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ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP
MEGJELENIK MINDEN SZOMBAT ESTE az összes budapesti színházak egész heti SZINLAPJÁVAL és a d a r a b o k
••••
TARTALMÁVAL
....

Hirdetések díjszabás szerint.
Szerkesztőség és
kiadóhivatal :
E ö t v ö s - u t c a 31.

Telefon 133—98.

Felelős szerkesztő : INCZE SÁNDOR

À „Farkas" ötvenszer.
Az egyszeri színigazgató azt
mondta : „Nem az a jubileum amit
szinlapon hirdetünk, hanem az,
amikor telt ház van". Ilyen alapon
a Farkasnak csütörtökön lesz az
ötvenedik jubileuma. Ezt a szeriet
pedig magyar szerző még soha,
semmiféle színpadon nem érte el.
Az ötven előadás majdnem egy
huzamban megszakítás nélkül folyt

le, még pedig ugy, hogy a szabadjegyesek esténkint legfeljebb a
Király-utcáig és nem Erzsébetkörutig jutottak el — innen aztán
futva menekülhettek a Wesselényiutcai zsúfolt ház elől. Ötven zsúfolt ház. Még pedig milyen ház !
Hogy egy kicsit számokról is beszéljünk : a Magyar Színház a
Farkas előadásain esténként 1000

M a g y a r S z í n h á z : A FARKAS. I. f e l v o n á s .
C s o r t o s . V á n d o r i . Z. M o l n á r .
Törzs.

(Amster felv.)
Gombaszöghy.
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koronával többet vett be mint
amennyit rendes körülmények között egy telt ház jövedelmez. Hogy
lehetséges ez ? Hja kérem — van
egy találmány amit ugy hívnak :
pótszék. Ez a fogalom eddig fővárosunk színházi életében ritkán
előforduló jelenség volt csupán,
ujabban azonban — amióta a Farkas diadalnapjai járnak kezdenek
állandósulni. Kell-e ennél többet
mondani ? Olyan diadal ez, amelylyel nem vetekedhetik semmi. Még
a Burgtheater „Farkas" előadása
sem, amely ugyan ugyanilyen nagy

Törzs.

sikerrel indul — de amelyből föltétlenül hiányzanak a pótszékek,
lévén hogy a Burgtheater egyáltalában nem ismeri ezt az intézményt.
Egyébként bécsi hirek azt mondják,
hogy a két siker között csak ez a
különbség lesz. Hogy pedig mi is
részt vegyünk egy kissé ezen a
jubileumon, felhasználjuk a kedvező
alkalmat s mai címképünkön a
szerző társaságában annak a három művésznek a fotográfiáját
adjuk, akiknek ép olyan nagy rész
jutott a „Farkas" fenomenális sikereiben, mint magának a szerzőnek.

M a g y a r S z í n h á z : A FARKAS.
Gombaszöghy.

Csortos

BRÜLL^»IMAKALAP-DIVATTERME \
•) TELEFON 37-74. P Á R I S I - U T C A 1 . TELEFON 37-74. §
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A konfiskált jelenet.
Az Opera tájékán még mindig
folyik a verekedés. Itt vannak a
bűvös oroszok, itt van Nijinszky,
az emberi test kultúrájának legtökéletesebb hirdetője és a testkultusz legtökéletesebb példánya.
Ahány produkciót látunk tőlük,
annyiszor zug föl táncuk nyomában a legőszintébb
lelkesedés
hangja, amely egyenesen a szivből
jön. Mert bár nálunk a táncmüvészetnek nincsen olyan hadserege,
mint más centrumokban, valahányszor igazi táncművészekben gyönyörködhetünk, a publikum egyszerre megérzi, hogy nagy hiányosságot sikerült pótolnia.
És Budapest publikuma ebben a
tekintetben most szerencsésebb
minden más metropolis publikumá-

nál. Ezúttal ugyanis a rendőrségnek
nem jutott eszébe a berlini és
egyéb rendőrségek ál-prüdériáját
kölcsönkérni és idegen mintára
nem konfiskálta a Faun délutánjának lepedő-jelenetét, amely anynyira megosztotta a párisi közönség Ítéletét. Nálunk hang nem
emelkedett Nijinszkynek ez ellen a
valóban mesterien megjátszott jelenete ellen, amely éppenséggel
nem erotikus hatásokat vált ki,
hanem őszinte csudálatot, amely
tágranyilt szemekből sugárzik a
művész felé. Képünk a Faun délutánjának ebből a mindenütt konfiskált jelenetéből rögzit meg egy
pillanatot. Akik nem részesültek
abban a szerencsében, hogy az
orosz balletet megnézhessék, nézzék
meg legalább ezt a képet és jövőre
siessenek megváltani a jegyeiket
lehetőleg egy félévvel az oroszok
megérkezése előtt.

Nijinszky
Adolf B o l m .

lepel-jelenése, amit
tyültek

Párisban

kifü-
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A^TCFarkas.
FibQir.Amtox.}!
Allegretto.

Szirmúi

.Albert.

