
DU& ťa.,a, BíI1,, pán,4l,E*+ať€á&
tlilcra J;rro,sli.r,i-:e Křičk;- Lra \ljt]odnúrf riil uriic-,rlu.

l;rl-skosleaském drre 21. řijna 193e,

Opor:a Ja,roslala Křičliy dlce uvés{i ů,:l ,<i]énu
risck slkute&rébo žii-o,ta, neobejrJe se proio bez
-.aiir.ie]lých š}i,,hů, ir*arie i com,ic,kýoh siiuací, ka-
ri.liLije a kritisuie slirlmsti rprrlečens&óhtr žiyrrta"
],'ůr,odní premiéta b;,ia rtil bruěns,kéhr diva,ď,le. je_
jíž lilr:eto z,pracolttl na \l'ilde]ro te,,rt Jan l-,órr-en,
Jraclr Brrdírr, po brlněnské.m prrovedení rrptav,il ji
}tax_ l}rcd l rror.č zpracolaná setkatr,l §e 5 plimi-
Jrar,ým úsllčclrcrn tlii scérrě ve 1rr:iťti:^lar,-č, iri,tn;,
na lě,nreckélrr diradle t Ptaze a t Llpsku.

O]rs,ržné libreto posky,ílo s'k]arJate]i rJost ja*J,r:-
ni-ch arárnť:tfi, .iež Jar:osiav Křiiikl s,kvělc 1-"i."-
šji. \e_cťhirZí z,n]c zlrrtdebnr-lnó 1rr,[51., li:rá.na nie-jorlickéirtr, je"ž se lehce rnírnii, i riioňriých rýnnů
tarr eěrríoh rJo,bu.é_Jro v'krrsu. Skvěiá ins,trurneui,nční
tcchni}ia tl.:rrjúl.á piatřičnltlli rvcbilaclr lIálltl, or-
c,hc,sir: t,r.znír ti č;rst0 i- ilt,lcn..il.ních pr:ottrjet,h,
nrí:tl i lrčžrrá ]r,r.ika jc,l,t trlřerln.oslí r,e.C,ic ,ntr,inrIalis-
iickr- tr;l jrozcrrÝr-h siitI rcí.

Ěrif trllllrr. .|'ir1.1rsl,at- 1''ogr"1 oper.lr úlilěšmč ltlsttr-
tlol;:'l, rllrcr'i]]| zi láštE! il oftůcijfll .pěkrróho rlife-
rc;rct;r,a.néůo zt Ll]tu. Na scljnrj ,neobcšlo se dilo bez
ptrriž,í i t,t l t:ilrai-ě. r:ož mtllo r.lir- i na celkové
prot lrJclni, 1: lárnci našiclr rnnž,n,'lsli r-r-|<orll]o se
jistě dos{, pilhoto,r,á. a účelná ripra,va jedlotlir,ýe,lr
obtr,z,ťir tllia b-* clílt iisiě l.elm,i prospě,la, nlai
mř'J !'lan:,i;r F,lul: trei;-;I tr,.ieclnocluclrý úhol, \,/
opcře ži.ic r:člirllik zajímrrr,ýclr íigur, charak,tero'lč
re-bni r,- ý,,rar ri ý r.lh, ; ejiqh ž r,dai,ilá kresba jss!
rníněna b;,st,rým lle;,eckýnr posiřelre..m a pio*
žiiíur.

Na jelišti !e n,eípíce upl.rtlril l loli amer,jcké]ro
vyslance Lad, l{av'lík pr:iléh,arou eharakterjsti-
kou, rypoří,tal.óho naji,tele re;rlituí hancetráře
llšiičku r5'sti7ně hrli1 Václ. tscdnář, rispi,šná br,!:r
také hra Kiiglero,ra jako exninistra.

Ht,aběte Jiiího podal Ja.roslar lloh.,n. jeirož
výliorr půsolril htlreckv rrerrrčitě, rrspokoji1 r-íce
sympatickou barlvidosií hlasotcn i srraživým pře,tl-
nesem. Dte,ru r__vslancovu Elinor pákně zpír,alii
M. \rojtkorá. Zárěr prvéirtl díla, v rrrěinž obir pťr-

-eobili, í}$h1 ].lrílt,i l-íce ]reler:kv r,_r,rážeu !r p.i:.t]-

cí4fu . Ce,cl,riki], a 
"y,}lii 

\l,rlsli]ncO,tri], tenrpr: -r;rin,rriti.iró

hrála št. šiěpántl,á. dojme;rr pilízrrii,ýnr půs,otrila
iéž R. Jatčará t loli komorrré, Jeiíln _spo}ehlivrirr
patinererr:l !ly] ccr,r,]:,,.lv Bob K. \íáje,*q_m,g*§g]r

ješlě El,a Hoješot-§, jako žarir
anrerické]ro rrslance, bí. Zaiabá:kolri, jaka kaďe-
iánka, 4. !}roř {s,larosta), Á. Kopeěný
ipo_1la,nec}, žlrr"na],iqta. T)urlr;l ltrir-
b&e
příp.r,drrě Tlori,. .AriŤripor,, 1}ro rederr i lrl i přítim'rerr
skla,r]a,tc] Jai". Křiři;a i libretistlr Ja,u l,řirveni:rirc}r
tsur'lírr. ijmž r-r,p.lněr-ré 1rlerlišiti pi:ip:,;rl,ilo p{l riř!,-
ním ub,raz,e i po předstareui lrorrři svmpaiií. Ope-
ra, mě}a h]učni. ús,pěch. zr"Jáště r. zártitrt npel.v.
kdv na scótrě rozprorrrJil se r eselý tairrec litlu. "iírnž
opera radostriě vyznírá. J
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