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Előfizetési á rak: 

Budapest és vidékre 

Egész évre 10 kor. 
Félévre 5 „ 
Negyedévre 3 „ 

Egyes szám ára 
Budapesten 20 f. 

A Máv. pályaudvarain 
és a vidéken 24 fill. 

SHMWI ELET 
.ínLerkASzti: 3ncze SaJidor 

ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN SZOMBAT ESTE az összes buda-
pesti színházak egész heti SZINLAPJAVAL és a darabok 
. . . . TARTALMÁVAL . . . . 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

E ö t v ö s - u t c a 31. 

Nyomda: 
Telefon 133—98. 

Percei Sári. 
(A cimképhez.) 

Ősmagyar legendák szerint Beöthy László amikor még tízeszten-
dős lehetett, különös álmot látott. Sovány dijnokocskák számokkal álmod-
nak, Beöthy László, a nagy szinésznő fia, színésznőt látott álmában. 
Nem is egyet, hanem hármat. Három mosolygó, diadalmas arc jelent 
meg Beöthy Lászlónak, fejük fölött aranyos betűkből mint Glória ékes-
kedett ez a szó, hogy : 

SÁRI 
alább pedig ez a rejtélyes mondat vonta magára Beöthy László figyelmét: 

„In hoc signo vincis". 
Azóta sok esztendők múlhattak el és Beöthy László megfogadta 

az ősi égi tanácsot. Színházában, a Király Színházban emberemlékezet 
óta a ,,Sári"-k vitték a domináló szerepet. Az idén ismét feltűnt egy, 
— ezen a néven a harmadik — Percei Sári. III. Sári még nagyon rövid 
uralkodói múltra tekinthet vissza, de ez a rövid mult teli van diadallal, 
dicsőséggel. A „Limonádé ezredes"-ben avatták föl primadonnává és 
azóta egyre nagyobb tömegek vallják, hogy III. Sári méltó nagy elődei-
hez. Lehár „Éváját" is neki kellett volna játszania már a premieren, 
de Lehár ragaszkodott I. Sári nimbusához. Most ugy esett, hogy át-
vehette Zsazsától a szerepet és íme, a friss Éva játékának üdeségével, 
temperamentumával, hangjának meleg csillogásával majd, hogy feled-
tette a nagy Évát. Itt van a második diadal és következik már a többi 
is. Mi ezennel meghuzzuk a harangokat III. Sári dicsőségének örömére, 
de ünnepi harangunk szava máris belevész abba a tapsviharba, amely 
Percei Sári eddigi föllépéseit kisérte. 

K MENYASSZONYI KELENGYÉK 
sikkes női fehémeműek állandó kiállítása. 

S CHAFFER Jozefina LEJ 
Budapest, IV. Koronaher-
ceg-utca 17,főposta mellett | D | 



2. oldal 

Hoffmann meséi. 
Az operaház újdonságai. 

Nem egészen ujak ezek az újdon-
ságok — de mégis legalább is olyan 
érdekesek a zeneértő és szinház-
kedvelő közönség számára, mint 
ha az újnál is frissebbek lennének. 
Az egyik újdonság a Hoffman meséi 
a másik Strauss Richárd „Salome"-
ja Hogyan? mondják önök hát a 
Hoffmann még mindig szerepelhet, 
mint újdonság? Igenis szerepel és 
szerepelhet, ha a felújításhoz ugy 
fognak hozzá, mint a hogy az 
Operában hozzáfogtak. Mert hát 
az Offenbach muzsikáját csak egy 
féle képen lehet jól játszani — 
magát a darabot azonban sokféle-
képen lehet megszólaltatni a szín-
padon. Az Operaház nagy titokban 
tartja a készülődéseit, amelyekről 
tulajdonképen pontosat és biztosat 
csak két ember tud Bánffy Miklós 
gróf a kormánybiztos és díszletter-
vező, (most a Hoffmannal kapcso-
latban, inkább mint ilyen szerepel) 
és Hevesi Sándor a főrendező aki 
az uj inscenálást végzi. Egy és 
más azonban kiszivárog a diszlet-
festő műtermekből, a direkciós 
irodából és egyéb kevésbé közvet-
len és kerűlőbb utakon. A főszem-
pont, amelyből az Operaház uj 
rendezése kiindul, a mese lesz. A 
mese szines és ragyogó világát akar-
ják megoldani a Hoffmann három 

közbülső képében. Elsősorban ter-
mészetesen dekorációban. A be-
avatottak csodákat mesélnek, hogy 
milyen lesz a korcsma jelenet 
realismusa után az első kép ragyogó 
fantáziája amelyet Hoffmann kép-
zeletének nagyszerű figurái népesí-
tenek majd be. Azt mondják soha-
sem került még magyar szinpadra 
olyan csodásan szép diszlet, mint a 
milyen a Giulietta kép velencei 
éjszakája lesz. Mindenek között 
azonban legtöbbet várnak a har-
madik képtől, a melynek mágikus 
és misztikus hatását egy különös 
decoráció kísérlettel akarják segí-
teni és emelni. Ez lesz az első 
művészi kísérlet arra, hogy a szín-
padot tisztára grafikus módon old-
ják meg — ami anyít jelent, hogy 
csak két szin a fehér és a fekete 
szerepelnek majd a színpadon. 
„Black aud withe" művészetnek 
hívják ezt az angolok — de szín-
padon még soha és sehol nem 
próbálkoztak vele. Tessék csak el-
képzelni a velencei kép színekben 
gazdag buja és ragyogó világa után 
ezt az egyszerű és kedves szép-
ségét, ezt a titokzatos és félelmes 
képet a melyben csak vonalak és 
foltok vannak, amelyek fantaszti-
kus szeszélyességgel adnak gyönyö-
rű keretet a benne mozgó figurák-
nak. S ezekhez a különösen szép 
díszletekhez alkalmazkodik majd 

^ ^ M E V I I mozgókép-palota. Bejárat: VIII. József-körut 31 
A monarchia legnagyobb mozgószínháza. 

Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar Elsőrendű műsor. Az előadások hétköznap 
d. u. 5 órakor, vasár- és ünnepna- _ . . . . . . . »-., . . . . . . , 
pokon d . u . 4 órakor kezdődnek. 1 eljcscn ujjaepilve! renyuzo berendezes 
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az egész előadás tónusa. Hevesi 
Sándor neve garancia arra, hogy 
ez a felfogás a legkisebb rögig, a 
legparányibb mozdulatig pontos és 
megegyező kivitelt kap majd. Szóval 
az Operának legjobb kilátása van 
arra, hogy a régi jó Hoffmannal 
olyan hatást érjen el, mint annak 
idején a berlini Komische Oper 
Gregor igazgatása alatt a mely 
gazdag játék rendjében mégis evvel 
a régi sokat játszott darabbal adta 
legérdekesebb újdonságát és aratta 
legnagyobb és legtartósabb sikerét. 

Box. 

Thomann Istvánné. 
A színházi művészi szenzációk 

krónikására nem hárul különösen 
nehéz feladat, amikor Thomann 
Istvánné személyével kell foglal-
koznia. Ismerjük őt mint hangver-
seny-énekesnőt és látjuk tanári 
működésében. Amit nyújt minden-
képpen értékes és finom és mi 
nem is tudjuk, működésének melyik 
terén nyujtsuk neki a pálmát, 
hiszen akár maga nyilatkozik meg 
előttünk, akár pedig tanítványain 
keressük, a priori bizonyosak va-
gyunk benne, hogy nem közönsé-
ges élvezetben lesz részük. A sze-
zonban, e hó 11-én lép elénk a Royal 
szálló hangversenytermében. Mint 
mindig, ezúttal is hoz néhány 
szenzációt. Férjének három kom-
szozicióját, azonkívül Molnár Antal-
nak három dalát, Babits Mihály, 
Kiss József és Hangai Sándor 
verseire. Gazdag műsorának kere-

tében bemutatja a francia ultra-
modern szerzők néhány ujabb 
szerzeményét is. Percei Sári, Tóth 
Sárika, Hajnal Hajnalka és Kovács 
Viora mesterének ez ujabb művészi 
vállalkozása elé fokozott érdeklő-
déssel tekint Budapest zenéért 
lelkesülő közönsége. Annál is in-
kább, mert e hangverseny első 
állomása lesz egy külföldi diadal-
utnak. December 26-án Bécsben 
fog hangversenyezni. Es bizonyos 
hogy a császárváros közönsége 
ugyanazzal az érdeklődéssel várja 
Thomann Istvánnét, mint a buda-
pesti, mert a komoly művészi ér-
ték internacionális és mert Thomann 
Istvánné nevét éppen oly jól isme-
rik a Lajtán innen, mint a Lajtán tul. 

Thomann Istvánné 
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Falusi bohémek. 
— A Nemzeti Színház újdonsága. — 

A fiatal Benedek példáján ked-
vet kapott az idősebb : az apa. S 
így történik meg, hogy az idei sze-
zonban a Nemzeti Színház szin-
lapján két Benedek is szerepel 
bemutatóval. Benedek Marcell „Az 
erősebb" cimü drámája után Bene-
dek Elek az apa rukkol ki — és ez 
az érdekes — egy kedves, vidám 
szeretetreméltó falusi történettel, 
,,A falusi bohémek"-kel. Nagyon 
sokan lesznek olvasóink között, 
akik ennek a darabnak a történe-
tében és figuráiban ismerősökre 
találnak, mert ugyan ki nem ismeri 
Benedek Elek novelláit. És ezek-
nek a novelláknak az alakjai kel-
nek életre a szinpadon, ennek a 
kedves történetnek a keretében. 
Egy fiatal református pap paró-
chiáján játszik a darab. A szegény, 
alig élni tudó pap és a huga a fa-
lusi bohémek, akiknek jókedvű vi-
dámsága minden nyomorúság kö-
zepette is feltalálja magát. Egész 
más bohémság ez, mint a Murger 
„Bohéme"-jeié, de az alap mégis 
ugyanaz, a jókedv és vidámság, 
amely az élet nyomorúságait nézi 
és nézni tudja, minden bajból meg-
segíti őket. 

Ehhez a kedves, szerelmes his-
tóriához tessék elképzelni a Bene-
dek Elek annyiszor élvezett „fa-

lujának" friss, kedves, tiszta és 
becsületes levegőjét, amely most 
először jut el hozzánk a szinpadon. 

Mert Benedek Elek most szere-
pel először a szinpadon. Miért 
csak most ? kérdezi mindenki. Mi 
sem tudnánk feleletet adni erre a 
fogas kérdésre. 

Feleletet ad azonban erre a kér-
désre maga a szerző, aki az alábbi 
szeretetreméltó sorokat küldi a 
„Szinházi Élet" olvasóinak. 

Szerző a darabjáról. 

Szárnyukat próbálgató poéták 
„barátjaik biztatására" szokták ki-
adni első verskötetüket. Én Marci 
fiamnak, azi.„Erősebb" szerzőjének 
hosszas unszolására irtam meg a 
„Falusi bohémek"-et. Évek óta 
biztat, ösztökél a fiam : ird meg 
apám ezt a régi, kedves témádat, 
hidd el, a közönségnek jól esnék 
a sok idegizgató, vérbizsergető 
szinmü után egy idillikus falusi 
történet. No jó, megírom, adtam 
meg magamat s most három éve 
meg is csináltam a jelenetezést. 
És bezártam a fiókomba. Az idei 
erős nyáron aztán neki ültem és 
öt leültömben megírtam az egészet. 
Könnyű volt a munkám, mert min-
den egyes alak elevenen élt a lel-
kemben. Valamennyit a székelyföld 
termette s egy-kettő kivételével, 
barátom, jó ismerősöm. A nyilvá-

Fényképészeti készülékeket, eszközöket és 
vegyszereket gyári árakon ajánl, amatörök fel-
vételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35 fl | | . Marcj i t -körut 5 b P ERFUMERY VERY 
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nosság elé kerülést illetően, azt 
hiszem, elég óvatos voltam. Mielőtt 
átadtam művemet a Nemzeti Szín-
ház kitűnő igazgatójának, két kri-
tikus barátommal olvastattam el. 
Igen komolyan lelkükre kötöttem 
az őszinteséget. Az én koromban 
egy hosszú és egészen más terü-
teten mozgó irodalmi működés 
után nem szabad színpadra lépni 
a tisztes siker reménye nélkül. 
Kritikus barátaim megnyugtattak. 
Ne féljek a kudarctól — sőt. így 
kerülök én a szinpadra. Fia után 
az apa. Először is minden való-
színűség szerint — utolszor. 

