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csak tagsági igazolvánnyal lehet majd be-
lépni. A tagsági igazolványt minden iparos 
díjmentesen megkapja az ipartestület hiva-
talos helyiségében. A közgyűlés ezután ki-
sebb fontosságú adminisztratív ügyeket tár-
gyúit. 

színház, művészet 

Színházi műsor : 

P É N T E K E N : Orfeusz ci pokolban, ope-
rett. 

SZOMBATON: Limonádé ezredes, bohó-
zat. Bemutató. 

VASÁRNAP ESTE: Limonádé ezredes, 
bohózat. 

HÉTFŐN: Limonádé ezredes, bohózat. 
KEDDEN: Limonádé ezredes, bohózat. 
SZERDÁN: Limonádé ezredes, bohózat. 
CSÜTÖRTÖKÖN: Faust, dráma. 
PÉNTEKEN: Faust, dráma. 
SZOMBATON: Bőregér, operett. 

A kritika elnézése. 

I I . 

(Saját tudósítónktól.) Nálunk a kérdés 
igy alakul ál l ítássá: „ K r i t i k á n k elnéző, léha; 
szükség volna már komoly, szigorú kritiká-
ra." És minthogy nálunk a szinház abszor-
beálja azt az érdeklődést is, amely a köny-
vet illetné meg, tehát mindenekelőtt, kifeje-
zetten a napisajtó színházi kritikájára jár rá 
a rud. Azt mondják róla: vannak a magyar 
színházi kritikusok közt olyanok is, akiknek 
a szava figyelmet érdemel, de az egész szín-
házi kritika megbízhatatlan. Az egyik kri-
tikust a barátság, a másikat az érdek tartja 
vissza attól, liogy mindig kimondja az iga-
zat; kevesebbet >a barátság, többet az érdek, 
amely elnézést parancsol, mert „ma neked, 
holnap nekem." Nálunk ugyanis a szerepek 
minduntalan fölcserélődnek; a színházi kri-
tikus holnap drámaíróvá s a drámaíró 
ugyanekkor színházi kritikussá változik át; 
megtorolhatja a szigorúságot, viszonozhatja 
az elnézést és mindig erre gondolva: kéz, ke-
zet mos; a kéz egyebet se csinál, csak kezet 
vnos. 

Ujabban mind sűrűbben hallani a pa-
naszt, liogy a színházi kritika nem komoly, 
nem szigorú . . . és ujabban minduntalan 
akadnak, egyre többen, minden poklokkal 
szembeszállni készülő, marcona legények, kiik 
a színházi kritikában nem találva meg a 
kellő szigorúságot, maguk vállalkoznak rá, 
liogy ezt a hiányt pótolni fogják és fogad-
koznak, hogy ők igy meg ugy, agyba-főbe 
meg fogják mondani az igazat az egész vi-
lágnak. 

Ezek a Herkulesek aztán azt a csodát 
hajt ják végre, liogy miután villámló tekinte-
tükkel megfenyegették Augiás minden Pana-
máját, miután hosszasan készülődtek és 
reggeli imádságul még egyszer elmondták, 
hogy ők most az Igazsággal fejbe fogják 
kollintani a Glóbust: ez után a nagy nekifo-
hászkodás után a hangjuk egyszerre csak ke-
gyelmessé érzékenyül, aztán nyájassá válik 
és végül jóakaratú vállveregetéssel dicsérik 
meg a legutóbb előadott igen-igen gyöngécs-
ke szindarabot. Hatalmas öklükkel rettene-
tesen nagyot ütnek egy kis bolha mellé, a 
mely vigan ugrik el. 

A színházi kritikára bizonyára nem egy 
gyöngeséget lehet rábizonyítani, — ha nem 
is annyit, amennyit sok más nagyváros na-
pisajtójának a színházi kritikájára, mert a 
miénknek van egy-két olyan jótulajdonsága, 
amelyet nem mindenütt találni meg, — de 
megvan-e csakugyan az a hibája is, bogy 
nem fogja fel eléggé komolyan a hivatását, 
s egyrészt ebből a léhaságból, másrészt paj-
táskodásból vagy érdekből, lazán teljesiti a 
kötelességét, nem elég komoly, nem elég szi-
gorú? Csakugyan hibája-e, hogy nagyon él-
nézői 

