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Uj Színpad.
Lázas és izgatott, de minden izé" 

ben öndudatos és nobilis munka 
foglalta le a héten a főváros legris^ 
sebb és legérdekesebb színházi fvál" 
lalatának, az Uj Színpadnak minden 
emberét. A megnyitó - előadásból 
folytak az utolsó próbák, tüzzehvas" 
sál, lelkes ambícióval. A direkció 
mindenesetre igen szerencsés és iz"

léses kézzel választotta meg a meg" 
nyitó darabot: az Uj Színpad való" 
ságos szinmüirodalmi szenzációt 
nyújt a színházi kultúra gurmám 
jainak, mikor a ragyogó tehetségű 
Krúdy Gyula elragadó és finom 
poézisének jegyében indul. Tátrai 
kaland az első Krudy"darab címe, 
amely éppen az Uj Színház számára

készült. Alakjait már ismeri a kő" 
zönség abból a gyönyörű sorozatból, 
amely a „Szindbád ifjúsága" címét 
viseli. Szindbád a gyengéden remegő 
hangulatok és lélek teljességével tel" 
jes élmények hajósa az ifjúság tenge" 
rén. Egy finom, bánatosan verőié" 
nyes kalandja a többiek sorából 
most a színpadra készül. Az Uj Szin" 
pad eléggé megbecsülhetetlen dicső" 
sége marad, hogy Krúdy Gyulát a

színházi publikum előtt is megszó" 
laltatta.

A szereposztást kiválónak tartják, 
azok, akik járatosak a berkekben és 
az Uj Színpad fiatal erőit ismerik. 
Szindbádot Antalffy Sándor játssza, 
aki az Újpesti Népszínházban lépett 
először publikum elé l. Rendkívül 
elegáns és kedvező megjelenésű fiú,
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az intelligenciája sokat jelent és két' 
ségtelen, hogy sok szó fog még esni 
róla a lapokban. A többi szerepek 
tulajdonosai Nagy Margit, Pesti 
Kálmán, Czakó Pál, Gellért Lajos, 
Darvas Ernő, szintén egytől'egyig 
kiváló erők.

Egy szóval: ami szép reménységet 
egy színház kívánhat magának, az 
mind megelőzi az Uj színpad érdé' 
mes vállalkozását.
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u; színpad
(Aréna'út és Dembinszky'utca sarok)

Tátrai haland.
Színmű, irta Krúdy Gyula.

Szindbad ... -..................Antalfy Sándor Az igazgató...................
Fanny.............................. Nagy Margit Ferenc tisztelendő ... .
A korcsmáros .............. Pesti Kálmán Stern

.. Czakó Pál 
... Gellért Lajos 
... Darvas Ernő


