfelejti 
szerepât 6s mikor a sugo tol- 
sugta:

„Meg ne jâjjdn be“, sertodot- 
ten hagyta olt a szinpadot, hogy 
o azert ment be, mert belokte 
az tigyelo

Kint a pusztân  minden v iră g  
Most bontogat szărnyat,
A szâp lănyok Dolcstg-fdle 
Grenadinba Jărnak. 
Eivakltnak engemet is 
A gydnydră bokăk,
Mert fâtâr 17. szăm  a la tt 
Veszlk a harisnyăt.
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A Kereskedelmi Tanâcs parklinnepelye.
Boldog idok legnagyobb park- 

Unnepelyere emlekeztet a folyd 
h6 10-en tartott Kereskedelmi 
Tanâcs parkimriepelye.

Az idei parkiinnepely ugyanazt 
a celt szolgâlta, mint a tavalyi. 
A tavalyi mulatsâg brutto bevetgle ' 
17.000 lei volt, ebbol 3000 lei a 
vârosi park renovâlâsâra, 14.000 
pedig a kereskedelmi tovâbbkepzo 
tanfolyam celjaira fordittatott.

Az tinnepely dâlutân 3 orakor 
kezdodott, de mâr a kora ebed- 
utâni orâkban nagy tomeg lepte 
el a vârosi parkot es kdrnyeket.

A Kereskedelmi Tanâcs vigalmi 
bizottsâga olyan programot âili- 
tott 6ssze, amilyent keveset lât- 
tunk Dâvân.

A szâszvârosi katonazenekar 
bevonulâsavezettebeaztinnepelyt.

A park diszitesânek nagyszeru 
keretehez teljesen meltd volt a 
belso kep is. Az utak menten 
virâgokkal es szallagokkal diszi- 
tett sâtrak sorakoztak egymâs 
mellâ. A sâtrakban szebbnel-szebb 
kacagd asszony- es leânylejek 
igezo mosollyal kinâltâk inycsik- 
landd ârujukat. Ezenkivul a kozon- 
seg szorakoztatâsârdl is nagy mer- 
tâkbenvoltgondoskodva. Cirkusz, 
kbrhinta, kacsavadâszat, karika- 
dobâs, lepânyevâs, tombola, liba-

verseny, rudmâszâs, c61l5v61de 
âllott a kbzonsdg rendelkezesere.

Az ârnyas utakon fehârruhâs 
lânyok, kis diâkok, komoly kopa- 
szodd urak, elegâns hdlgyek 
tomege hullâmzott le es fel.

A felvâltva jâtszo katona- 6s 
cigânyzene hangjainâl hamarosan 
megkezdodott a konfetti 6s szer- 
pentincsata, amely egyes helyeken 
valdsâgosiitkozettâfajult.Ahangos 
sikongatâst es nevetgâlest egy- 
szerre hangos klirtszo szakitotta 
meg, figyelmeztetoul arra, hogy 
megkezdodik a tombolanyere- 
menyek kisorsolăsa. Ertekesnel- 
ertekesebb târgyak vândoroltak 
a boldog nyerok tulajdonaba. 
Tombola utân az egesz târsasăg 
szetoszlott a kiilonfdle sâtrakhoz, 
hol a tănc kezdeteig maradtak 
egytitt.

A tânc 9 ora fele vette kezde- 
t6t: Simmy, Van Step, One-Step, 
Tangd, Keringo, Hora, Sârba 
kdvetkezett egymâsutân. Az ifju- 
sâg egâszen a reggeli drâkig 
tâncolt es a legjobb hangulatban 
oszolt sz£t.

Az linnepsâg rendezâse elsosor- 
ban Kokn Ferenc ârdeme. A tanâcs 
agilis elnbke fâradhatatlanul dol- 
gozott, hogy a nap sikerât bizto- 
sitsa. Ebben htisâges segitdtârsai
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voltak: Dr. Ldzdr Henrik, a tanâcs 
tlgyesze, tovăbbâ Breier Sândor 
es Hirsch Lâszld, akik a penztâri 
teenddket lâttâk el. A vezetoseg 
tdbbi tagja is nagy ambicidval 
ds lelkeseddssel âllott a jotekony 
ligy szolgâlatâban.

Devavârosintelligenciâjaanyagi 
âldozatot nem 
kimdlve ado- 
zott a nemes 
Ogynek.