Benedek Elek. 

r . 
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A hetvenéves gyerek. 
Beöthy László igazgatóhoz a na-

pokban beállitott egy görnyedt hátú, 
hófehér szakállú, kopaszfejü és rán-
cosképü öreg hordár. Levelet nyúj-
tott át a direktornak azzal, hogy 
választ vár rá. Beöthy felbontotta 
a levelet, de alighogy elolvasta, 
ugy elkezdett kacagni, hogy a köny-
nyei is kicsordultak. Mikor a ne-
vetéstől egy kicsit magához tért, 
megkérdezte a hordárt : 
. - — Mondja csak gyermekem, hány 
éves maga? 

— Most voltam hetvenkettő, de 
tessék megmondani nagyságos ur, 
hogy miért tetszett engem ugy szó-
lítani, hogy „gyermekem." 

Beöthy erre felolvasta a hordár-
nak az általa kézbesített levelet, 
amelyben ez állt : 

Kedves Laci ! -
A tegnap megbeszélt dolgot 

légy szives ezzel a gyerekkel, ki 
néked a levelet kézbesiti, nékem 
elküldeni. Ölel barátod 

X 
Beöthy ezután a telefonhoz ment 

és kérdőre vonta X-et, hogy mért 
nevezte a hetvenkétéves hordárt 
gyereknek. Erre aztán kiderült, 
hogy X a levelet boy-jal akarta el-
küldeni, de mert a kávéházi tele-
fon el volt foglalva, kénytelen volt 
a levél kézbesitését az utcasarkon 
álló öreg hordárra bizni. 

É l f c v o p a v j S e | gyári áron beszerezhető készpénz és 
E K m C I ) C a U S I ) O r e l angol rendszerű r ész le t f i ze tésre is 

BUDAPEST C Á B / S A I Á M A C KOLOZSVÁR 
IT., Eigyó-tér 5. szám. J H K U I I J M N U ) Mátyás király-tér 13. sz. 

cs. é s kir. udvari szállitó ékszerész és müőtvösnél . • 
Szabad megtekintés véte lkényszer nélkül ! S z a b a d gyári á rak ! Képes ár jegyzék ingyen és bérmentve 
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A hősnő, 
Mint ezt máskor is szokta, 
Tehetségének most is 
Legjavát nyújtotta. 

Színházunk 
Oszlopos tagja 
A gigerli szerepet 
Nagyszerűen adja. 

A férfiról ellenben 
Ezt nem mondhatjuk ám, 
Mert sok kívánni valót 
Hagyott maga után, 

Illusztrált színházi 
kritika. 

Ma este nagy sikerrel 
Lépett föl a társulat 
A forró deszkákon ugyancsak 
Izzó volt a hangulat. 

Elegáns testtartás és bájosan elasztikus mozdu-
latok a szabadalmazott „Grácia" fiiző utolérhetet-

len előnyei. Készül halcsonttal és anélkül 

BIRÓ REZSŐNÉ ÉS T Á R S A 
füzőgyárában 

Budapest, Andrássy-ut 38 . sz. a. Fióktelep: Vác i -u tca 7. sz. 
Árjegyzék díjmentesen küdetik. 
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S belőlünk, amint 
Ültünk ott mi, 
Sok meleg hangulatot 
Váltott ki. 

S háromszor is 
Megtapsolták őt, 
Az izmos tehetségű 
Fiatal művésznőt. 

S a csodálkozás 
Moraja futott szerteszét, 
Amint könnyedén 
Kivágta a magas Cét 

Annyira pontos és lelkiismeretes 
emberek akadnak a színészek 

kőzött is, hogy pontos jegyzéket 
vezetnek a fellépéseikről. Rátkai 
Márton ilyen pontos ember — s 
kiszámította, hogy az elmúlt szezon 
319 játéknapján 385-ször lépett fel, 
minden este játszott s azonkívül 
— minden vasár- és ünnepnap dél-
utáni előadásban is részvett. 
Erről folyt a beszélgetés a törzs-
asztalnál, amelynek tagjai e nagy 
fontosságú kérdést illetőleg két 
csoportra osztottak: Az egyik cso-
portban a sokat játszók amellett 
tüzeskedtek,hogy mégis boszantó — 
ennyit dolgozni, azért a rongyos 
gázsiért. A másik rész pedig amel-
lett tört lándzsát, hogy a színész-
nek életszükséglet az, hogy sokat 
játszék. Egyedül Kürti Jóska ült 
némán és magában számolgatott. 

—- Hát neked mi a véleményed ? 
min számolsz? —kérdez te Huszár. 

— Azt, hogy nekem elég volna 
a fele. Az, amelyikért nem gázsit, 
hanem tulfellépti dijjat kapott. 

Rátkai ugyanis csak száznyolc-
vanszor köteles fellépni egy sze-
zonban. 
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Ez a kissé történelmi hangzása 
cim tényleg egy^történelmi neveze-
tességű napot jelent, de tulajdon-
képpen semmi köze sincs a darab-
hoz, amely olyan modern, hogy 
szinte túlságosan modern. Berg-
op-Zoom megvételéről a naptár 
emlékezik meg, amelynek minden 
lapja valamely eseménynek évfor-
dulóját tünteti fel. Olyasféle az, 
mint nálunk a Világ cimü lap em-
lékeztetője. Az illető nevezetes 
napra tűzi ki Heriot rendőrbiztos 
egy erős vár megvételét. Ezt az 
erős várat Paulettenak hivják, és 
a kissé félkegyelmű, kissé ravasz-
kodó Vannaire felesége. 

Paulette méltatlankodva hallgatja 
eleinte, hogy számára ilyen határ-
időt tűznek ki, de utóbb annyira 
elejébe megy a csábitónak, hogy 
a határnap előtt levő lapjait a 
naptárnak letépegeti és egyszerre 
csak, mire a függöny legördül, 
Berg-op-Zoom megvételénél va-
gyunk. 

Gót h Sándor és Varsányi Irén 
lesznek a vígjáték partnerjei és a 
közönség bizonyára örömmel fo-
gadja majd ezt a hirt, mert már 
jó ideje, hogy ez a két nagy mű-
vészi egyéniség nem játszott együtt, 
Guitry, aki mint elsőrendű szin-
házember magának különösen hálás 
szerepet ír és nem kevésbbé gon-
doskodik a feleségéről, Lysés asz-
szonyról, ezúttal kiváltképen kitett 
magáért és két nagyszerű alakot 
visz a színpadra. A rendőrbiztos 
aki kalandokra jár és aki abba a 
furcsa helyzetbe kerül, hogy ön-
magának kellene konstatálnia a 
házasságtörést, amelyet önmaga 
követ el, bizonyára a legmodernebb Sacba Guitiy. 

Berg-op-Zoom megvétele. 
Guitry Sacha vígjátéka a Vígszínházban. 

A nagy Guitry fia, a maga nemé-
ben nem marad atyja mögött, aki 
a francia szinpadnak ezidő szerint 
első művésze. Sacha nem marad 
Lucien mögött, sőt népszerűség 
tekintetében erősen vetélkedik vele 
Nem csak kedvelt szinész, de ki-
tűnő iró, sőt jeles festő is. Hogy-
hogy nem megírta első darabját, 
jó szerepről gondoskodva a maga 
és a felesége számára, és azóta 
minden darabja egy-egy diadala. 
Minthogy pedig fokozatosan na-
gyobb- és nagyobb sikereket ért 
el, természetszerűen a legnagyobb 
sikere épen a legújabb darabja, a 
Prise de Berg-op-Zoom, amelyet 
október 4-ikén mutattak be a 
Vaudelville színházban. 

S Esténként a Ferenc Ferdinánd által 
ki tüntetet t ORRENTO-KAVEHAZ 

VI. TERÉZ-KÖRUT 19. SZÁM. RACZ G Y U L A 
R* A. -ri * T ÁT-» »«TXT ' - tel jes zenekarával hangversenyez. 
( j A R A I A R M I N , k á v é s . Változatos színházi vacsora. 
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és a legújabb figura, amit bohózat-
iró kigondolhatott. A menyecske, 
aki panaszra megy az asztfaltbetyár 
ellen és a hatósági személyben 
épen az asztfaltbetyárra bukkan, 
megint csak uj szituációba kerül. 
És nem kevésbbé uj az a helyzet, 
amelyben a szerencsétlen férj ke-
rül, aki a feleségét akarja tetten-
érni, és maga kerül a csapdába. 

Ha tudjuk, hogy a férjet Szerémy 
Zoltán adja, elgondolhatjuk, milyen 
vidám trió fogja vinni a Vígszínház 
legközelebbi újdonságát. 

A darabot Heltai Jenő fordította, 
aki régen kapott hálásabb anyagot 
a saját humorának érvényesítésére. 
Hiába, amikor az eredeti jó, a for-
dító is sokkal nagyobb kedvvel 
működteti elmésségét. A rendezés 
munkáját Góth Sándor végzi. 

| a | | c Q 3 | | Ö B 3 l [ ] 
Feldék a háborúban. 

Most hogy a Balkánon ború van, 
És az emberek vészes híreket lesnék 
Egyre szomorúbban, 
Sok szó esik arról, 
Hogy kik vesznek részt 
Egy esetleg kitörendő háborúban. 

Most, hogy e sorok irója 
Fújdogálni érzi a háborús szeleket, 
Vezérli őt az embertársai iránt 
Érzett szeretet 
És háború esetére többek közt 
A Feldcsaládnak is kioszt egy kis 

szerepet. 

Tollszáram végét szopogatva 
A kávéháznak nevezett odúban, 
Azon tűnődöm, hogy jó volna, 
Ha Feldék is résztvennének a hábo-

rúban. 
Az öreg Feld ugyanis 
Többször kijelentette, mikor ráért, 
Hogy ő rémsokat harcolt már 
A kulturáért. 
Nos 
Szóval ő egy öreg harcos, 
S nem mondunk vele sokat, 
Ha kijelentjük, 
Hagy meg kell becsülni a harcosokat. 

A hadvezetőség pedig 
Legyen szemfüles 
S mert sok olyan helyiséget keres, 
Amelyik üres, 
Beöthy helyett vegye meg 
Az árván maradt ligeti színházatf 
Mert e helyiség 
Amellett, hogy hatalmas, 
Tábori kórház céljáira 
Nagyon alkalmas. 

Lovászy Károly. 
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azok is föloldották erre az egy hó-
napra a zár alól a Fővárosi Orfe-
umot, hogy Grete Wisenthai tán-
cának lehelletszerü finomságában 
gyönyörködjenek. 

Pedig maga a művésznő nincs 
túlságosan elragadva a budapesti 
publikumtól. 

— Tudja — szól kacagva — en-
gem az egész világon ünnepeltek. 
Amerikában, Angliában, Francia-

országban. Itt mintha hi-
degebb volna a publikum. 
Máskülönben kijelentem, 
hogy Budapest a világ leg-
szebb városa. 

Hungária-szállóbeli laká-
sán beszélgettünk délután, 
a téli napsugarak egészen 
bearanyozták a pompás 
szobát és ő, szinte a nap-
sugarak szárnyán odatán-
colt az ablakhoz. 

— Nézze — mutatta egy 
széles, áradozó gesztussal 
— hát kell ennél szebb, 
csodálatosabb valami ? 

Aztán újra visszajött 
hozzám. 

— Persze a terveim-
ről kiván hallani valamit. 
A jövő hónapban megyek 
Oroszországba, ha ugyan 
a háború ki nem üt. (Itt 
megint kacagott, általán 
örökké derűs mosolygással 
nézett a szemembe.) A 
jövő évben azonban való-
színűleg önálló ballettet 
szervezek. 

Már menni készültem, amikor 
utánam szólt. Megint nevetett. 