^OU'OORA,

És a Torzs ilyenkor rettenetes
bisszig,
Szurkálja a Gombát, a véréből
iszik,
Félti a magyartól és félti a tátiul,
Félti a pincértől, félti a spenottul,
Félti az okostól, félti a hülétül,
Félti Király Ernő jobb szélső
fiilétül,
Direkt egy szerencse, hogy már jön az álom,
Olt mit szenved Gomba, majd
elreferálom.
Nyul a ridikülbe, kibújik a Csortos,
A fotelbe ül le, a fotel a Csortos,
Egy bundát behoznak, a bunda a Csortos,
Krumplit pasziroznak, a krumpli a Csortos,

Felbontanak pezsgőt, a dugó a Csortos,
Sugólyukra
néznek, a sugó a Csortos,
A függöny legördül, a függöny a Csortos,
Beöthy nagyon boldog, a Beöthy a Csortos.
Aztán hazamentünk
villamosra
ülve,
Színházi emlékek kéjébe
merülve,
Elolvastuk
még a kritikát a Napba,
Megnéztük a Gombát a színházi
lapba,
Az impressziókkal
tele voltam
nagyon,
Szóltam a kalauznak,
egy átszállót
adjon.
A kalauz magas volt, bár egy kicsit szurtos
Ránéztem,
képzeljék, hát ez is a Csortos„

5. oldal

SZfnUÄZi ELET
Az Erínnysekről — nem Ivánfi.
Kedves szerkesztő ur !
Véletlenül jelen voltam mikor
ön Ivánfi kollegámtól kéziratot
kért az Erínnysekről. On persze
nem ismeri Ivánfit. Egy nagy tragédia főpróbájának előestéjén két
nappal az előadás előtt kéziratot
kér tőle. Hát tudja szerkesztő ur
ez egyszerűen lehetetlen. Én ismerem Ivánfit ilyenkor se lát, se hall,
11 órakor kezdődik a próba de ő
már 9 órakor a szinpadon veszekszik Krénnel. Tudja kérem ki az a
Krén ? Ha ő nem akarja nem süt
a nap, nem jönnek föl a csillagok
és nem virrad meg soha. Képzelje
el micsoda zavarok következhetnének
ebből, még egy antik
tragédiában is. Krén tudnillik a
világosító. Mikor ugy 10 óra felé
Krénnel kíveszekedte magát Ivánfi
és pontosan meghatározta a nap

a hold és a csillagok járását, akkor
Anderliket veszi kezelésbe hogy
vajon az Agamemnon sirján elég
sötétek-e a gyászvirágok, a tömjén
ott van-e a Zeus szobra előtt álló
triposban, meg van-e gyújtva a
kanóc az áldozáshoz ? mert t. i.
Anderlik a kellékes. Körülbelül
J
|211 órára, miután Ivánfi mind ezt
konstatálta, szemlét tart a Trójából érkező hadsereg fölött nem
hiányzik-e valamelyik hellen hősnek a kardja, a vértje, a sisakja,
helyükön vannak-e az Erinnysek,
van-e mindegyiknek a szandálján
filctalp hogy ne kopogjanak mikor
Orestest üldözőbe veszik. Ilyen és
száz ehhez hasonló dolo^ lázítja
izgatja Ivánfit mig végre megszólal az ügyelő csengetyüje, széthúzzák a függönyt és fölzendülnek
a Leconte de Lisle gyönyörű tragédiájának első versei. Akkor azután
ha száz szeme, ha száz füle volna

Klytemnestra—Jászai Mari, Orestes—Beregi

Oszkár.

(Alexy felv.)
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Ivánfinak, az mind vele meredne
a színpadra és se vihar, se földrengés nem tudná másfelé terelni
a figyelmét.
És ön ilyenkor kéziratot kér
Ivánfitól? Nem, nem, az lehetetlen.
Ő helyette irok én. Én nem
ismerem Leconte de Lislet, sem az
Erinnyseket. Mikor az első jelmezes házi próbát tartották belőle a
színpadon, nekem a háziszinpadon
a Tudós nőkből volt próbám. Próba
után kimegyek az utcára éppen
abban a pillanatban jöttek ki a

nézőtérről kipirult arccal lángoló
szemekkel azok a kollegáim akik
végignézték az Erinnysek próbáját.
Valami szokatlan, valami rendkivüli
történt. Szinész kollegáim kórusban kiáltották :
— Nahát gyerekek! ez az Ivánfi!
micsoda rendezés ! micsoda kiállítás! ilyen még nem volt! És
Jászay ! és Márkus Emma ! és
Beregi! és Váradi • Aranka! De
különösen Jászay, a legnagyobb,
a legnemesebb, az egész világon
ilyen nincs !
Hajdú
József.

Orestes-Beregi

Oszkár.

(Alexy felv.