Alăbbi kis 
statisztika a 
vezetoseget, a 
sâtrak vezetoit 
es a kozonseg 
egy reszetfog- 
lalja magâba:

Vezetâsâg \
Kohn Ferenc,
Rhdmann Zs., 
dr. Lâzâr H.,
Breier Sândor,
Hirsch Lâszld,
Hollds Antal,
Balog Dezsd,
Lowy Lipdt,

Maschalkd Jânos, Gâl Ârmin, 
Dâniel Lajos, Jdzsa Istvân, Mil- 
gram Viktor, Szegedi Istvân, 
Daubner Jânos, Donâth Gdza, 
Rappaport Izsd, Tordai Jânos, 
Fiirst Simon,

Pinztdrak: Ozv. Javorans yne, 
Ldrincz Irdn, Seidenfeld Boriska,

Seidenfeld Irenke, Breier Vilmos.
Sdtrak: Sdtemdny: Dr. Lâzâr 

Henrikne, Gâl Ârrninne, Lowy 
Lipotne, Rhemann Zsigmondnd, 
Holtzer Kârolyne, Breier Iren, 
Rafael Iren.

SOfsdtr/r: Ldvenhardt Anna, 
Salamon Jakabne, Rafael Heldn, 

Kandel Olga, 
Huszâr Hus, 
Kandel Iren, 

Donâth Rozsi.
Virsli-sdtor: 

Gdtz Alfrednd, 
GergelyG.-ne, 
ozv. Mihâlyi 

Kârolyne, Gâl 
Katd (Belâe), 
Kandel Margit, 
Demeter Vik
tor, Gergely 

Geza.
Pezsgfi: Da

niel Lajosnd, 
ArentschildM. 
Oibân Balâzs.

Tombola : 
Albescu V.-ne, 

Balog Gezâne, Kâlmân Zsofka, 
Blum Frida, Maschalkd Olga, 
Kohn Baba, Gâl Katd (Nândore), 
Schulhof Magda, Lâszlo Manei, 
Gâl Katd (Ârmine), Milgram V.

Cukorka es dohdny: Feigen- 
baum Frida, Godel Dezsd, Holtzer 
K-, Kovordânyi Magda, Fischer K-
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Fagylalt: Gâl Belâne, Konnerth 
Albertnd, Lâszld Gizi, Schmidt 
Katd.

Konfettl: Laufer Vilmosne, Sa- 
iamon Zsigmond, Szabo Mariska.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ a

H e l y r e i g a z i t â s ,
Beszâmoldnkbol kimaradt Fdl- 

des Istvân, târsulatunk minden 
tagjânak kedves tatâja, ki ugyis 
mint szinesz ds ugyis mint ad- 
miuisztrâtor marandando nevet 
szerzett magânak a szineszetnel.

Român Ferenc kedelyes apa 
es buffo szinten nagy miiveszi 
multtal rendelkezik.

Ot eves multtal es fenyes 
jelennel rendelkezo frakk- 
nadrâg elado.

Elcsereln^m vadonatuj 
menyasszonyomat butorozott 
szobâert.

Egy videki bâcsi odaâll a 
szinhâz p£nztărâhoz es kdr 

egy jegyet. A penztârosnd 
megkărdi, hogy hovâ, mire a 
bâcsi indignălva feleli:

—  H ovâ! Hât ide a mar- 
komba.

Aprosâgok.
Târsulatunk kitttno ânekeset, 

Jody Kârolyt forradalom alatt — 
akkor a szekesfehervâri târsulat 
tagja volt, halâlra iteltâk. Az itelet 
vegrehajtâsa eidtt megkârdeztâk 
tole, hogy mi az utolso kivânsâga; 
el szeretnem jâtszani mâg egyszer 
az itâlobirâk elott legkedvesebb 
szerepemet Sztambul rdzsâjâban, 
Achmed beyt, kerte Jddy. A bi- 
râk egyike megkerdezte, hogy 
miert eppen ezt vâlasztotta utolsd 
kivânsâgânak. Azert, felelte Jody, 
mert a szigoru iteletert legalâbb 
a biro urak is elveszik melto 
biintetestiket.