— Igaz, ha érdekli a pesti pub-
likumot, megirhatja, hogy felerész-
ben magyar lány vagyok. Az édes-
anyám révén, aki Raskovszky-lány 
volt, de a nagyanyámat Almássy-
nak hivták. Az édesanyám Kas-
sáról származott — talán méltoz-

Sumurunban valósággal a Grete 
Wiesenthal csodálatos táncos lá-
bacskáit illette a siker oroszlán-
része. Most itt van Budapesten és 
december végéig nálunk is marad. 
A Fővárosi Orfeum legcsudálatosabb 
attrakciója ö és azok a kevesen, 
akik valami különös előítéletből 
kerülik az Orfeumok tájékát, még 

G r e t e W i e s e n t h a l n á l 

Grete Wisenthalról, aki néhány 
napja a Fővárosi Orfeumban lejti 
költeményszerü táncait, körül-
belül mindent illik tudni. Hogy 
Mahlernél táncolt tiz évig a bécsi 
Operánál, hogy aztán nővérével 
együtt a lábuk hegyére vették 
Hoffmansthal Hugó nevét és kö-
rülvitték az egész világon, hogy a 
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tátik tudni, hol van Kassa? Az 
apám azonban osztrák. Én magam 
Bécsben születtem és sajnos, nem 
tudok magyarul. 

Azt már az ajtóban mondta és 
én kínt voltam a folyosón. Én már 
mentem, amikor még mindig utá-
nam szólt: 

— Pedig milyen jó volna, ha te-
szem fel franciául tudnék. Mert 
éppen jön a francia tanitóm. 

Csakugyan velem szemben egy 
úriember jött, jegyzetfüzeteket a 
hóna alatt. 

K. 

A nagy Úr. 
Molnár Ferencz sikere egy időre 

útját vágta a Magyar Szinház idei 
bemutatóinak. Talán még sohasem 
volt rá eset, hogy ez a mindig szor-
galmas és sokat adó szinház teljes 
két hónapig bemutató nélkül ma-
radt volna, mint most. Mert a leg-
közelebbi bemutató csak december 
28-án lesz. Kárpótlását azonban — 
mint a szinház tájékán mondják, 
olyan premiert ad a szinház. amely 
három mással is felér. Bánffy Mik-
lós gróf öt felvonásos drámája a 

következő újdonság. A kik ismerik 
a szerző első darabját a „Naple-
gendát" azok a legnagyobb vára-
kozással néznek a szerző hosszú 
hallgatása után az uj darab elé. A 
Nagy Úr persze Attila, akit Kürti 
József játszik a darabban, a másik 
főszereplő Mikolt asszony. S ez 
lesz a bemutató másik érdekessége. 
Ebben a szerepben mutatkozik be 
a Magyar színházban Cs. Aczél 
Ilona — aki a Nemzeti színház-
ból jött át a Wesselényi-utcai mű-
vészhajlékba. 

Egyébként, hogy a szinház maga 
mennyi nagy várakozással néz a 
bemutató elé, semmisem bizonyit-
hatja jobban mint az alább adott 

részletes szereposztás, amellyel az 
uj darab útnak indul s amely-
hez csak annyit kell még hozzá-
tennünk, hogy Márkus László ren-
dezi és ő tervezi a diszleteket is. 

A darab szereposztása a követ-
kező : 
Attila — — — 
Mikolt — — — 
Eirene — — — 
Bériek — — — 
Ataulf — — — 
Kurkutkán -— — 
Az archimandrita— 
Hilarion— — —r 
Zerkon, bohóc — 
Egy asszony — — 
Egy gárda — — 

Kürthy József 
Cs. Aczél Ilona 
T. Hulmy Margit 
Törzs Jenő 
Tarnay 
Vágó 
Sebestyén 
Réthey 
Kardos 
Dobos Margit 
Körmfndy 

Váradi Aranka — Beregi Oszkár. 
Nemzet i Szinház. Ármány é s szerelem. 

Alexy felvétele . 



AUGUSZTIN — Pázmán Ferenc 
Goszleth felvélele . 

A kedves Augusztin. 
A szomÉati színházi est ünnepe 

a budapesti bentlakóknak. A Nép-
operában először csendülnek fel 
Fali Leónak azok a gyönyörű me-
lódiái, amelyek világszerte gyönyö-
rűséget szereztek a színházi publi-
kumnak. 

Fali Leó világhírű operettjének 
nemcsak a zenéje bájos és fülbe-
mászó, de könnyedén simul hozzá 
a vidám és pajkos mese. 

A pompás operette egy képzelt 
délszláv államban, Kanakiában ját-
szódik le burleszk figurákkal. A 
kacagtató bohóság Augusztin és 
Heléna poétikus szerelmi regényén 
épül fel. 

A cselekményt a kedves Augusz-
tin, egy derék zongoramester in-
dítja meg, aki a kis fejedelemség 
udvaránál működik. A zongora-
mester reménytelenül szerelmes a 
fejedelem leányába, Helénába, akit 
dinasztikus politikából éppen meg 
akarnak házasítani. Szerencsére 
Heléna fejedelmi vőlegénye a szoba-
lányba lesz szerelmes, aki az ud-
varnál nőtt fel. Eképpen mulatsá-
gos bonyodalom támad, amely nagy-
szerű és váratlan megoldást nyer. 
Kiderül ugyanis, hogy annak ide-
jén, amikor a hercegnő és a szoba-
lány született, gyermekcsere tör-
tént és a komorna nem hiába volt 
olyan rátartós, mert csakugyan fe-
jedelmi vér csörgedezett ereiben, 
a hercegkisasszony pedig tulajdon-
képen a főkomornyik leánya. így 
aztán a fejedelmi vőlegény is jól 
jár, mert oltárhoz vezetheti a „szo-
balányt", a kedves Augusztin pe-
dig minden akadály nélkül felesé-
gül veheti Helena „hercegnőt." 

Kowald 0 B u d a p e s t , 
tis ifit ! V I I . S övetség-u . 

Telefon 58-4«. és 128-13 35—37. S Z . 

Gyüjtőtelepek a székes-
főváros minden részében 
Képviseletek a vi^ék leg-
több városában. 

12. oldal SZiriUÁZi ÉLET 
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Népopera. — A k e d v e s Augusztin. 

Kanakia hadserege. (Alexy felvételei.) 
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A Népopera a legjobb tagjaira 
bizta a hálás szerepeket. A szín-
padot uj és ragyogó kiállítás teszi 
fényessé. A zenekart Márkus Dezső 
dirigálja. Szóval a színház mindent 
elkövetett, hogy az operettet, amely 
a szerzőnek sok diadalmas remeke 
között a legkiválóbb, a Fali névhez 
méltóan hozza a közönség elé. 

Soyer Ilona, Pázmán Ferenc, 
Hajnal Hajnalka, Bihar, Újvári, 
Horthi, Serák Mártha, Németh és 
Loránd a főszereplők a kiváló ope-
rettben, mely több mint bizonyos, 
hogy egyszerre meghódítja a buda-
pesti közönséget is. 

N é p o p e r a A k e d v e s Augusz t in 
A n n a — H a j n a l H a j n a l k a . 

Alexy felvétele-

Gyanús vasúti szállítmány. 
A napokban Bécsen keresztül 

gyanús vasúti szállítmány volt út-
ban Budapest felé. Karabélyok, 
puskák és rikító harci ruhákat tar-
talmazó waggon settenkedett egy 
hosszú tehervonat kocsijai között. 
A hatóságoknak is feltűnt a gya-
nús szállítmány és csakhamar távi-
ratok röpködtek szerteszét abban 
az irányban, hogy nem-e a Balkán-
ra szállítják a titkos hadiszereket. 
A hatóságok különösen egy Ladis-
laus Beöthy nevü pesti ur iránt 
kezdtek melegebben érdeklődni, 
aki az első órákban olyanképpen 
tünt fel, mintha ő akarná a Bal-
kánra csempészni a fegyvereket 
és harci öltözeteket. ) 

Az idegen és gyanakvó hatósá-
gok legujjabb meglepetésére aztán 
a következő megnyugtató táviratot 
vitte vissza a telegráf drót : 

Fegyverek és öltö-
zetek célja teljesen 
ártatlan. A waggon 
rendeltetési helyére 
útnak inditható. 

Rendőrség 
A nyugati pályaudvarra meg is 

érkezett a szállítmány. A puskákat 
és öltözeteket tartalmazó ládákat 
stráfszekerek várták és a Teréz-
köruton, Király-utcán át megálltak 
a Király-színház színpadi bejárójá-
nak kapuja előtt. A ládákat óva-
tosan leemelték és egy nagy csa-
pat kecses nő örömujjongása és 
tapsolása közben felbontották. 

A „gyanús" szállítmány ugyanis 
a Sz i rma i -Fa jna -Gábcr Mexikói 
leány című operettjében szereplő 
montánák felöltöztetésére és fel-
fegyverkezésére érkezett. A szer-
dai bemutatónak a többi nagy-
szerű dolgok között ez a felfegy-
verzett és káprázatos fényei fel-
öltöztetett lánycsoport lesz a szen-
zációja. 
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Egy billiárdpárti. 
Ki ne ismerné azt a világhírű 

novellát, amely arról szól, hogy 
egy hadvezér, aki szenvedélyes^ 
billiárdjátékos, az alatt, míg az 
ellenség a váiost ostromolja, vidá-
man billiárdozik egyik tisztjével. 
A billiárdpártit minduntalan meg-
zavarja egy futár, aki a hadvezér-
nek lélekszakadva jelenti, hogy 
azonnal tessék jönni, mert az el-
lenség már nagyon veszélyezteti a 
várost. A hadvezér megkrétázza a 
dákóját és egykedvűen csak ennyit 
felel : 

— Mindjárt megyek, csak befe-
jezem ezt a pártit. 

E z , a jelenet megismétlődik há-
romszor, vagy négyszer. A hadve-
zér végre diadalittasan felkiált : 

— Megnyertem a partit ! 
E pillanatban felpattan az ajtó 

és halálsápadtan jelenti a futár : 
— Elvesztettük a csatát ! Az el-

lenség bevonult a városba ! 
Azt mondják, hogy ez volt a 

világ legizgalmasabb billiárdpártija. 
Pedig nem igaz, mert a világ leg-
izgalmasabb billiárdpártija az volt, 
amelyet Tihanyi, a Vigszinház 
művésze vivott meg a héten Faludi 
Sándorral. 

Tihanyi unatkozott és odaszólt 
Faludi Sándornak : 

— Gyerünk billiárdozni. 
Faludi Sándor, aki meglehetősen 

rosszul játszik, eleget tett a kíván-
ságnak. Csakhamar megkezdődött 
a mérkőzés. Tihanyi egymásután 
csinálta a szériákat, Faludi Sándor 
ellenben még a ziccereket is ki-
hagyta. 

— Most csak lazsálok, — men-
tegette magát Faludi a kibicek 
óriási hahotája közben. 

— Megnyertem a pártit ! — ki-
áltotta Tihanyi. 

— Játszunk még egyet — mondta 
Faludi Sándor. 

Körülbelül 20 percig folyt a já-
ték. Tihanyi újból felkiáltott : 

— Megnyertem a partit ! 
— Játszunk még egyet — mondta 

megint Faludi Sándor. 
— Jó, én nem bánom, — felelte 

erre Tihanyi — de kijelentem, hogy 
ez direkt paliság. 

— Dehogy paliság, dehogy pali-
ság, — felelte Faludi — egyszer 
m jd csak nyerek én is. 

Megint folyt a játék husz percig 
és Tihanyi megint csak felkiáltott : 

— Megnyertem a partit ! 
— Tudod mit, — mondta erre 

Faludi Sándor — most játszunk egy 
visszavonhatatlanul utolsó partit. 
Aki veszt, az fizeti a billiárdpénzt. 

— Helyes ! — kiáltotta Tihanyi. 
És megkesdődött a játék. Tihanyi 

hármat csinált egymásután. Az el-
lenfele ellenben ötöt. Tihanyi is 
csinált ötöt, — mire az ellenfele 
kilences szériával felelt. 

Király színházban TRENK márványterme 
Buffett, bár, cukrászda, dohányzó, étterem. 
Nyitva reggelig. Előadás után bejárat: Király-utca 73. szám alatt. 