BANDA MARCI és FIAI
=
muzsikálnak.
=
Kitűnő souper 3 korona.
Unterreiner I. vendéglős

mm
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A szerző szereposztási joga.
Régóta volt színház és szerző
között ilyen furcsa incidens, mint
amilyent Bánffy Miklós gróf, A
Nagy Ur szerzője és Beöthy
László, a Magyar Színház direktora produkáltak.
Az esetet, ahány lap, annyiféleképen adta elő, a publikum pedig
abban a hiszemben van, hogy mind
a kettőjüknek igaza van, pedig ha
mind a kettőnek igaza lenne, akkor egyiknek sem volna igaza.
Megkérdeztük a szinházdirektorokat és néhány drámaírónkat, mi
a véleményük az esetről, feladván
a következő kérdést :
„Vájjon a színházigazgató, amikor a szerző darabját előadásra
elfogadja és a szereposztásra vonatkozólag megkérdezi, miért teszi
ezt ? Udvariasságból, loyalitásból,
konvenció vagy hagyomány készteti-e rá, avagy talán a szerző jogát respektálja vele ?"
Előre tudtuk, hogy a direktorok
alaposan begombolkozva fogják fogadni a kérdést, amely nem is
olyan fogós, mint inkább kényes,
éppen most.
De talán ez a válasz elől való
kertelés még érdekesebb, mintha
objektiv véleményüket adták volna
le, amely természetesen csak egyforma lett volna.
A szerzők valamennyien jogukat
látják a szerepkiosztásban való
részvételben.
Az eddigi nyilatkozatok közül
itt adunk egynéhányat :

Faludi Miklós, a Vígszínház igazgatója :
Ha a kérdés történetesen nem volna
ilyen aktuális, igen szívesen nyilatkoznék.
De így, nem tehetem. Nem tehetem egyrészt azért, mert véleményem okvetlen
valamelyik fél ellen szegeződnék, ami még
nem volna baj, mert hiszen minden véleménynyilvánításnak megvan ez a bökkenője, de épen most igen kockázatos. A
mi publikumunk körében úgyis az a hit
gyökeredzik, hogy mi, színházak és direktorok ádáz, ellenséges harcot folytatunk
egymás ellen, ami természetesen nagy tévedés. Egy ilyen nyilatkozat tehát alaptalanul ezt a tévedést erősítené. Ezért azt
mondom önöknek, körkérdezzenek karácsonykor, húsvétkor, avagy pünkösdkor,
akkor — akár ugyanerről a tárgyról —
szívesen beszélgetek. De most ? Most nem,
Tóth Imre, a Nemzeti Színház igazgatója :
A Nemzeti Színház szabályrendeletében
benne van erre vonatkozólag, hogy a
szerző szereposztási kívánságai a lehetőségig teljesitendők. Ha a szerző jól ismeri
a színészeket, akkor az ő kívánsága — az
igazgató kívánsága is, A nézeteltérés legtöbb esetben ott kezdődik, amikor a
szerző nincs kellőleg tájékozva a színész
képességeiről, ilyenkor aztán az igazgató
a saját — és jobb — belátása dönt. A
szerzőknek külömben be kellene látniok,
hogy a színháznak legalább is akkora érdeke a siker, mint az övéké.
Hevesi Sándor dr. a magyar királyi operaház
főrendezője :
Minden szerző azért nyújtja be a darabját egy bizonyos színházhoz, mert azt
hiszi, hogy ott legjobban „hozzák ki". Es
mi másból következtetheti ezt a szerző,
minthogy az illető színház egyik színészére
gondol, akinek a darabja főszerepét szánja.
A szerzőket az igazgatók évszázadok óta
mindig megkérdezték a szereposztásra vonatkozólag, (mellesleg szólva a szerzőt
nem is kell nagyon kérdezni, szól ő magától is), söt a külföldön egyáltalán nem
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ritka eset, hogy egyes darabokat „ráírnak"
bizonyos színészekre, akiket, ha máskép
nem kaphatják, szerződtetnek az illető darabhoz. Ha a darab lemegy a műsorról, a
színész is mehet tovább. Tehát a szerző
megkérdezése egyáltalán nem udvariasság,
hanem inkább okos, indokolt hagyomány.
Bródy S á n d o r :
A válaszom érdekes kérdésükre annál
könnyebb, mivel az egész kérdést bőven
kifejtettem a konfliktus megtörténte után
„Az Est"-ben. Most csak annyit : az igazgató egyáltalán nem udvariaskodik, amikor
megkérdezi a szerzőt. (Máskor sem nagyon.) A szerzőnek egyik legfontosabb
joga ez a szerepkiosztásban való részvétel
annál ís inkább, mert az Sró a darabja
megkomponálásánál már egy bizonyos színészre gondol és ez nagy befolyással van
a darab, illetve a szerepek jóságára. Eddig
— amennyire én emlékszem — az igazgatók mindig respektálták a szerzőnek ezt
a jogát. Ha nem tették, akkor csak azért
mert nem lehetett. Ez az eset persze itt
nem forog fenn. Itt lehetett volna.

életébe csak zavart és felfordulást okozhatott. Beöthy igen helyesen tudta, hogy
mit tesz. En igen tisztelem és becsülöm
Gombaszögi Frida asszonyt, de hogy minden este őt lássák a színpadon, azt talán
még ő is sokalja. Ha valahol, ugy a színházi ügykezelésben helye van a váltógazdaságnak s Beöthy, aki a Farkas nagy sikerét előre nem láthatta, csakis igy oldhatta meg a problémát.
A gróf antipatiája Aczél Ilona ellen
érthetetlen és amellett egyáltalán nem
gyengéd módon jut kifejezésre. Aczél
Ilona igen kedves, tehetséges művésznő,
akinek szerepeltetése ellen ab ovo tiltakozni legalább is helytelen volt.