Szâszvâroson egyik estâre a 
Delibâb herceg operette volt ki- 
tuzve mtisorra s Kubinszky titkâr, 
aki hires heccmeister (a titkârok 
azt âllitjâk, hogy nagyon jd 
szinesz, a szineszek viszont, hogy 
inkâbb jd titkâr) mâr a kora reg- 
geli orâkban elktildte a kellekest, 
hogy az eşti eloadâshoz okvet- 
lentil szerezzen egy dâlibâbot. 
Szegeny fiu kereszttil-kasul jârta 
a vârost s este holtfâradtan jdtt 
jelenteni Kubinszkynak, hogy nem 
kapott sehol delibâbot, — de az 
egyik jâtdkâruhâzba ugy del felâ 
lâtott egy babât s ha megfelel, 
azt elhozhatja...
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Meszâros Rozsinak, târsu- 
latunk szep sz<5ke tagjănak, 
ki egy nagyvăradi iigyesz 
dzvegye, van egy negy eves 
kis fia, Pisluka. Pisluka ko- 
râtmeghalado tapasztalatokkai 
estudâssalrendelkezik. Anyus- 
kâja elhatâ- 
rozta, hogy 

csemetej6t 
bevezeti a 

zene titkaiba 
es ezert fel- 
kerte Scbrei- 
ber Lojzit, 
târsulatunk 

erdemes es 
tehetseges 
fiatal kar- 
mesteret, 

hogy Pislu- 
kât tanitsa.
Az elsd ora 
utân Mesza- 

ros Rozsi 
megkărdi 

fiacskâjâtbl, hogy van megele- 
gedve tanitojâval. Mire Pistuka 
igy felelt: Nagyon buta. Nem 
tud semmit sem L6jzi bâcsi, 
mert mindent £n tdlem k6rdez.

Kozma is azon szin£szekhez 
tartozik, akikrdl sohasem lehet 
ros zat mondani, annâl kev£sb6 
rosszat irni. Bârmilyen szerepet 
osztanak râ, kedvvel, ambicidval 
oldja meg feladatât, mindig szi- 
nesz a szinpadon £s ez az oka, 
hogy bârmilyen helyen rovid 

idem belul 
szive mdlye- 
bolmegszereti 
dt a kozdnsâg.

KeresUnkra 
alâbbiakban 
irta meg a 

nekrologjât: 
— Kimarad- 

tam a harma- 
dik kereske- 
delmibol es 

elmentem szi- 
ninovendek- 

nek, de a szi- 
niiskolât nem 
vegeztem be 
teljesen, mert 
mâr 1902-ben 
levizsgăztam 
az Orszâgos 
SziniegyesU- 

letnel, melynek azdta tagja va- 
gyok. Sokâig kUzkodtem, mig 
annyit sikerUlt elernem, hogy a k<5- 
rusbdl kivegyenek. Mint magân- 
szereplâ — Krâmer Sândor azdta 
elhunyt — szinigazgatdnâl kez-

CSILLAG LOLA
anyaszinSsznâ 6s komika, 

akl a maga nemâben pâratlan ErdSIyben



dettem, Tenoristânk nem volt 
es ezt a szerepkdrt kellett betdl- 
tenem. Jâtszottam ossze-vissza 
mindenf61et, meg opera hostenort 
is. Negy evig tenorista voltam, vol- 
tam bonvivant es minden egyeb. 
Szineszked6sem ideje alatt leg- 
tovâbb dr. Janovics Jeno kolozs- 
vâri igazgatonâl mttkodtem. Hâ- 
romszor voltam nâla. Egyszer 
ket evig, hârom 6s f61 evig 6s 
legutdbb dt evig, Nemregiben 
alkalmam lett volna ismet vissza- 
menni hozzâ. nem mentem el, 
mert felesegem (nekem az is van, 
meg egy fiam is) nem akart oda 
visszamenni, holott a sztilovârosa.

— Hogy milyen szerepet sze- 
retek jâtszani ? Nekem mindegy, 
a nevem „szinesz* es igyekszem 
ennek az elnevezesnek eleget 
tenni. Devân m6g nem voltam, 
nagyon j61 erzem magam es 
mindig. szeretettel fogok vissza- 
gondolni az itteni kellemes na- 
pokra.

Forr6 csirkepaprikâst fujni 
hăzhoz jovOk.

Szinhâzi trorabitâs Hajek.

Komikus bârhova kope- 
nyegforgatbnak ajânlkozik.

H HFT~W nrinTi
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HETI MOSOR:
Kedd: Kis grizett.

Szerda: Babavâsâr.

Csiitortok: Gazdag leăny. 

Pentek: Hamburgi meny- 
[asszony.