16. oldal SZiriUÁZi ÉLET 

— Mennyi disznó ! — mondta 
csodálkozva Tihanyi. 

A parti vége az lett, hogy Ti-
hanyi alaposan kikapott. A legyő-
zött művész dühösen ballagott haza 
és haját tépve tépelődött azon, 
hogy miképen történhetett ez ? Még 
talán most is azon gondolkodik. 

Mire e sorok nyomtatásban meg-
jelennek, Tihanyi tudni fogja, hogy 

Ada Adrienne hangversenye. 
Pénteken este a Royal hangver-

senytermében osztatlan tetszés kö-
zepette lépett a közönség elé Ada 
Adrienne. A fiatal művésznő, ki 
legutóbbi körútja alkalmával min-
denütt nagy diadalt aratott hang-
versenyestéin, a Royal kényes íz-
lésű közönségét is egy csapásra 
meghódította. 

A művésznőt akit Dinzl O. kisér 
mesterien mindvégig élvezetes 
műsort nyújtott. A kitűnően meg-
válogatott programmszámok közül 
különösen Dienzl O. Bölcsődala, a 
Das Mutterherrn francia ballada és 
Kurucz János Őszi rózsája tetszett. 

miképen volt ez lehetséges. A győ-
zelem ugy történt, hogy az utolsó 
partinál Faludi Sándortól a hozzá 
megszólalásig hasonmásu ikertest-
vére, a kitűnően billiárdozó Jenő 
vette át a dákót és a kibicek leg-
nagyobb mulatságára ő köszörülte 
ki a Faludiék billiárdbecsületén ej-
tett csorbát. 

^7PI1CP(I9l1fll3C ®s szépséghibák eltávolítása Gáog Aranka kozmetikai intéze-
ü i t | iOCl j t I | iUIŰO tében, Erzsébet-körut 52. I. emelet, Intézeti orvos: Dr. Hegedűs. 
Archajakat c sak i s vilanynyal lehet végleg eltávolítani. A hirdetett „5 perc alatti" 
eltávolító szerek ártalmasak és a pelyheket is mind erős hajszálakká növelik. 

„Ari" börfehéritő cream 6 korona. 
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P e s t . * 
Amiről szól az énekem 
Az nem pénz és nem szerelem 
Én kikiáltom egyenest 
A kuplém tárgya Budapest. 
Az Oktogon és a liget 
Vidéken nem láthatsz ilyet 
Sok óhitű, kevéske gój, 
És mennyi Cicerone boj. 

Refr. : 
Pest, Pest, Pest 

Nincsen a földön messze párja 
Ezt, ezt, ezt. 

Jó uram nemde igy találja 
Lány, lány, lány. 

Aki szép, ide gyűl seregest 
Telt, vagy üres zsebem 
Kimondom én kereken 
(Budapest, csak Budapest !) 

Az utcán sok gyönyörű nő, 
Sok nagy kalap, sok kis cipő 
Erényüket nem éri gáncs, 
Fülükben talmi brilliáns. 
Itt virágoznak a mozik 
Itt játszik militer muzik 
Ezernyi mindenféle bolt. 
Hosszunapkor mind zárva volt. 

Refr. : 
Pest, Pest, Pest 

Nem lelek messze földre párját 
Ezt, ezt, ezt. 

Nemde a hölgyek igy találják 
Pál, Pál, Pál 

Pali jut, ha a lányka se rest. 
Telt, vagy üres zsebem 
Kimondom én kereken 
(Budapest, csak Budapest !) 

Csak itt tudsz alsóst játszani 
Csak itt szaval a Jászay 
Feld Mátyástól a darabot 
Csak Budapesten láthatod. 
Itt kaszinózik az uram 
Az összdohányunk oda van 
S mert kapupénzre sem telik 
Passziánszt játszom reggelig. 

Refr. : 
Pest, Pest, Pest. 

Nem leled messzi földre párját 
Ezt, ezt, ezt. 

Urak s a hölgyek koncedálják 
Pénz, pénz, pénz. 

Akad itt nimoléval vegyest, 
Telt, vagy üres zsebem 
Kimondom én kereken 
(Budapest, csak Budapest !) 

Kalolay László. 
*A Ferenczy Kabaréban énekli Szöllösy 

Rózsi. 

C E R V I A N N A 
operaénekesnő és énektanárnő 

József-körut 87., ajtó 13. Fogad 12-3-ig. 

U M Ml-
különlegességeket, elsőrangú 
francia gyártmányokat disz-
kréten es olcsón küld szét, 
valamint sebészeti és beteg-
ápolási Cikkeket a legjobb 
minőségben szállít az 

Első Magyar Kőtszergyár 
Budapest . IL, Lánchíd-utca 15. 
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MF 
hal ló n m m 

Salome a& u^eiában. Az üperaházban 
decemberben kerül bemutatóra Salome a 
címszerepben Dömötör Ilonával. Szenzá-
ciót kelt, hogy Arányi, Heródes személye-
Sitője, nyolc nap alatt tanulta be szerepét, 
holott ennek a nehéz szerepnek betanulá-
sához hónapok kellenek. 

* s ' 
Egy fiatal szinész sikere. A héten Fe-

renczy Károly kabaréjában bemutatóra 
került Offenbachnak egy kis bájos muzsi-
káju operettje, a Káposztafi ur mulat cimü 
zenés bohózata, melynek egyik főszerepé-
ben nagy feltűnést keltett az egészen fiatal 
szinész, D'Arrign Kornél, rendkívül kelle-
mes tenorhangjával és pompás játékával. 
A tehetséges fiatal színész nemrégiben 
végezte a Vígszínház sziniiskoláját és már 
iít is feltűnt A pajkos grizettek elő-
adásán. Ferenczynél láttuk sikerét, és meg-
fövendölhetjük, hogy nemsokára egyik nagy 
fővá osi szinpadon látjuk viszont. 

ladlewker Hermann mostani vendég sze-
replése után, mint értesülünk, néhány hét 
múlva visszatér es néhány estén ismét éne-
kelni fog Budapesten. E második vendég-
játéka estéin kiváló vendégművésznőkkel 
együtt fog fellépni, így tervbe van véve a 
„Caimen" egy előadása, a címszerepben 
Kurz Zelmával, José szerepében Jadlow-
kerrel és egy másik előadás, amelyben 
Jadlowkernek Von der Osten Éva lesz a 
partnere. 

A Vig-Színházban a Berg-op-Zom bemu-
tatója után végre csakugyan magyar szerző 
darabja következik. Szomory Dezső „Bella" 
című színművét fogják bemutatni, amely-
nek főszerepeit Varsányi és Tanay játsz-
szák. A kővetkező újdonság ismét francia 
lesz, a „CoeUr dispos", azután pedig egy-
másután jönnek Földes Imre, Hajó Sándor 
és Lengyel Meuhért darabjai, A „Kis Ki-
rályok"-at, Kálmán rs Bakonyi operettjét 
nem métatja be a Vig-szinház. 

' a t 
AZ Opera idei játékszezonjának egyik 

legnagyobb érdekeltsége tudvalevőleg a 
Beethoven ballett lesz. „Prometheus" a 
cime S a magyar előadás szövegét Bánffy 
Miklós gróf intendáns Bródz Sándorral 
íratta. Főleg azért lesz érdekes a bemutató, 
mert első kísérlet lesz arra, hogv az opera-
ház színpadján a régi kötött klasszikus 
formáií, már amennyiben ez a Beethoven 
muzsikájával megegyező, a modernebb és 
reformált ballett váltsa fel — valahogy 
olyankápen mint a orosz császári balettnál. 

cd § ^ ^ r £ = 
ís. * 

I M a Î C 7 f í Ó l l A I ' mechanikai műhímző gyára és 
U f U l i r főüzlete: K a z i n c z y - u t c a 52. 

Párisi, s \ájci hímzések. — Kézimunka hímzések. — Legújabb divatú flitterezések, 
györgyözések, zsínórozások. — Színházi k ö p e n y e k és sz inházi k o s z t ü m ö k 
a legsíkkesebb, legelegánsabb, legdivatosabb formákban. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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A Törzsasztalnál. 
A titok. A „Salome" bemutató-

jára készülnek most az Operá-
ban. Az újdonságot nagy szeretet-
tel készítik elő, a főszerepeket 
Arányinak, Szemerének, Szamosi 
Elzának és Fodornénak osztották 
ki s a dekorációk terén is valami 
szenzációsat akarnak produkálni. 
Kéméndy mester, az Opera diszlet-
festője valami szokatlan titokzatos-
sággal övezi körül az uj díszletek 
megalkotását és az utóbbi időben 
egyetlen élő lelket sem bocsát be 
a festőműterembe. A héten egyik 
este Alszeghy főrendező kopogta-
tott Kéméndy két sárkánynyal őr-
zött ajtaján. 

— Sajálom, nem lehet! — szólt 
ki Kéméndy. 

— Ejnye, hát már megint a „Sa-
lome" van sorrenden. Nem lehet 
megnézni, hogy mit festesz ? 

— Nem barátom, az titok. Al-
szeghy mosolyogva kiáltott be : 

— Most már érte ti a dolgot. 
Tehát valóságos — kulisszatitok. 

88 
Mi marad ? Egy egészen fiatal 

zeneszerző eredeti dalmüvet 
nyújtott be a Népopera igazgató-
ságához. Márkus Dezső Fessier 
karnagynak adta át a partiturát és 
azt az utasitást adta az ifjú kom-
ponistának, hogy egy hónap múlva 
jelentkezzék Fesslernél. A hónap 
eltelt és a komponista jelentkezett. 

A Vígszínház legközelebbi újdonsága Sacha Guitry darabja a párisi Vaudville-ben. 
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— Meglehetős a muzsika — 
szólt Fessier savanyúan — de so-
kat kellene kihúzni. 

— Ha ezzel segiteni lehetne ope-
rámon, akkor tessék kihúzni min-
den fölöslegest — felelt a kompo-
nista ragyogó arccal. 

Fessier elővett egy kék ceruzát 
és húzgálni kezdett. Huzigált öt 
percig, tiz percig, negyed óráig, de 
itt elfogyott a komponista türelme 
és idegesen vágott közbe : 

— Karnagy ur, ha ön mindent 
kihúz, akkor mi marad meg ? 

Fessier lesújtó pillantást vetett 
a nem éppen eredeti invencióval 
ren delkező zeneszerzőre és igy szólt: 

— Legyen egészen nyugodt fia-
tal barátom, a végén már csak — 
Puccini marad. 

Az eskü. A „Don Juan" egyik 
házi próbáján történt. Azt a 

jelenetet próbálták, amikor Donna 
Anna, Donna Elvira és Don Ottavío 
bosszút esküsznek a csábitő és hűt-
len Don Juan ellen. 

Ábrányi Emil karmester megadta 
a jelt és a művészek megkezdték 
a hatalmas Mozart eskü-triót. Alig 
énekeltek azonban két taktust, 
Ábrányi karmester rémülten kon-
statálta, hogy rosszul intonáltak és 
hogy a zenekar és a szólisták között 
félhangnyi eltérés mutatkozik. Ide-
gesen szakította tehát félbe a pró-
bát és igy szólt : 

— Az istenért, mit énekelnek 
maguk ? 

Ottavio megszólalt. 

— Az esküt énekeljük ! 
— Az esküt ! És nem vesznek 

észre semmit ? 
— Semmit ! — szóltak a művé-

szek kórusban. 
— Hát akkor vegyék tudomá-

sul, hogy a bíróság elitélné magu-
kat az utóbbi énekért. 

— Elitélne minket ! — vágott 
közbe Arányi csodálkozó arccal. — 
És,miért ? 

Ábrányi Emil gúnyos mosoly kí-
séretében adta meg a kért felvilá-
gosítást : 

— Hát — hamis eskü miatt. 

Fele lős szerkesztő : Incze Sándor. 

KLISÉK 
M l Í Y E S Z í m V Í T E L Ü lJZOK, 

KÖNI&lAYER 
BUDAPEST. MAZINCZI-UTCÛ 32.TELEFON-V83. 

SZŰCS A. 
angol börbutor és bőrszék 
különlegességek gyártása: 

BUDAPEST. 
VII., Károly-körut 5j*. sz. 
Fényképes album kívá-

natra ingyen. 