Földes I m r e :
Az igazgatók — sajnos — azt hiszik,
hogy ők csak udvariasságból kérdik meg
a szerzőket, a Szerzők pedig azt Vallják,
hogy az igazgatónak ez kötelessége, sőt
nem csak ez a kötelessége, hanem a megkérdezés után a válasz respektálása is.
Sebestyén Károly dr.:
Abban, hogy az igazgató a szerzőt a
szereposztásra
vonatkozólag
megkérdi,
mind a háromnak, t. i. az udvariasságnak,
a hagyománynak és respektálás szándékának szerepét látom.
A konkrét esetben azonban, (mert hiszen kétségkívül a Bánffy— Beöthy ügyről
van szó) helytelenítem a gróf eljárását.
Az ő beleavatkozása a színház legbelsőbb

Elektra. — V á r a d i A r a n k a .
Nemzeti Szinház. Erinysek
Alexy felvétel

Tulajdonosok Káíay és Si aller
K I T Ű N Ő KISZOLGÁLÁS
OLCSÓ Á R A K !

V i l i . , BAROSS-UTCA 87.
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Hegedlis ujesztendeje.
Hegedűs Gyula újév reggel fölébredt álmából. Muszáj volt neki
fölébrednie, mert fölébresztették.
A házmester jött hozzá széles mosolygással és a szilveszteri csájától
dadogva mondta el az újévi köszöntőt, amely drámai rövidséggel
igy hangzott :
B. u. é. k.
— Ejnye — kiáltott fel haragosan
Hegedűs, amikor a házmester kitakarodott a busás borravalóval —
az idén rosszak a gazdasági viszonyok. Az idén spórolni kell !
És törte a fejét, hogy miként ?
És rájött a sporolás mikéntjére,
mert széles mosolygás virult ki
ajkainak szegletén. Hogy mit talált
ki Hegedűs, azt nem árulhatjuk el,
de öt perc múlva már nem is Hegedűs járt föl és alá a lakásban,
hanem — Tanai.

Ekkor jött éppen a gázember.
A gázember szintén egy újévi tisztelő volt és az ál-Tanai éppen azt
akarta mondani, hogy „kérem Hegedűs ur nincsen itthon", — amikora
gázember örvendezve megszólalt :
— Jaj, de nagyszerű, hogy Tanai
urat itten találom. Már azt hittem,
hogy elesek a rendes újévi öt ko-

ronától, mert nem tetszett odahaza
lenni . . .
— Disznóság, hogy valaki ilyen
gavallér legyen egy gázemberrel —
dünnyögött morogva az ál-Tanai
és kifizette az ötöt. És mert nem
bízott többé a maszkjában, elhatározta, hogy szerepet cserél. Kimaszkirozta magát Székely Ferencnek, ugy okoskodván, hogy egy
exminiszterrel senki sem áll szóba.
Hogy biztosabb legyen a dolgában,
lement sétálni a Lipót-körutra.
Hát amint megy, mendegél, egyszerre csak elébe toppan egy
egyenruhás küldöttség. Az igazság-

ügyi minisztérium szolgái voltak,
akiknek fájt, hogy a miniszter éppen
újév előtt hagyta őket faképnél,
nyilván azért, hogy az újévi borravalót megtakarítsa. A küldöttség
őrült éljenzésben tört ki, a szónok
pedig megragadta Hegedűs Gyulát
a kabátjánál és beszélni kezdett :
— Kegyelmes uram ! — mondotta — az újév küszöbén . . .
— Ne folytassa barátom — szólt
ijedten Hegedűs — Inkább itt van
a dohány.
És átadott a küldöttségnek hét
koronát, azután rohamlépésben
hazamenekült. Útközben elgondolta,
hogy jó volt az ötlet, csak rosszul
vitte keresztül. Ha már az ember
közszereplőket utánoz, akkor utánozzon olyanokat, akik nem a ma-
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gukéból adnak. És sürgősen kimaszkirozta magát Teleszky Jánosnak. Mint pénzügyminiszter leült
a Club-kávéházban és csöndes szivarozgatás közben nézte, hogyan
verekszik a sakktáblán Faludi
Miklós és a szöszke Kemenes. Ám
csakhamar asztalához lépett egy
pénzügyminisztériumi osztálytanácsos és meghatott szavakkal köszöntötte :
— Engedje meg, kegyelmes uram,
hogy boldog újévet kívánjak . . .
— Jó, jó — intett Hegedűs, —
köszönöm a megemlékezést, derék
ember, majd mindjárt gondoskodom
magáról.
Levélpapírt, tintát, tollat kért és
utalványt állított ki az állampénztárhoz ezer koronáról.
— Fogja — szólt az ál-pénzügymíniszter — fogja ezt a csekélységet. Majd egy boy beváltja önnek.
Vagy tudja m i t ? Miért ne takarítaná meg a boy-költséget ? Váltsa
ki maga.
Ezzel távozott, de mert észrevette, hogy egy pénzügyminisztertől
mégis csak sokat várnak, azonkívül pedig nem akarta túlságosan
megterhelni az államkincstárt, megint hazament és Lánczy Leónak
öltözve elindult a Fürdő-utca felé.
— Leó bácsi, Leó bácsi, — kiabált utána a Váci-köruton egy
fiatalember — boldog újévet kívánok !