Szombat: Arendaş zsido. 
Vasârnap: Aranymadâr.
■ ■ M a u a n H a a i i i i a i B i i i M a i i H i a u n a a H i H i a m

N Y 1L T T E R .
Kozma Hugo talâlkozik Ku- 

binszky Viktorral, târsulatunk 
agilis titkârâval, aki eppen 
expedicios utjardl Petrozseny- 
b61 t6r vissza. Kozma cso- 
dâlkozva veszi 6szre, hogy 
Kubinszky szajabdl arany fo- 
gak tomege ragyog ki. Ku
binszky be sem vârva a szo- 
kâsos iidvdzlest, ordmmel uj- 
sâgolja, hogy Dr. Gruber 
petrozsenyi fogorvos mfiter- 
meben osszes fogait megcsi- 
nâltatta olyannyira, hogy âl- 
kapcsa jelenleg egesz kis va- 
gyont kepvisel. A leghurut 
nekem tobbS mâr nem art 
—  vegezte be beszâdât bol- 
dogan Kubinszky.

...............  SZINHÂZ =====



Kozma erre, ki tbrtenete- 
sen nagy fogfâjâsban szenve- 
dett, gondolkozâs n^lkul fel- 
iilt egy Petrozsenyba indulo 
vonatra. Hazajovet talâlkozik 
Kubinszkyval, ki erdeklddik 
âllapota irânt. Mire Kozma 
enekelve vâlaszolt:
A fogam, a fogam elvesztettem en 
Aranyfog fog van mâr fâjos fo- 

[gam helyen.
Mire Kubinszky szinten ene

kelve vâlaszolt:
Nektink tobbe nem fâj a fogunfr- 
Dr. Grubernek ezuton is koszb- 

[netet mondunk.
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Felhd Ervin, târsulatunk kittino 
rendezâje kiosztotta a „Piros 
bugyellâris“ szindarab szerepeit. 
Az egyik mUvesznd lekicsinyelte 
a neki szânt szerepet s megkâr- 
dezte a rendezot:

— Mondja csak, rendezd ur, 
nem kaphatnek en egy hosszabbat.

Mire a rendezfi keszsâgesen 
felel:

— Oh igen, kedves nagysâm, 
kaphat, de csak a „Sârga csikd*- 
ban.
m N M U U H  ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■  IW UHIIMHIIU IN I ■ ■ ■ ■

Văndorutrbl visszamaradt 
fecske kanârinak ajânlkozik.

Szulamilh eldadâsân tortent. 
A harmadik k6pben tudvale- 
vdleg a dajka beejli a gyere- 
ket a kutba. Felvonâs vegen 
egy parasztasszony megâllitja 
a jegyszeddt es nagy resz- 
vettel k£rdi:

—  ' Kerem szepen, mikor 
lesz annak a gyermeknek a 
temet£se?

................ 23 =

B e k e b e l i  m i n o s e g b e n
kfesziil ismfit az

EROS-FELE

1B0L9A BLAÎIKA CREM
a legjobb arcâpolâszer s a hirneves

CARBORIN

HAJREGULATOR
mely az CszQIrS hajnak 

eredeti szin6t visszaadja. 

Kaphatd:

Eros A. gyogyszertârâbon, Dâva.

HIRDESSEN
a

„SZINHÂZ
sz£pirodalmi lapban!
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V. LAUFER
K0H9V- D E V A  Rjjujg.

H90MDA «°> KOTESZET

1

Izleses

mu nka!

Jutânyos

ârak!

PAPE RA HU H A Z
OZLETI KONYVEK.

ZENEMUVEK ^ 5 ^ 3 5 ^  FOLYOIRATOK.

b 6 r -, d i s z m u -  e s  j â t e k â r u k .

Nyomatott V. Laufer k&nyvnyomdâjâban, D ivin. 1922—513.
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TESTVEREK
uns-, fliszer-, lîszt-, termeni/-, 
iiueg- es porceliânkereskedes.

Kfipkeretezes. Ablakuvegezfes.

VILLANYERORE BERENDEZETT FAAPRITOTELEP

Telefon 75. I I E I F / P k  Telefon 75.

Strada Princepele Carol (Hunyadi ut) 4  szâm.
B .......... -■ .... .......................... ■........ ............................... „ : ■ ----P

B. GAL
DEVA

UVEG-, PORCELLÂN- ES DISZMUÂRU-
UZLETE

ertesiti a nagyerdemii kozonseget, hogy

befottes es ugorkâs 
tivegek megerkeztek

s az minden mennyisegben kaphato.



Nyem atett V. Laufer kbnyvnyomdăjâban. Deva.