ZÁLOGCÉDULÁKAT 
brilliánS köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra be-
cserélem. Beitz ékszerész IV., Károly-

körut 6. — Telefon 102-19. 
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Nemzeti Színház. 
Vasárnap délután: Sarkantyú. 
Vasárnap este : Faun. 
Hétfő : Liliom. 
Kedd : Faun. 
Szerda : Nora 
Csütörtök: Faun. 
Péntek : Falusi bohémek. 
Szomba t : Falusi bohémek. 
Vasárnap délután : Sapho. 
Vasárnap este : Falusi bohémek. 

Vígszínház. 
Vasárnap délután : Az arany kalitka. 
Vasárnap este: Teddy barátom. 
Hétfő : Osztrigás Miczi 
Kedd : Az ostrom. 
Szerda : Primerose kisasszony. 
Csütörtök : Csitri. 
Péntek : Az ostrom. 
Szombat délután : Maszatos Pali. 
Szombat este : Baccarat. 
Vasárnap délután : Teddy barátom. 
Vasárnap este : Baccarat. 

Kírályszínház. 
Vasárnap délután: Limonádé ezredes. 
Vasárnap este: Éva. 
Hétfő: Éva. 
Kedd: Éva. 
Szerda: A mexikói leány. 
Csütörtök „ 
Péntek : „ 
Szombat : „ , „ 
Vasárnap délután: Éva. 
Vasárnap este: A mexikói leánz. 

Magyarszínház. 
Vasárnap délután: Rablólovag. 
Vasárnap este : A farkas. 
Hétfő: A farkas. 
Kedd: A farkas. 
Szerda: A farkas. 
Csütörtök: A farkas. 
Pén tek : A farkas. 
Szombat : A farkas. 
Vasárnap délután : A minizterelnök. 
Vasárnap este : A farkas. 

Népopera. 
Vasárnap délután: Sevillai borbély. 
Vasárnap este: A kedves Augusztin. 
Hétfő: 
Kedd: 
Szerda : 
Csütörtök : 
Péntek: 
S;:ombat : 
Vasárnap délután: A Lila domino. 
Vasárnap este : A kedves Augusztin. 

Vígszínház. 
Primerose kisasszony. 

Vígjáték három felvonásban. írták : Flers és Caillavet. 
Fordította: Góth Sándor. 

Személyek: 

Sermaisené asszony Haraszthy Hermin 
Primerose Góthné Kertész Ella 
A bibornok Hegedűs Gyule 
Gróf Plelan Fenyvesy Emil 
Donatienne Mészáros Giza 
De Lancrey Góth Sándor 
Dr. Fardin Balassa enő 
Sámuel Dávid Tihanyi Miklós 
Pelelan Hubert Zátony Kálmán 
Pelelán grófnő Makay Margit 
Champvernierné asszony . . . . Varga Anna 
Starininé asszony Kiirthy Sári 
Denis Vendrey Ferenc 
De Layrac Kemenes Lajos 
Edmond Lakos Edit 

I. felvonás. Primerose igen előkelő, hithii 
arisztokrata családja körében is megőrzi 
szabad szellemét, anélkül, hogy ellentétbe 
kerülne a legszigorúbb erkölcsi felfogá-
sokkal. De azt megteszi, hogy Írásban 
megvallja szerelmét Lancry Pierrenek, egy 
igen derék fiatal embernek. Ez azonban 
megtudva, hogy tengeren tul levő vagyona 
elveszett, büszkeségből eltagadja igaz érzel-
meit és kijelenti, hogy nem veheti nőül 
Primeroset. A leány elpanaszolja keservét 
a bibornoknak, és aztán elhatározza, hogy 
apácává lesz, 

II. felvonás. Primerose közel van ahhoz 
hogy felavassák. Egyelőre társnőjével, egy 
Donatienne nevü parasztlánynyal járja a 
falut és jótékonykodik. így találkozik 
Pierre-rel, aki megmentette vagyonának 
jelentékeny részét, de most már hiába 
akarja visszahóditani Primeroset, aki az 
Ur menyasszonyának tekinti magát. Ekkor 
híre érkezik, hogy a zárdát, amelyben 
Primerose él, feloszlatja a politikai ható-
ság. Pierre önfeláldozóan arra vállalkozik, 
hogy ezt megakadályozza. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

III. felvonás. Primerose megtudva, hogy 
Pierre esetleg más nőnek lesz a férje, nem 
bir a féltékenységével, lemond az apácai 
életről, felölti világi ruháját, és engedve a 
sziv szavának, nőül megy Pierrehez. Ebben 
része van nagybátyjának, a bibornoknak 
is, aki az ügy e megoldása után gyónni 
siet. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 
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B u d a p e s t , E r z s é b e t - k ö r u t 30., I. emel e*-
Dr. I l l é s Márton Készít mindenféle müfogakat (kaucsuk, arany) 

egész fogsorokat, aranyhidakat. — Foghúzás 
p v j A A D I f ^ Q f fájdalom nélkül. Legmérsékeltebb árak. Rész-
• ^ ^ ^ ^ • ^ ^ * letfizetésre is. 

:—: R e n d e l é s d. e. 9—1, d. u. 3—6 óráig. :—: 

Vígszínház, 
A Vígsz ínház d e c e m b e r 20-iki 

b e m u t a t ó j a . 

Berg-op-Zoom megvétele. 
Vígjáték négy felvonásban. Irta : Guitry 

Sacha. Fordította : Heltai J enő . 
Személyek : 

Hériot Charles 
Vannaire 
Paulette 
Vidál 
Vidálné 
Lulu 
Dr. Schutz 
Rocher 
I Páholynyitogatónő 
II. 
1 ábornok 
Duroseau 
Duroseaune 
Egy kokot t 
Az argentínai 
Egy ur 
Marie 
Emile 
A kis nő 

Góth Sándor 
Szeremy Zoltán 
Varsányi Irén 
Tapolczai Dezső 
Makay Margit 
Lenkeffy Ilona 
Ditrói Mór 
Tanay Frigyes 
Kende Paula 
Jancsó Jolán 
Tihanyi Miklós 
Balassa Jenő 
Molnár Aranka 
Lukács Sári 
Győző Lajos 
Kemenes Lajos 
Kárpáthy Lili 
Bárdi Ödön 
Komiós Ilka 

I. felvonás Vannaire tökepénzes rémülve 
hallja meg, hogy a rendőrség emberei a 
szomszédságban tudakozódnak felőle. Azt 
hiszi, hogy vizsgálat indult meg egy tivornya 
miatt, amelyben ő is részt vett és amelyben 
kiskorú hölgyekkel mulattak Ijedtében min-
dent megvall a feleségén"-k. Paulettenek. 
Az asszony nem tu lágosan haragtartó. 
Maga részéről elmondja, hogy Öt egy asz-
faltbetyár üldözi Erre azonban a férj alig 
hogy hederit Pedig hát valójában azok a 
nyomozások, amiről azonban egyikük sem 
tud, az aszfaltbetyár nevében történnek, 
aki nem más, mint a kerület rendőrbiztosa. 
Paulette ezt nem is sejtve, telefonál a 
rendőrbiztosnak, Hériotnak, akivel szeretné 
elintézni a férje dolgit . 

II. felvonás. Vannaireék színházba men-
nek. A folyosón Paulette egyszerre szem-
ben találja magát Hériottal. Ez megszólítja, 
megindítja az ostromot, de Paulette fel-
háborodva utasítja vissza, a névjegyét el-
dobja, sőt utóbb felszólítja a férjét, hogy 
fenyitse meg a tolakodót. Vannaire azon-
ban elháútja magáról ezt a kellemetlen 
feladatot. 

III. felvonás. Paulette megjelenik a rend-
őrbiztosnál. Itt aztán megtudja, hogy az 
aszfaltbetyár kicsoda is tulajdonképen. De 
már nem fordulhat vissza. Elmondja a fér je 
ügyét A rendőrbiztos eddig nem is tudot t 
semmiről, de felhasználja az alkalmat és 
nagylelkűen megígéri, hogy megmenti Van-
nairet, aki attól fél, hogy kiskorú nő el-
csábítása miatt perbefogják. A rendőrbiztos 
ugy megnyeri Paulette szivét, hogy a Don 
Juan biztonságával előre jósolja a menyecs-
kének, mikor lesz az Övé : a naptár hatá-
rozott napján. A társalgás azonban oly 
kedélyessé és tüzessé válik, hogy az asz-
szony maga tépi le a naptárlapokat, ame-
lyek a végzetes dátum lapját takarják és 
így siet eti a meghódolást. 

IV. felvonás. Vannaira megtudja, hogy 
felesége hűtlen. Rendőrbiztost hivat, hogy 
állapítsa meg a hűtlenséget. De pórul jár 
— és épen őt lepik meg Lúluval, a mo-
dellkísasszonynyal. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer 
kóstolja meg a 

SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET 

F A R K A S P A L I muzsikál 
kitűnő souper 3 korona 
Unterreiner J. vendéglős 
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NEMZETI SZÍNHÁZ 
A sarkantyú. 

Színmű 3 íelvonásban. írták: Gábor Andor 
és Liptai Imre. — Szereplők: 

Rácz György 
huszárfőhadnagy Pethes Imre 

Elza, a felesége VáradyAranka 
Klimó Gábor, táblabíró Gál Gyula 
Karolin, Klimó testvére Rákosi Szidi 
A nagyvállalkozó Horváth Jenő 
Vértes osztályfőnök Hartos Gvula 
Klein hivatalnok Rózsahegyi K. 
Strigl pénztáros Hajdú József 
Ezredorvos Sugár Károly 

I. felvonás. Rácz György huszárfőhad-
nagy egy romantikus galoppal otthagya a 
katonaságot. Egy bódító levegőjű bálon 
beleszeretett Elzába. Hozomány hiányában 
a főhadnagy elhatározza, hogy civil pá-
yára lép. Lovait eladja, kölcsönt vesz föl 
és az igy szerzett pénzből megteremti csa-
ládi tűzhelyét. Munkát vállal egy vasúti 
hivatalban. De már házassága első évében 
érzi, hogy nem a civil életre való. Ottho-
nában a gond és civódás jelentkezik. Ugy-
látszik mindenki elhagyta, csak Klein nevű 
hivataltársa ragaszkodik hozzá, aki rajong 
a huszárért és lelkesedésében Rácz mun-
káját is elvégzi, mialatt Rácz és Elza a 
gondokkal vert szivek keserűségével ke-
rülnek szembe. 

II. felvonás. A huszár a civil társada-
lomban is megmaradt katonának, snajdig, 
de tehetetlen. A hivatalban gyötrelmeket 
szenved. Egyideig megadássat tűri, de ami-
kor túlságosan sok ostorcsapás hull reá 
kitör, összevesz feljebbvalóival, apósával 
gyenge existenciája összeomlik, tűzhelye 
megsemmisül, de a szerelem még tovább 
él. Elza és György a nyomorúságban is 
együtt maradnak. 

III. felvonás. Rácz kis fia diftiritiszbe 
esett. A volt huszárfőhadnagy cimszalago-
kat ir. Rácz érzi, hogy szerelmét nem von-
szolhatja tovább a kálváriáján. Be fog te-
lyesedni a rideg bíró szava, hogy Elzának 
vissza kell térnie atyjához. De előbb a 
gyermek gyógyuljon meg. Megtrt szivvelö 
állanak a regényből az életbe zuhant sze-
replők a kis fiu betegszobája mellett. Rácz 
ekkor talán utoljára kerül össze a huszár-
élet egyik szimbólumával: a pezsgővel 
Iszik és belelát kettétört életének egész 
tragédiájába. Gyötrelmes mámorba jut és 
akkor éri a szivét az utolsó döfés, meghal 
a gyermeke, a romantika és illuzrók rom-
ján György és Elza zokogva kerülnek egy-
másra. 