— Na ? — szólt vissza előkelően
Hegedűs.
— Hát nem ismer meg, Leó
bácsi ? Én vagyok a Weisz Pista
a Leszámitolóból. A Leó bácsi
unokaöcscse.
— Vagy ugy — szólt Hegedűs
— persze, persze, majdnem elfelejtettem. Mennyit is szoktál tőlem
kapni ?
— Ötszázat.
— Az idén ötezret kapsz fiam,
— mondta Hegedűs és karonragadta Weiszot a Leszámitolóból.
Bementek a Kereskedelmi Bank
pénztárába, ahol igy intézkedett
Hegedűs :
— Izé, adjon csak ennek a fiúnak ötezer koronát. Tudja mit,
adjon neki tízezret.
tPÉNZTAR.I.)
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A pénztáros szolgálatkészen leszámolt tízezer koronát és Weisz
a Leszámitolóból boldogan hálálkodott, de Hegedűs még hátraszólt
a pénztároshoz :

•••••••••••••••••••••••••••••••••]••••••
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— Jaj, most jut az eszembe,
hogy újév van és nincs nálam
aprópénz. Adjon hamar a tartalékból százezer koronát.
— Most lemenjek a pincébe ?
— duzzogott a főpénztáros, de Hegedűs igen szigorú volt, hát engedelmeskedni kellett.
Most már volt százezer korona
és Hegedűs elhatározta, hogy viszszatér a polgári életbe Hegedűsnek.
Éppen vissza akart térni, amikor
a lépcsőn megbotlott és elesett.
Fájó tagokkal kelt fel, de nem a
földről, hanem az ágyból. Tudniillik mindezt álmodta. Az egészből csak a házmester volt igaz,
aki levett kalappal, keresztényi
alázattal állott előtte és üres tenyerét Hegedűs felé tartva, a szilveszteri csájától dadogó hangon
mondotta el rövid újévi köszöntőjét, amely igy hangzott :

H . oidai

SZÍNHÁZ I • plakátok!
I.

B. u. é. k.

Ezennel tudtára adatik
A tisztelt hölgyeknek és a z olvasó u r n á k .
Hogy a fönti kezek nem a z Unicumért,
Hanem a z uj százkoronásért nyúlnak
És azt is megsúghatjuk, hogy e z e k
Mind-mind ismerős k e z e k
Itt látjuk érte nyúlni mindenkiét
H e g e d ű s é t , Csortosét, Fedákét, Újháziét.
Ez a z a bizonyos égi manna,
Amely m e g a r a n y o z z a életünk
S amelyen mi n e m c s a k Unicumot,
De sok e g y é b m á s jót is vehetünk.

Az Operaház
„

,

„ ,

muvesznoi

REICHMANN

NÁNDORNÉ

francia é s angol női dívattermében dolgoztatnak. (V., Nagykorona-utca 24. sz.)

12. oldal

SZiriUÁZi ELET

Savitri. -T- À leányom.
I.
Többen kérdezték már tőlem,
hogy mit jelent az: Savitri? Név-e,
vagy valami más fogalom meghatározása ?
Savitri név, a hindu mitológiából
való és a Mahabarata egyik epizódja. Arról van benne szó, hogyan
könyörgi vissza Savitri a halál
angyalától : Yamától elhunyt férjének, Citrasvának a holttestét.
Már vagy két, három esztendeje
foglalkoztat ez a téma, mig végre
ezidén annyira kialakult bennem,
hogy megirhattam. Versekben van
irva, bár ez a műfaj idegen kissé
a közönségnek, de hogy őszinte
legyek, Savitrit inkább a magam
örömére és gyönyörűségére irtam
és amikor irtam, nem igen sokat
törődtem a közönséggel.
Most persze, hogy készen van
és hogy szinre kerül, most már a
közönség kérdése is izgat és érdekel. A Nemzeti Szinház minden
esetre segítségemre jött azzal, hogy
Jászai Marinak, Márkus Emmának,
Bereginek, Ivánfinak és Mihályfinak osztotta ki a kis darabot.
Ivánfi Jenő, ez a lelkes, kitűnő
művész rendezi.
II.
A lányom. Rendszerint azt a
jelzőt szokták melléje adni, a

Blaha-darab. Valóban boldog vagyok, hogy Blahának
Írhattam
szerepet, de nem Blaha-darabot
akartam írni, hanem egy darabot,
amelyikben ez a csodálatos művésznő is játszik. A két felvonásos
darab műfaja vígjáték. Arra igyekeztem benne, hogy a nézőtérre
vigyem az emberekben szunnyadó
ártatlan, játékos örömöt. Az utolsó
idők vígjátékaiban mindenütt csipkelődéseken, társadalmi csufolódásokon és satirán mulattak. Az
emberi érzelmekből fakadó derű és
csendes öröm mintha elmúlott volna.
Az volt egyik célom, hogy ezt
újra felidézzem.
Pásztor