Ezt nem lehet rábizonyítani. Akkor vol-
na elnéző, lia elhallgatná a hibákat, amelye-
ket bizonyára észrevesz, liogy ugy bírálna, 
ahogy magunkat szoktuk bírálgatni, túlsá-
gos becset tulajdonítva annak, ami a mun-
kában jobb és szándékosan nem emlitve azt, 
amit elhibáztunk, szóval: megfelejtkezni 
iparkodva a gyöngéinkről s csak arról emlé-
kezve meg, amivel dicsekedni leliet. Hogy 
mindig akadt ilyen „bírálat" ás, azért nem 
lehet magára az egész kritikára rásütni ezt 
a vétkes mulasztást, mert a kritikának min-
dig voltak egyes olyan képviselői — s ren-
desen ezek voltak többségbe, — akik nem 
hallgatták el azt, amit észre kellett venniök. 
Ha valaki elvégezné azt az ellenőrző mun-
kát, liogy nemcsak ujabb drámairodalmunk 
minden egyes produktumát olvasná el, ha-
nem a róluk szóló egykorú bírálatokat. is, 
csak kritikánk éberségét, figyelmességét és 
a kifogásolásban való nagy buzgalmát álla-
pithatná meg és azt, liogy e tekintetben a 
színházi kritikánk erkölcse nem változott. 
Inkább az ellenkező hibát lehetne rábizonyí-
tani: a kicsinyesség gyakoriságát, a rideg-
sége?, egyes esetekben a meg nem okolható 
kimétetlenséget is. 

Ma se lehet állítani, liogy az eredeti 
színdarabokról, a francia drámairodalomról, 
meg a klasszikusokról csakis dicsériádákat le-
het olvasni a mi színházi kritikánkban, mert 
ha ilyenek is találkoznak, mindig megszólal 
kritikánkban mindezekről a legszigorúbb bí-
rálat is ós nem egy magyar drámaíró inkább 
kegyetlenségről panaszkodhatnék, némi jog-
gal. Csak éppen a külföldi darabok egy ré-
szével szemben tanus.it kritikánk túlságos-
nak látszó gyöngédséget, de ez a túlságos 
gyöngédség se elnézésből ered, hanem na-
gyobbára német cipőben járó kritikánk egy 
olyan elfogultságából, amelytől még nem tu-
dott eléggé szabadulni. 

* Nagyváradon és Szegeden. Szeged 
ugyebár, nagyobb város, mint Nagyvárad. 
Hogy lehet az, hogy Nagyvárad némely te-
kintetben mégis nagyobb város, mint Sze-
ged9 A találós kérdésre most nem felelünk, 
csupán följegyezzük, hogy a Kőrös-parti Pá-
risban ma este nyitották meg a Bonbonnié-
re-kabarét. Egyik nagyváradi lap meg is 
jegyzi, hogy „Hárftm hónapig szomjazott 
Nagyvárad publikuma a kabaré után. Való-
ban azt hittük már. hogy a telet kabaré nél-
kül kell keresztül élni. A rossz jóslás szeren-
csére nem vált be, mert az artista-világ egyik 
tehetséges és agilis tagia: Faragó Jenő vál-
lalkozott arra, hogv a Bonbonniéret u.i életre 
keltse. Meg vagyunk győződve róla, hogy a 
publikum hálásan fogja ezt a vállalkozást 
viszonozni." És zsúfolt közönség volt a kaba-
réban. Ugyanakkor a Szigligetiszinházban is. 
És Nagyváradon már ott tartanak, hogy ní-
vós előadást tartanak a kabaréban is, sőt a 
szinházban is. Nálunk? Szegeden — ugye-
bár — kitörne a háború, ha arról volna szó, 
hogy kabaréelőadást engedélyezzenek, ami-
kor a szinházban is játszanak. 

* Klasszikus est. Nagybecskereken, ahol 
a délvidéki színtársulat most tölti szezonját, 
a közönség méltányló pártfogása mellett ke-
rülnek szinre különbnél-különb irodalmi re-
mekek. Tegnap este például a „Kényeske-
dők" és előtte a ..Regényesek" volt műsoron. 
A közönség meleg pártfogással méltányol-
ja a délvidéki színtársulat dicséretes ambí-
cióit, amelyekről példát vehetnének a nagy 
vidéki városokban, a többi között Szege-
den is. 