Falusi bohémek. 
Idill 3 felvonásban, előjátékkal 

Irta Benedek Elek. 
A vén papné 
Az öreg tiszteletes 
A fiatal tiszteletes 
Biri ) .. . ,. . 
Juliska f \ O T e / t l s z t ®' . 
Erzsi ) gyermekei 
Góré Jankó, földbirtokos 
Uzoni László, tiszteletes 
A tilinkós Kálmán bácsi 
Zsófia kisasszony 
A bálványosdi kurátor 
Bagolyné 
A molnár 

Személyek : 
Rákosi Szidi 
Molnár László 
Mészáros Alajos 
D. Ligeti Juliska 
Rákos Alice 
Mátrai Erzsi 
Náday Béla 
Garamszeghy 
Somlai Arthur 
Nagy Ibolya 
Bartos Gyula 
K. Demjén Mari 
Hajdú József 

Első felvonás. Két református parókián 
játszódik az idill, az előjáték az öreg, a 
három felvonás a fiatal tiszteletes paró-
kiáján. A szent életű vén papné, a nagy-
mama nevelte föl ay öreg tiszteletes gyer-
mekeit, nagy a regula a háznál, nem csoda, 
hogy szabadság után vágynak a fiatalok, 
Itt a jó alkalom, a fiatal tiszteletest meg-
hívják egy távoli paróchiára s viszi magá-
val két húgát. Velük megy Peták, a szájas, 
de hű cseléd s utánuk szökik Mariska is, 
a szolgáló, a kegyes élet elől A szegényes 
paróchián aztán vidám élet folyik. A fia-
tal tiszteletes kárpótolni akarja húgait, 
járják a fürdőket, persze gyorsan elfogy a 
pénzük, beüt a szegénység, de ez éppen-
séggel nem veszi mulatós kedvüket. 

Második felvonás. Áll a dinom-dánom, 
eleven, zajos élet van a szegény paróchián, 
s löbbek közt egy egész sereg vendeget 
hívnák „hajnalig tartó uzsonnára" mikor 
egy ajándék tyúk összes vagyonuk. De 
Biri, a no gyűri lányos fellépésű szép kis-
asszony előteremti ay uzsonnát, bor is 
kerül az asztalra : hirtelen eladják az egyik 
lovat Uj alakok lépnek fel : Góré Jankó 
a „félig végzett földesúr", ki a másik pap-
kiSasszonybá szerelmes; és Tilinkós Kál-
mán az „egészen végzett földesúr", a gyön-
géd szívű vén lump stb. stb Most már 
Goré egészen szerelmes, de még nem tud 
lemondani részeg lóról. 

harmadik felvonás. Az újjászületett Góré 
meggyőzi Birit, hogy őszinte a lemondása 
a tartalmatlan életről. Épp akkor lép be 
a látogatóba jött vén papné a kertbe, mi-
kor Biri Góré keblére hanyatlik A szent-
életü assyony levegő után kapkod, fel-
aléltan omlik a karosszékbe, aztán lassan 
magához tér s ugy megkedveli Górét, hogy 
aggódva kérdi Birit : vájjon méltónak érzi-e 
magát Góréhoz ? A fiatal tiszteletest na-
gyobb paróchiára hívják, teljes a boldogság. 



26. oldal smm\ ELET 
NEMZETI SZÍNHÁZ. 

A faun 
Irta : Knoblauch. 

Lord Stonburg Odry 
Lady Alexanker Vamery Paulay Erzsi 
Silvani herceg Kajnai 
Sbi Ernest Horváth Jenő 
Mrs. Hojre Clarke Csillag F. 
Vivian Rákos Alice 
Maurice Norris Bartos 
Cyril Overton Mészáros Alajos 
Fisch komornyik Hajdú 
Jacks yn „ Sugár 

Első felvonás. Lord Stonbury teljesen 
tönkrejutott és még vagyona romjait is el-
vesztette az ascoti versenyeken. Nem marad 
más választása, mint az öngyilkosság. El-
búcsúzik inasától, unokahugát >1, Alexandra 
Vanceytöl, búcsúlevelet ir menyasszonyá-
nak, Viviannek és éppen végre akarja haj-
tani sötét szándékát, amikor megjelenik a 
Faun. Rábirja Sztomburyt, hogy ne legyen 
öngyilkos, hanem vezesse őt be az előkelő 
angol társaságba Silvani herceg név alatt 
és megígéri, hogy olyan biztos tippeket ad 
neki a versenyekre, amelyek révén dús-
gazdag lesz. Stonbury elfogadja az aján-
latot s mindjárt be is mutatja érkező ven-
dégeinek Silvani herceget, a különcködő 
olasz főnemest. 

Második felvonás. Stonbury parkjában a 
suffragettek gyűlést tartanak, amelyet a 
Faun, most Silvani herceg, folytonos köz-
benevetésével lehetetlenné tesz. Stonbury 
felháborodott vendégeit Silvani még jobban 
letromfolja. Hivatkozik a természetre, ami 
a nőnek a szerelem és anyaság kötelessé-
geit adta. Mindjárt magába is bolondítja 
Stonbury menyasszonyának, Viviannek 
anyját, aki kapaszkodván a hercegi cimbe, 
fölbontja Stonbury és Vivián jegvességét 
azzal az ürügygyei, hogy Stonbury az 
adósságai kifizetésére tőle kapót harminc-
ezer fontot eljátszotta. Silvani észreveszi, 
hogy Vivian Overtont, a festőt szereti, de 
ezt nem merik egymásnak bevallani. Föl-
fed zi előttük á titkukat és Vivian anyjától 
engedelmet kér Vivian számára, hogy a 
szive szavát követhesse és igy ez az anyja 
beleegyezésével lesz titokban Overion fe-
lesége. Mr. Moris uzsorás akinél Stonbury 
a családi képeit elzálogosította, egy rossz-

hiszemű szerződés alapján magának köve-
teli a képeket. Silvani leteperi a törvényes 
jogaira hivatkozó uzsorást, a természetes 
igazság nevében és a szerződést széttépi, 
Alexandrának nagyon tetszik Silvani me-
részsége és természetes gondolkozása, de 
fölháboritja Stonburyt. Sivani magára ma-
rad Alexandrával, aki csupa társadalmi 
gőg és konvencio. A nagy suffragette a 
természet szavától elkánultan, fölismeri 
magában a szerelmet, amit Stonbury iránt 
érez és mámorában követi Silvanit ki az 
éjszakába, a természetbe, ahol a lelke 
asszonnyá lesz. 

Harmadik felvonás. Silvani, a faun, ret-
tentő vihart támaszt. Ebben a fönséges 
viharban járnak a szerelmes párok az 
éjszakában. De a villámok fölgyújtják 
Stonbury képtárát, amit az uzsorás az este 
magának követelt. Az uzsorás most a ké-
pek helyett a pénzt szeretné megkapni, 
de mivel Stonbury vonakodik, elárulja 
neki, hogy Alexandrát Sllvanival együtt 
látta a parkban az éjszakában. Stonbury-
ban fölébred a féltékenység és eddig el-
fojtott szerelme. Mindenütt keresi Alexand-
rát. Találkozik Silvanival, de megölni nem 
birja, mert félisten. Hogy boszut álljon 
rajta, szerződésük értelmében kényszeríteni 
akarja, hogy vele maradjon örökké és 
pénzt szerezzen neki. Silvani ettől meg-
undorodik, menekülni akar az emberi tár-
sadalomból, amelyre annyira kiváncsi volt 
és hogy visszatérhessen a természetbe, 
Slonburynak a pénz helyett visszaadja a 
tiszta, de szerelmére ébredő Alexandrát. 

S a p h o 
Szinmü 3 felvonásban. Irta : Daudet. 

Fanny P. Márkus E. 
Jean Odry 
Caondol Horváth J. 
Dechelette Pethes 
Cesar Gál 
De Patter Hajdú 
La Borderie Nádal B. 
Hettema Bartos 
Hettemané Vizvári 
Legrand Abonyi 
Vitalis Irén Rákosi Alice 
Doré Alice Mátrai Erzsi 
Francisse V. Molnár R. 

A PRIMROSE kisasszony első felvonása összes kosztümjei 

D U D F A T ^ T T C M T ? ov. Krisiói i - iér 2. sz.j 
I I r , l \ I V I I V 1 1 Ö 1 N I L műtermében készüllek. 



SZinUÂïl ÉLET 27. oldal. 

VÍGSZÍNHÁZ. 
Az arany kalitka. 

Vígjáték hámm felvonásban. Írták : Andre 
de Lordé, Fénck-Brentano és Jean Mar-
sele. Fordí tot ta: Heltai Jenő — Személyek: 

A marsall Hegedűs Gyula 
Favart Góth Sándor 
Favartné, Chantilly Justine G. Kertész Ella 
Toinette Varsányi Irén 
Rochard Vendrey Ferenc 
Langellerie Kemenes Laj°s 
Pontorson Ifj. Ditrói Mór 
La Ramee Stella Gyula 
D'Esgrignylovag Bárdi Ödön 
D'Espagnac Balassa Jenő 
De Renville Kárpáti Sándor 
Villedean Tihanyi Miklós 
Káplár Bogyó Zsigmond 
Gogó Hegedűs Ilona 
Mosónő Komlós Ilka 
Lisette Kesz Rózsi 
Nayllyne Csáky Irén 
Cerencesné Makay Margit 
Fejedelemnő Molnár Aranka 
Rivaresne Lenkeffy Ilonka 
Murvillesne Varga Anna 
Ciprynne Kárpáti Lili 
D'Aspermontné Lukács Sári 
De Lieresne Szomi Mariska 
Történik : Az első felvonás a száz marsall 
raucouxi táborában, a második felvonás 
Chantilly Justone párisi lakásán, a harma-

dik felvonás az sangeri zárdában. 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" automobiljai minden időben 
bérelhetők. Rendkívül elegáns. Óránként 8 korona 
3 személyig. Szinházi fuvar oda-vissza 10 korona. 

Telefon 1 3 3 - 9 8 

I. felvonás. Szász Móric, a híres marsai', 
flandriai hadjárata során, egy francia szi-
nésztruppot hozat táborába. Bevallott célja, 
hogy katonáit szórakoztassa, igazi célja, 
hogy meghóditsa Chantilly Justinet, Favart 
igazgató és iró feleségét. A fiatal asszony 
ellenáll, de erre a marsall a férjet valami 
veszedelmes útra küldi, amelyen bizonyára 
az angolok fogságába fog esni, az asszonyt 
pedig fogolyként viszi magával Párisba. 

II. ielvonás. Justine a párisi aranykalit-
kában lakik. Minden este szinházi előadás 
után katonák kisérik haza. A marsall foly-
tatja kísérleteit. Justine már-már enged, de 
amikor leginkább engedne, a marsallt el-
fogja valami zsába szerii baja. A helyzetet 
egy kis hegedűs a maga javára akarná ki-
aknázni, de Toinette, a jeles markotánycs-
nő, Justine védőangyala, épen idején oda-
hozza a férjet. A marsall, mire magához 
tér, három férfit is talál hölgye körül: A 
férjet, a hegedüst és egy színészt, aki Toi-
nette kedveért érkezett . 

III. felvonás. A marsall Justinet és Toi-
nettet zárdába száműzi, a férjet pedig el-
fogatja. De a két nő ügyes cselszövénynyel 
kijátszsza a marsallt, aki vétfre is meg-
hódol Justine erényének, és nem áll többé 
útjába a fiatalok boldogságának. 

Sz ínház után a NEW-YORK k á v é h á z b a 
m e g y ü n k . 

A z o s t r o m . 
Szinmii 3 felvonásban. I r ta : Bernstein Henry. Fordí-

to t ta : Biró Lajos. 

Személyek : 

Méritai — — — — — — — Hegedűs Qyula 
Georget te ) — Lenkeffy Ilona 
Daniel ) Méritai gyermekei — Zátony Kálmán 
Julien ) — Kemenes Lajos 
Renée de Rould — — — — — Varsányi Irén 
Frépeau — — — — — — — Fenyvessy Emil 
Garancier — — — — — — Tihanyi Miklós 

I. felvonás. Méritai, az előkelő politikus, a mi-
niszterelnökség küszöbéig ért. Másik boldogság is 
közeledik hozzá. Renée, akit ő a fiának szánt felesé-
gül, bevallja neki, hogy titokban régen szereti. A bol-
dogságot azonban nagy veszedelem fenyegeti. Politikai 
ellenfelei egy rég eltemetettnek vélt titkát ássák ki és 
közhírré teszik, hogv Méritai ifjú koraban lopást kö-
vetett el. Meritalnak az a legkellemetlenebb, hogy 
Frepeau, az ő politikai barát ja a lopási esetet a maga 
lapjaban megcáfolta. 