Pásztor Árpád

Árpád.
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Emléktábla a kakasülőn.
Ha az ember kezébe veszi sárga
bőröndjét és teveszőr takaróját s
aztán vonatra ülve bebarangolja
Magyarországot, kicsiny városkákban, vagy szerény és szegény
magyar falvakban itt is, ott is találhat ütött-kopott, néha nádfödeles, néha zsindelyes házacskákat,
amelyeket márványtáblák, vagy
bronzreliefek tesznek érdekessé.
Sokszor bizonyos megilletődéssel
olvassuk az egyszerű házak faláról,
hogy itt született X. költő, vagy
ebben és ebben a házban dajkálták
valaha J. minisztert. Gyakran
megesik, hogy még sokkalta szerényebb és kisebb események szolgálnak buzdításul arra, hogy emléktáblát emeljenek bizonyos helyeken. Különösen az irodalom mivelőinek emlékét szokták ilyenformában több helyütt is kegyeletesen
megörökíteni. Egy-egy régi ház
falán még erről is láthatunk emléktáblát, hogy itt és itt aludt egyszer
egy éjszakán X. Y. hazánk neves
fia.
Ez az emléktáblakultusz körülbelül arra való, hogy ne becsméreljük mindig a kis dolgokat. Ha
véletlenül elmegyünk egy düledező,
vagy szerény külsejü régi viskó
mellett és csodálkozva kérdjük,
hogy ugyan mért nem bontják le
már, ilyenkor az emléktábla figyelmeztet bennünket arra, hogy ne
kicsinyeljünk le semmit a külső
után ítélve.
Eddig a kakasülővel voltunk
ugy, hogy szerettünk róla lekicsinylőleg nyilatkozni, Oda bizony a
világért sem merészkedett volna
fel egy lakkcipős ur, vagy egy
plőrözös úriasszony, mert a közhiedelem szerint a kakasülőn csak
rózsaszinszoknyás, fejkendős cselédek, bagószagu huszárok és leg-

följebb lovaglónadrágos messengerboyok tanyáznak.
A Pesti Hírlap azonban kiderítette e héten, hogy a kakasülőre
felment egy előkelő ur is, aki gróf
is és hires iró is egy személyben.
Ez az előkelő ur gróf Bánffy
Miklós volt. Azt mondják ugyan,

hogy a gróf azért ment fel oda,
mert odalenn nem akart feltűnést
kelteni megjelenésével, de akár
mint is áll a dolog, az tény, hogy
gróf Bánffy Mfklós volt az első,
aki a „felsőbb tizezer" előtt bebizonyította, hogy a kakasülő sem
megvetendő dolog.
A kakasülő első sorának harmadik széke megérdemli tehát, hogy
támlájára a következő emléktábla
tétessék :

Beöthy Lászlónak pedig ajánlatos volna, ha alaposan felemelné
ennek a helynek az árát.

SZl'nUÁZl ÉLET
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Tatárjárás II.
Bátran lehet még ma is énekelni
akármelyik zsuron, akármelyik társaságban. hogy :
— Adj egy édes csókot, drága
Juliskám !
Az emberek nem fogják befogni
a fülüket és nem fogják tiltakozásukkal elhallgattatni, aki ilyen régi
programmszámmal mer előállani.
A holdas estéről szóló szentimentális keringőt szívesen hallgatják meg, a kettős könyvvitel változatosságait tárgyazó kupié számtalan vidéki komikus biztos hatású
slágerje és a katonai sematizmust
is hallhatjuk citálni énekszóban.
Azt pedig pláne sürün lehetett
hallani, hogy hát mégis érthetetlen,
hogy a Vígszínházban nem adják
már a Tatárjárást, amelynek a
színház oly óriási erkölcsi sikert
és vagy százötven telt házat köszönhetett.
Nem is lehet tehát csodálkozni
azon, ha az alvó leányzót most
felkeltik és ismét a műsorba illesztik a Bakonyi Károly és Kálmán
Imre operettjét, amelyre ugyancsak
ráillik az a kissé sablonos, de
mégis csak nekezen kiérdemelhető
jelző, hogy dallamos.
A repríz érdekességét nagyban
növeli a részben uj szereposztás. Szó
sincs róla, Hegedűs Gyula Lörentheyje, Keleti Juliska Rizája, Kornai
Berta Mogyoróssyja emlékezetes
alakitások voltak, dehát olyan a
közönség, hogy az ujat minél ujabban szereti és azért szívesen veszi,
ha az uj betanulás keretében uj
szereplők is jelennek meg. Ezek
közt persze a legfontosabb a

K
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Lörenthey főhadnagy személyesitője, Pajor Ödön, aki a Népoperában már annyi szép sikert ért el
és kétségkívül ma az ország egyik
legszebbhangu énekese. Rizát Szécsi
Magda fogja énekelni, akit a budapesti közönség, még mint kabaréénekesnőt látott fejlődni, de aki
hamarosan a vidék ünnepelt primadonnája lett, amig el nem hódította tőlünk a német operette
egyik klasszikus múzsatemploma,
a bécsi Carlszinház. Ott játszott
estéről-estére és elég nehéz volt
szabadságoltatni a Tatárjárás próbáira és előadásaira.
Mogyoróssyt a színház egyik
„beltagja", a kitűnő Mészáros Giza
fogja játszani, akinek sokoldalúságát ismét lesz alkalmunk csodálni.
Ezekhez az ujakhoz járulnak a
régiek közül Vendrey Ferenc, aki
a tábornokban talán művészi pá-

IVÁNFI J E N Ö .
Az E r í n n y s e k f o r d í t ó j a és r e n d e z ő j e .

Gyár és főüzlet :

*"

tisztit!
58-44. és 128-13 .
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Gyüjtőtelepek a székesfőváros mindenrészében

V I I . Szövetség-U. Képviseletek a vidék leg-

35—37.