* L imonádé ezredes. A színházi iroda 
jelenti: A legújabb operett-slágernek, Li-
monádé ezredesnek próbáival teljesen elké-
szült a szinház. A címszerepben Solymossy 
Sándor uj oldaláról mutatkozik be. Egy ez-
redest játszik, aki arról hires, bogy tiz éven 
át csak_Limonádét ivott. Egy ifjú lump her-
ceg aztán, akit megjavítás végett bíznak a 
kezére, egy pezsgős mulatságon leitatja az 
.ezredest, sőt a lányát is feleségül kapja. Ez 
a pompás jelenet fénypontja a darabnak, en-

nek volt mindenütt legnagyobb sikere. Itt 
énekelik (Oláh Gyula ós a tisztikar) a hireá 
Maresa-kuplét, amely országos népszerűségre 
jutott rövid idő alatt. Dóry Rózsi, Antal Er-
zsi, Miklósy Margit, Körmendy Ilona, Hol-
tai Olga, Szűcs Irén, Kállay Margit, Heltai 
Jenő, Szathimáry, Miihó, Ungvári, László é-
Lebedsa mind kacagtató szerepeket játsza-
nak. 

* A délvidéki szini Kerület. Dellimanits 

Lajos torontáli főispán, a délvidéki szinikc-

rület választmányának elnöke a szinigazga-

tó-választás inegejtése végett november 3-áva 

Nagybecskerekre hivta össze a választmány-

ban szavazattal biró városok képviselőit. 

* Legjobb szinházi cukorkák Linden-

feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-

ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. 

Közös miniszteri értekezlet. A közös 

külügyminisztériumban tegnap délután öt 
órakor közös miniszteri értekezlet volt, ame-
lyen részt vettek Berchtold gróf közös kül-
ügyminiszter elnökléséve! fíilinszki lovag kö-
zös pénzügyminiszter, Auffenberg lovag had-
ügyminiszter. Lukács László és Stiirgkh mi-
niszterelnökök, Teleszky János dr és Zalesz-
ki lovag pénzügyminiszterek, Beöthy László 
és Schnster lovag kereskedelmi miniszterek; 
a jegyzőkönyvet Hoyrs gróf követségi taná-
csos irta. A közös miniszteri értekezlet éjjel 
negved tizenegy órakor ért véget. 

Mint félhivatalosan jelentik, a közös mi-
niszteri értekezleten, amely a boszniai vas-
utak kérdésével foglalkozott, több tekintetben 
megegyezés létesült. A még függőben maradt 
kérdéseket, amelyeket a tegnapi miniszteri 
értekezleten nem intézhettek el. ujabb, e hó-
nap utolsó napjaiban tartandó közös minisz-
teri értekezleten intézik el; ez a közös mi-
niszteri értekezlet lesz hivatva megtenni a 
delegációk novemberi ülésszakára vonatkozó 
készülődéseket. 

— Kombináció. Az Uj Hirek cimü fővá-

rosi újság tegnap hosszadalmas politikai 

nyilatkozatot közölt, amelyben Kahos Ferenc 

munkapárti képviselő, a képviselőház volt 

alelnöke élesen elitélte a kormány és Tisza 

István viselkedését, de snlyos kritikát mon-

dott egyebek közt Návay Lajos és Andrássy 

Gyula politikai magatartásáról is. Az egész 

közleményen az első szampilíantásira meg-

érzett. bogy tartalma képzelődés és vissza-

élés. Ezt tegnap meg is irtuk. M a aztán ki-

derült, bogy tényleg koholt az egész, ugyanis 

az állítólagos interjú szerzője Vécsei Marcell 

maga volt az, aki az arra illetékesek cáfola-

ta előtt sietett kombinációinak nyilvánítani 

a Kahos szájába adott nyilatkozatot. 
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SZERKESZTŐSÉG: 305. 
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INEMENYINÉ 
F O G M Ü V E S T E R M E 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 

f o g m u n k á k a t kaucsukban és 

aranyban, Vidékiek 24 óra alatt 

lesznek kielégítve. - Bármilyen 

javitás hat óra alatt elkészül, 522 