II. felvonás. Méritai megtudja, hogy Frepeau mily 
kétszínű szerepet játszót1. Frepeau maga szeretne mi-
niszterelnök lenni, maga inszcenálta Méritai meggya-
nusitását és csak azért védelmezi, mert tudja, hogy 
Méritai tényleg hibázott. Méritai azonban megfordítja 
a fegyvert Frepeau ellen és diadalmasan kerül ki az 
ügyből. Pedig már tulajdon gyermekei is kételkedtek 
benne — Csak Renée nem tágit mellőle. 

III. Méritai elmondja Renéenek az ifjúkori botlás 
történetét. Renée jobban szereti, mint valaha és 
semmi sem áll többé út jába kettejük boldogságának ' 

S z í n h á z után a NEW-YORK k á v é h á z b a 
m e g y ü n k . 



28. oldal M M \ ÉLET 
VÍGSZÍNHÁZ. 

Teddy barátom! 
Vígjáték három felvonásban, 

í r t a : Rivoire André és Bcsnard Lucien. 

Fordította: Peterdi Sándor. 

Személyek: 
Kimberley Teddy . . . Tanay Frigyes 
Didier-Morel . . . . Fenyvesy Emil 
Madeleine, a felesége . Mészáros Giza 
Verdier, Modeleine atyja Vendrey Ferenc 
Roucherné asszony . . Haraszthy Herrn. 
D'Alloine Zátony Kálmán 
Bertin Qoth Sándor 
Francine Makay Margit 
Mathilde Pallay Rózsi 
Yvonne Csiky Irén 
Juliette Lenkeffv Ilona 
Aline Bándi Ödön 
Dominique Bella Gyula 

I. Felvonás. Kimberley Teddy, aki Ame-
rikából érkezett Párisba, meglátja és meg-
szereti Madeleinet, Didier-Morelnek, a 
nagyképű, stréberkedő képviselő feleségét. 
Amerikai elszántsággal elhatározza, hogy 
feleségül veszi. Madeleine nem boldog, 
mert férje elhanyagolja. Ennek oka főleg 
Rocherné asszony, a volt köztársasági elnök 
ravasz felesége, aki befonja az ingatag lel-
kületű férjet. De Madeleine azért megőrzi 
hűségét, és visszautasítja Bertint. a fiatal 
diplomatát, aki tüzesen udvarol nt-ki. Teddy 
akit D'Alloine, a ház rokona vezeti be 
Madeleinehez, meghívja az egész társasá-
got az ő deauvilley nyaralójába. 

II. Felvonás. Teddy jól számított. Rou-
cherné és Didier-Morel között a viszony 
annyira fejlődik, hogy Madeleine nem tűr-
heti tovább. Elválik férjétől. Itt azonban 
kitűnik, hogy hiba csúszott a Teddy szá-
mításába, Teddyt jó pajtásnak, kedves 
fiúnak tartja mindenki, de csak a ravasz 
Ma hilde, egy elvált asszonyka tekinti férj-
jelöltnek. Madeleine Bertint választja. Ted-
dyt mélyen sebzi ez a fordulat, de any-
nyira szereti Madeleinet, hogy most is az 
asszony boldogságáért küzd. 

III. Felvonás. Bertinről kitűnik, hogy szí-
vesen udvarolt ugyan Madeleinenek, de 
házasságra nem gondolt. Most csak kény-
szerűségből venné el az asszonyt. Teddy 
nagyszerűen bánik el a rosszhiszemű tár-
sasággal, és végül mégis elnyeri Madeleine 
kezét. 

December 14-én d. u. kerül bemutatóra 

Maszatos Pali. 
Vig mesejáték dalokkal és táncokkal 3 fel-
vonásban. Irta : Komor Gyula. Zenéjét szer-

zette Stephanides Károly. 
Személyek : 

Boldizsár király. Balassa Jenő 
Klári, a nevelt lánya Molnár Aranka 
Kacskaring király Tihanyi Miklós 
Csinakóka, a felesége Kende Paula 
Bölömbika, a fia Győző Lajos 
Mohácsi bácsi Sarkady Aladár 
Peti, a nevelő fia Stella Gyula 
Gróf Salgóczy Ottó Bogyó Zsigmond 
Stefi ) . . , , Kárpáti Sándor 
Poldi Forgó ) m » » s z t e r e k Bárdi Ödön 
Kankalin tündérkirálynő Lenkeffy Ilonka 
Pelargónia tündér Kárpáthy Lili 
Pumpum, strázsa-amazon Jancsó Jolán 
Kató, Klári komornája Pallay Rózsi 
Pali, kályhafütő Kemenes Lajos 

I. felvonás. Boldizsár királyt nagyon bántja, 
hogy Kacskaring király gonosz szellemek 
segítségével hatalmába ejtette az ő szent 
koronáját , amelyhez a nép kegyelete fűző-
dik. Növeli a bajt , hogy egyetlen fiát is 
elvesztette, mert Kankalin tündér kénytelen 
volt a kis fiút elrejteni a gonoszok elől. 
Ez már husz évvel ezelőtt történt. Boldizsár 
vigasza a nevelt lánya, Klári, akinek hűsé-
ges komornája Kató, ennek pedig Pali, a 
kályhafütő a pajtása. Az udvarhoz érkezik 
Mohácsi bácsi, a király hü embere, aki 
magával hozza nevelt fiát, Petit, hogy az 
mint katona lépjen a király szolgálatába. 
Erre hamarosan alkalom nyílik, mert Csi-
hakóka, Kacskaring felesége, a fia, Bölöm-
bika számára követeli Klári kezét. Ha nem 
kapja meg, vége lesz a koronának és Bol-
dizsár országának örökre. Peti azonban 
vállalkozik, hogy megmenti hazáját. 

II. felvonás. Kacskaring haditanácsot tart, 
de Maszatos a kandallóban kihallgatja és 
a terveket elárulja Boldizsár királynak és 
Mohácsi bácsinak. Kacskaring elveszti a 
csatát és arra gonosz csellel akarja elpusz-
títani Petit, de Kankalin tündér ismét ki-
segíti védenceit a veszélyből. A korona, 
ha nem is jut még Petinek, de legalább 
kiszabadul Kacskaring kezéből. Most mind-
két tábor igyekezik megszerezni a kincset. 

III felvonás. Maszatos Pali meghiusítja 
Kacskaring gálád tervét. Leszokik a masza-
tosságról is. Peti, akiről kitűnik, hogy Bol-
dizsár fia, feleségül veszi Klárit. Az igazi 
koronát is megkapja, elfoglalja Kacskaring 
országát, és Boldizsárnak is ő lesz az utódja. 



SZinUÂïl ÉLET 29. oldal. 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. KIRÁLY SZÍNHÁZ. 

Limonádé-ezredes. 
Énekes bohózat 3 felvonásban. Idegen eszme után 

irta: H"rsányl Zsolt. 
Zenéjét szerzet te: V/'nrze Zsigmond. 

Személyek: 

Gróf Szentirmay, huszárezredes . . . . Rátkay 
Lenke, a leánva Perczel Sári 
Gravenstedt György herceg Király 
Marietta HanraMi Ilona 
Thass kapi tányné Beth!en grófné 
Von Planitz Neuhausen főhadnagy Hajnal 
Olga, a felesége Soós Margit 
Apostagi Soma Latabár 
Szakáll őrmester Németh 
Kati, az ezredesék szobalánya . . . . Lonzai Annie 
Miska, a herceg kutyamosója . . . . Simái 
Szekerkáné Gerő Ida 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

E V A . 
Operet te 3 felvonásban. í r ták: Willner és Bodanszky. 
Fordí tot ta : Gábor Andor. Zenéjét szerzette : Lehár F. 

Személyek : 
Flaubert Király 
Dagobert Rátkai 
Pipsi Medgyaszay V. 
Larousse Németh 
Éva Percei Sári 
Prounelles Latabár 
Jack Hajnal 
Freddi Nádor 

Évába, egy gyári munkásnak nevelt leányába bele-
szeret Flaubert a hazaérkező fiatal gyáros. A leány 
viszonozza vonzalmát és beleegyezik abba, hogy 
elmegy a gyáros estélyére. A fényes estélyen meg-
elenik Éva, a mulatozás közepet te azonban betörnek 
a palotába a munkások és Évát visszakövetelik a 
gyárostól. A megszeppent Flaubert kijelenti, hogy 
nem engedi Évát elvinni, mert menyasszonyának te-
kinti. A munkások alázatosan elmennek, Éva pedig 
ázas boldogsággal borul a gyáros keblére. 

— No ugye jól sikerült a cselem — szól a gyáros 
Évához. Jó kifogáshoz folyamodtam. 

Éva üveges szemmel hallgatja Flaubert beszédét . 
Merthogy ő is hitt a gyáros munkásokhoz intézett 
szavaiban. Zokogva, összetörten kiszalad a gyáros 
palotájából . 

Évát e csalódása nagyon megtöri. Már már hajt 
bará tnője Pipi szavaira, aki a könnyelmű élet felé 
csábit ja, amikor visszatér hozzá Flaubert , aki szereti 
Évá t ; megbánta vele szemben való viselkedését és 
igazán eljegyzi. 

Mexikói leány. 
Operette 3 felvonásban, Irta: Rajna Fe-
renc. Zenéjét szerzette : Szirmai Albert . 

Don Lopez — — 
San Blas — —-
Pezuela — — 
Mariano — — 
Manoel — — 
Pabos — — — 
Beatrice — — 
Dora — — — 
Gareilago — — 
Celagó — — — 

Szirmai I. 
Sáfrány 
Makai 
Király 
Nádor 
Rátkai 
Fedák Sári 
Lonzai Annie 
Tóth J . 
Raskó 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

MAGYAR SZÍNHÁZ 
A miniszterelnök. 

Komédia 3 felvonásban. Ir ta: N a g y Endre . Rendező: 

V á g ó Bé la . 

Személyek: 
Benke Dániel Z. Molnár 
Benkéné Báthory Giza 
Miniszterelnök Szirmai 
Miniszterelnökné T. Halmy Margit 
Dr. Vas Törzs 
Kalmár Körmendy 
Griinfeld Huszár 
Linka Dobos Margit 
Mari Csatai Janka 
Házmester Gere 
Újságíró Kertész 
Rendőrtiszt Vándori 
Mentőorvos Doby 
Ügynök Kardos 
Vencel Réthey 
Inas Csiszer 

I. felvonás. Venke kis hivatalnok laká-
sába betéved egy idegen ur olyankor, ami-
kor csak Benkéné van otthon. Hirtelen 
rosszul lesz az assony, kénytelen mentő-
kért telefonálni. Megérkezik a rendőrség 
is és konstatálják, hogy az illető a minisz-
terelnök. 
a II. felvonás. A miniszterelnök kalandját 
az összes lapok mint szerelmi légyottot 
B rgyalják s ennek a pletykának a révén 

enke nagybefolyásu ember hirébe kerül. 
Mindenki hozzájön protekcióért . Jövedel-
mező állásokat ajánlanak fel neki, egy-
szóval nagy karriért csinál, 

III. felvonás. Benke rendkívül jó anyagi 
körülmények közé kerül. Nagyszabású üz-
leti vállalkozásokba kezd, amikor a lapok 
azt a hirt hozzák, hogy a miniszterelnököt 
edy más idegen lakásban tényleg meg-
ütötte a gutta. S ez elvágja Benke hirte-
len induló karrierjét. 



30. oldal SZiriUÁZi ÉLET 

MAGYAR SZINKÁZ. 
A farkas 

játék 3 felv. Irta Molnár Ferenc. 
Személyek : 

Di. Kelemen— — — Törzs Jenő 
Vilma — — — — — Gombaszöghy Frida 
Szabó György — — Csortos Gyula 
A kegyelmes asszony Gerő Ida 
Rítterné — — — — Bera Paula 
Mikhál hadnagy — — Vándori 
Zágony hadnagy— — Z. Molnár 
Főpincér — — — -— Körmendy 
Pincér — — — — — Csiszér 
Italos — Erdélyi 
A titkár ur — Réthey 
Micike méltóságos — Csataí J . 
Janika— — — — — Lakos Edith 
Lakáj — — Alföldi 
Kisasszony — Zala K. 
Szakácsné— — — — Pappné 
Szobaleány — — — Hubay A. 