SZ.

több városában.
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lyája legnagyobb sikerét érte el.
Sarkady Aladár Wallersteinje egyszerűen utolérhetetlen maradt. Még
a világhírű Pallenberg sem tudott
rajta túltenni. Gyönyörű a Tihanyi
Miklós Thury szakaszvezetője, aki
oly szépen énekli a budapesti népdalokat és annyi hangulattal tudja
elmondani az első felvonást befejező mesét a regrutáról. Tapolcay
Dezső nemcsak erős intéző lesz,
de egyúttal rendezője is lesz a
repriznek. Szerémy Zoltán tősgyökeres Bencéje maradtak a premiere
szereplői közül.
A zenei részt Stephanides Károly vezeti és vezényli.
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Ujak a Nemzetiben.
A Nemzeti Színház kitűnő gárdája mostanában két uj taggal lett
erősebb. Voltaképen csak a Nemzetinél ujak, egyebekben régi és
kedves ismerősei a közönségnek
mind a ketten. Somló Emma aszszonyt és Lugosi Bélát fölösleges
már bemutatni a budapesti publikumnak. Az előbbire még emlékszünk a Hannele-ből, ahol káprázatosan sokoldalú és színes alakításával ragadott bennünket tapsra,
de ha ebből az időből nem emlé-
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keznénk is rája — hisz időközben
a színpadot fölcserélte a polgári
élettel — láttuk őt nemrégiben a
Magyar Szinház deszkáin és még
utóbb uj tanyáján, a Buborékokban, ahol bebizonyította, hogy színjátszó talentuma és pompás rutinja
csak erősbödött és megérett a pár
évi pihenés alatt.
Lugosi Bélát annak idején a Magyar Színházban ismerhettük meg
és most, hogy már mint a Nemzeti
Szinház tagja szerepelt a Budapesti Színházban, a passzió-játékok
Jézus-szerepében
arról győzött
meg, hogy a Nemzeti Szinház kitűnő akvizícióra tett szert az ő
személyében. Ilyenformán semmi
kétség, hogy az „ujak" hamarosan
beilleszkednek a régi, kipróbált

gárdába és értékes tagjai lesznek
uj otthonuknak.

LUGOSI BÉLA.
Goszleth íelv.
A Budapesti Szin h í z Jézus előadásán.

Gombaszöghy álma a ,,Farkas"-ban.
Csortos Gyula rajza a „Színházi Élet" számára.

OTUÁZI ELET
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vamat mérlegelnem kellene. Erre
most nincs időm, mert a közönség
már gyülekezik. Máskor mindig
szolgálok bármivel". Ez kellett szegény Spekner Annának. Ijedt, zavart arckifejezéssel fogott el a folyósón. Kérem ezek útán én sem
mondtam semmit, sóhajtotta ijedten.
Asszonyom, a legnagyobb tapintat-

Újévi gavallérok.
— Inteiju a páholynyitogatónőkkel —

Kissé kényes dolog, azonkívül
bizzar is: nekivágni színházi folyosóknak ezzel a kérdéssel : Melyik
páholyvendég volt újévkor a leggavalérosabb? Diplomata asszonyságokkal tárgyalni, kiszedni belőlük az üzleti titkot. — A kérdés
érdekes. Én hát nekivágtam.
Az Opera első emeleti páholysora bérelt. Ide járnak a gróf Széchenyiek, báró Harkányi, itt van
özv. Beretvás Endréné páholya, a
Karácsonyi grófé, Kohner báróé
stb. stb.
A páholynyitogatónő,
kedves öreg asszony, Spekner
Anna, nyilt őszinteséggel fogadott.
„Hát bizony kaptunk kérem, a
bérlőktől 20—20 koronát a legtöbbtől. Nem egyformán, ki ennyit
adott, ki kevesebbet. De ne tessék
hinni azért, hogy ingyen kaptuk
— tette hozzá gyanakvóan — mert
a szinlap is benne volt . , .
A másik oldal páholynyitogatónője komoly, vöröses-duzzadt arcú
hölgy. Megkérdi, ki vagyok. Elmondom udvariasan küldetésemet.
Az urnő arca elkomorodik. „Igen
sajnálom, de ez ügyben nem állhatok a sajtó rendelkezésére. A kérdés annyira kényes és exponált,
hogy . . . és egy kézmozdulattal
jelezte, hogy kár a beszélgetést
folytatnom. Mégis kellemetlenül
esett a tisztes asszony tartózkodása. „Jó asszony . . . kezdtem
gyengéden . . . „Nagyon sajnálom,
felelte a rendithetetlen, az ügy
annyira diszkrét, hogy minden sza-