Első felvonás. Előkelő budapesti étterem. 
Kelemen ügyvéd jön a feleségével. A férj 
betegesen féltékeny, pedig semmi oka sincs 
rá, az asszony tisztességes, aki szereti az 
urát. Az étterembe belép Szabó György, 
egy vidéki fiatalember, aki köszön az 
asszonynak. A férj idegesen kérdi : „ki ez 
az ur ?" Az asszony semmiről sem akar 
tudni, civódva mennek haza. A vendéglő-
ben egyedül marad Szabó, aki busán néz 
az asszony után : hét év óta nem látta és 
még mindig szereti. 

Színház után a NEWYORK-kávéházba 
megyünk. 

Második felvonás. Kelemenék otthon is 
folytatják a veszekedést. Az asszony végre 
megvallja : Szabó hét év előtt megkérte a 
kezét, de ő kosarat adott neki. Erre Szabó 
elutazott és azóta nem tud róla semmit. 
A faggatásokra bevallja, bogy egy levelet 
is irt neki, amelyet a férj elolvas : ebben 
megirja Vilmának, hogy ő most elutazik, 
de visszajön, vagy mint diadalmas katona, 
vagy mint országok sorsát intéző nagy ur, 
vagy mint világhírű művész, de ha mint 
szegény cseléd jönne vissza, akkor is várja 
meg őt. A férj nevetve olvassa a levelet, 
megnyugszik. Ilyen emberre csak nem lesz 

féltékeny. A földre dobja a levelet és be-
megy a kis fiának mesélni a farkasról. A 
farkasról, aki el akarta rabolni a szegénA 
ember egyetlen bá rányká j á t . . . Vilma lopva 
felveszi a levelet, megnézi és aztán a sok 
izgalomtól kimerülve fáradtan döl le a 
pamlagra, hogy tovább álmodja ezt a régi 
titkos emlékét, a szegény kis levelet . . . 

Változás. Főúri palota ragyogó hallja. 
Vilma fantasztikus estélyi ruhában, sikol-
toyva fut fel a lépcsőn, Kelemen őrjöngve 
rohan utána. Rajtakapta, amint egy sötét 
szobában ölelkezett egy ulánus tiszttel. A 
tiszt — Szabó György — megjelenik egy 
függöny mögül. Vilma felsikolt : „Visszajött 
értem, mint diadalmas katona !" A tiszt el-
mondja, mennyit küzdött , harcolt, szenve-
dett, amig végre most itt áll és eljött az 
asszonyért. Vilma azonban nem megy vele, 
nem mehet, mert ő másé lett. És egymás-
után jelennek meg az asszony álmáb an a 
levél fantasztikus alakjai : az attasé, aki 
el akarja /álasztani az urától, a világhírű 
művész, e^y énekes, végül a levél negyedik 
alakja, a lakáj. Nagy botrány támad, ami-
kor egyszerre mindig erősbödő kopogtatás 
hallatszik kívülről. Háromnegyed tíz . . . 
A nevelőnő kopogtat . . . Az asszony fel-
ébred álmából. 

Harmadik felvonás. Az asszony felébred 
és az urával éppen készülődni akar a ke-
gyelmes asszvny estélyére, amikor Szabó 
György jelenik meg, A vidéki fiatalember 
szerénykedve jön be és elmondja, hogy 
principálisa, egy temesvári fiskális küldte 
egy fontos üzenettel. Vilma kérdezgetni 
kezdi Szabót, akiről most kiderül, hogy 
sose volt katona, hogy a diplomáciáról 
fogalma sincs, hogy nem tud énekelni és 
még lakájnak sem volna jó, mert a két 
konyakos poharat is elejti. Vilma eluta-
sítja a régi szerelmest és ráveszi a férjét, 
hogy álljon el az üzlettől, hogy Szabóval 
semmi érintkezése ne legyen többé. Nem 
mennek el az estélyre sem és Kelemen 
boldogan fejezi be a mesét az elkergetett 
farkasról. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

• A TENGERÉSZ KATÓ ELSŐ FELVONÁSA ÖSSZES KOSZTÜMJEI • 
• • • • 
n 

B E R K O V I T S N E 
• • • • • 

• (IV. KERÜLET, KRISTÓF-TÉR 2. SZÁM.) MŰTERMÉBEN KÉSZÜLTEK. • 



SZinUÂïl ÉLET 31. oldal. 

MAGYAR SZÍNHÁZ 
Rablólovag. 

Szinmü 3 felvonásban. Irta : Biró Lajos. 
Személyek: 

Ferenc gróf Törzs 
László gróf Sebéstyén 
Stefi gróf Z. Molnár 
Emma grófnő Haraszthy 
Margit grófnő T. Forrai 
Viktor gróf Tarnai 
Mihály gróf Réthey 
Anna R. Qombaszöghy 
Ga lambos Kiirthy 
Kürth Csortos 

NEPOPERA. 
A sevillai borbély. 

Vig dalmii 3 felv. Szövegét Beaumarchais vígjátéka 
u t án i r ta : Sterbini Cézár. Zenéjét szerzet te : 0 . Rossini 

A zenekar t vezényli : Re iner Fr igyes . 
Személyek: 

Almaviva gróf J a d l o w k e r H. 

Bartol orvos Mátrai Ernő 

Rozina, gyámleánya Adler Adelina 

Marcellina Bazilidesz Mária 

Figaro borbély Pajor Ödön 

Basilio énektanár Bihar Sándor 

Fiorillo Vajda Frigyes 

Egy tiszt . . . . Fehér Artúr 

Jegyző Hevesi Miklós 

Ambrozio Cztikor Béla 

ENEK MŰVÉSZNŐ 
M archesíné volt tanítványa Párísból 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéssel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe jutatja tanít-
ványait. Kitűnő francia olasz nyelvek 
és zongora oktatás. Balàzsy Erzsé-
bet , Pipa-utca 6. sz. a (központi vásár-

csarnoknál). 

NEPOPERA. 
A kedves Augusztin. 

Operette 3 felv. írták : Bernauer és Wellisch. 
Fordította : Mérei Adolf. Zenéjét szerzette: 
Fall Leo. A zenekart vezényli : Márkus 

Dezső. 
Személyek : 

Bogumil, Konakiaregenshercege Bihar S. 
Helena, hercegnő, unokahuga Szoyer Ilona 
Nicola herceg — — — Újvári Lajos 
Augusztin, zongorás — — Pázmán F. 
Gyúró, miniszterelnök — Mátrai Ernő 
Burkó tábornok — — — Lóránd Lajos 
Mirkó ezredes — — — Németh Gy. 
Pipsz zászlós— — — — Serák Márta 
Jasomirgott komornyik — Horthy S. 
Anna, leánya — — — Hajnal Hajn. 
Dr Pasperdu, ügyvéd— — Fehér Arthur 
Zalogoff, végrehajtó — — Hajagos K. 
Udvarbeliek, diplomaták, tisztek, katonák, 
huszárok, nyoszolyó lányok stb. Történik 
manapság Kanakiában, egy képzelt ország-
ban, az I. felv. Heléna budoárjában, a II. 
felv. a trónteremben, a III. felv. a Bogumil 

család ősi kastélyában. 

Lila domino 
Háromfelvonásos operette. Irta Gatti és 
Jenbach. Zenéjét szerezte Charles Cuvillier. 

Személyek : 

Sorize vicomte , 
Georgine, a leánya 
Eledon márki , 
Lony dAndorce t , 
Anatol gróf , , 
Puszper Buzot , 
Raimund , , , 
Alary bárónő , , 
Pácz Jancsi , , , 
Jean , , , , , 
Frederik , , , , 
A tánc-csillag , 

Horthy Sándor 
Szoyer Ilona 
Hajagos Károly 
Balogh Böske 
Pázmán Ferenc 
Újvári Lajos 
Marosffy Miklós 
Havasi ..Szidi 
Pajor Ödön 
Hevessy Miklós 
Fehér Arthur 
Hajnal Hajnalka 

DELI CAFE-RESTAURANT 
GORSO 

Délután és este Quartett-zene. 

Színház után friss vacsora. 
4 korona Souper. Polgári árak. 

Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. 
Házonkivüli megrendelések, ugy mint eddig a 

legpontosabban eszközöltetnek. 1 



32. oldal M I M ÉLET 
Minden szó be iktatása 
10 fi l lér. Vastag betű-

vel 20 fi l lér. 

Hirdetése e g é s z héten 
aktuális . 

SZÍNHÁZI ELET 
APRÓHIRDETÉSEI 

A hirdetések f e lvé te t t -
nek minden dohány-
tőzsdében, vagy a z 
e l lenértéket postautal -
ványon vagy levélbé-
lyegben a lap kiadó-
hivatalába VI. Eötvös-
utca 31. a lá küldendő. 

Akinek eladó szint lázi f e l sze re lése i , r u h á i stb. vannak. Aki s z o b á j á t 
sz ínésznek , színházi embernek óhajta kiadni. Aki b á r m i n e m ű színházi 

nexust keres h i r d e s s e ezt a „Sz inkáz i É l e t " - b e n . 

E r o v a t b a k i z á r ó l a g szín-
ház i vona tkozású h i rde -

tések v é t e t n e k fe l . 

/ 



2. szám. SZinUAZI ÉLET m. 

H PATAKY LAJOS Minden vőlegény, eladó leány 
á ^ a Q Q á d K n n v v p és h á z a s p á r r é szé re nélkülöz-
a z a s s a g i v o n y v e . h e t e t l e n < Bérmentve K 3.50-

ért küldi a KIADÓHIVATAL, V., Ügynök-u. 26. 

Szinház ntán a G R A D Ó - K Á V É H Á Z B A 
megyünk (Aréna-ut). — A t . vendégek 
kényelmére A U T Ó áll rendelkezésére. 
HIDEG BÜFFET! MELEG VACSORA! 

Szinház után kitűnő friss 
vacsora SZABÓ PRINDL 
(volt Révai) éttermében. Király-U. és 

=Izabella-U. sarok. Szinház után is friss 
Pilseni csapolás. 

1 PFTRÍ1I NFRIinn H i t ü n ° hajápoló-szer Egy üveg ára K 1.50. :—: 
I L l l l U L I lLHUUH Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. 
Késziti NERUDA NÁNDOR cs. k^^ j t í . udvari szállító gyógyárunagykereskedő. 

B U D A P E S T . Ä K S S U T H L A J O S - U T C A 7. 

30 perc alatt talpal a GYORSTALPALÓ-IPAR 
R.-T. = BUDAPEST. 
Eredeti angol cipők nagy választéka 

Úriember,munkásember 
csakis a kiváló összetételű és a l e g k i t ű n ő b b gyógyhatású 

Fedák- ® 
Sósborszeszt 
használja Ne fogadjon el mást, mert ami nem 
F E D Á K - S Ó S B O R S Z E S Z védjelzéssel van ellátva, 
az mind silány utánzat. Kitűnő desinficiens, gyomor-
fájásnál és rheumatikus bántalmaknál a legjobb házi-
szer. Az egész országban mindenütt kapható. Késziti 

Nuszbaum Lajos „Őrangyal gyógyszertára" 
= = = = = KARCZAG. = = = = = 

H: 

Egy kis üveg Fedák-sósborszesz 40 fill., egy nagy üveg 110 fill. q 
Legnagyobb üveg 220 fill. Minden üvegnek blombálva kell lenni 



EREDETI 
M O D E L L 

SEALSKIN ESTÉLYI KÚPENY, 
HERMELIN-DISZSZEL ÉS 
HEHÉZ BROKÁT-MELLÉNNYEL 

ELKÁN GYULA 
SZŰCS, SZO'RMENAGY-

Á R U HÁZÁBÓL 

KÁROLY -KÖRŰI 19. SZ. 

M M \ ELET 2. szám. 
- s 

Phöbus-könyvnyomda, Budapest VI, Eötvös-utca 31. —TELEFON 133-98. 