Csortos Gyula az öltözőjében,
amint a „Farkas" előadásán a Hamlet kosztümben
öltözik.
Amster felv.
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tal fogom nyilatkozatát megírni, igy
próbáltam megnyugtatni. De ő szegény már halálra ijedt s jajveszékelve kért, ne tegyem tönkre.
Végre át kellett ceruzával vastagon húznom mindazt, amit mondott. Erre megnyugodott.
A Nemzeti Színház páholyaszszonyai — Kujarik Ferencné nyilatkozott — szintén 20—20 koronát kapnak általában újévkor. Enynyit adott Karácsonyi gróf, ennyit
a „Bohus kegyelmes ur", ennyit a
Széchenyiek.
A Népoperában egy tűzről pattant menyecske, Ferenciné Krecsányi Vera fogadott. Szép fiatal
asszony, minden mozdulata színpadias. Mindig nagyon kedveltem
a sajtót, kezdi, és szívesen felelek
önnek. Hát bizony az újév nem
volt jó. Egy hatos, két hatos, ne
is beszéljünk róla, kérem. Nem is
tudom, honnan sejtik önök, hogy
az újév nagyszerű termés.
Közben összegyűltek a páholynyitogatónők és suttogni kezdtek.
Ferenciné megmagyarázta, hogy
közös nyilatkozatról van szó. „Valamennyien szolidárisak vagyunk".
És elhatározták, hogy mint a színésznők, valami talpraesett mondattal fognak felelni. Itt adom, híven ígéretemhez, a közös fogalmazást :
Jadlowker estém nem volt
Ferenciné Krecsányi Vera,

Egy hölgy adott csak borravalót.
Az urak lumpoltak, Szilveszter
után, elaludták az újévet.
A többi páholynyitogatónők.
Gavallérok voltak egyébként :
báró Born, gróf Haller, Bárczy
István, Vázsonyi Vilmos és többen.
A magánszínházak
többnyire
ugyanazt a választ adták : a borravalók jelentéktelek, a közönség
nem nagylelkű, bár itt-ott akad
megható és példás kivétel. És meseszerű naiv meghatottsággal emlegetik. Egy kopasz, cwikkeres ur
adott 3 koronát. Egy sovány, szeplős nő kettőt. — Nürnberger Franciskával beszélgettem a Vígszínház
folyósóján. Majd egy szimpatikus
idősebb hölgy adott felvilágosítást.
Megkérdeztem a nevét. Társadalmi
állásom csekély ugyan, felelte az
öreg, de rokonaimra való tekintettel nem mondhatom meg nevemet. Tessék ennyit írni, egy jobb
napokat látott kereskedő özvegye
vagyok !
Németh Andor.

Elegáns testtartás és bájosan elasztikus mozdulatok a szabadalmazott „Grácia" fűző utolérhetetlen előnyei. Készül halcsonttal és anélkül

BÍRÓ REZSŐNÉ ÉS TÁRSA
füzőgyárában
Budapest, flndrássy-ut 38. sz. a. Fióktelep: Váci-utca 7. sz.
Árjegyzék dijmentesen küdetík.

SZfnUÁZÍ ÉLET
Wirth Sári.
Önök meg fogják tanulni ezt a
nevet, a Wirth Sári kissé idegenül,
de kedvesen hangzó nevét. Az
első leckét maga Wirth Sári tartotta újévkor, amikor a Vígszínházban megmutatta, hogy Debrecen is tud Csitrit nevelni ennek a
szép magyar hazának. Debrecenből jött fel egy délutánra Wirth
Sári és amilyen nehezen engedték
el a cívisek városából, olyan szívesen fogadták nálunk. Pedig a
nézőtéren Varsányi-reminiszcenciák
kisértettek, mert vájjon hol van
az az épkézláb budapesti polgár,
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aki meg ne nézte volna Varsányi
szeaSációs alakítását a Csitriben ?
Wirth Sári még igy is osztatlan,
meleg sikert aratott. Ennek a sikernek az emlékével utazott haza
Debrecenbe, ahol bizonyára a
pályaudvaron fogadta már őt a
boldog újévet kívánók tábora. A
tábor azonban ezúttal elkésett.
Wirth Sárinak nélkülük is boldogan
kezdődött az újesztendő és aki
szerencsés szignaturával kezdi, az
rendszerint jól is fogja végezni.
Amint majd be is bizonyítja ezt
nekünk Wirth Sári.

À NÀGY UR
A Magyar Színházban esténként,
Ha a rivalda kigyúl,
Szinre kerül a Bánffy darabja,
Amelynek cime: Nagy Ur.
Természetes,

hogy hamar nép[szerü lett
A gróf Bánffy darabja
Kürlhy Jóskával egyetemben,
Ki a címszerepet igen jól adja.
Régóta ismerjük A Nagy Urat
A Newyorkból, hol iszunk kávét
[s vizet mi
S akinek savanyu arccal szoktuk
[mondani
Hogy: Nagy ur, fizetni!
Nagy ur, a Newyork főpincére,
Akin ez egyszer muszáj nevetni
Most maga is mondja, ha Kürthy[hez lép
Hogy Nagy Ur, fizetni !

WIRTH SÁRI.
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cimü mesedráma a második darabja. Az
elsőt „Veszedelem cimen a Vigopera mutatta be drámai előadásai során. Uj drámája egy finom hangulatu mesejáték, amely
szimbolikusan állítja elénk egy szerelemtől
elzárt királyleány első nagy fellángolását
amelynek semmi sem állhat útjába. A Nemzeti Színházban különben az öreg királyt
valószínűleg maga a szerző játsza majd. a
királyleányt pedig Várady Aranka.

HALLD MIUJ5AG
1 Nemzeti .Színház legközelebbi premiérje
a Pásztor Árpád két darabja után Tömörkény István „Barlanglakók" cimü egyfelvonásosa lesz, a mely Molnár „Tudósok"jával egy estén kerül színre. Tömörkény
darabjáról már ilt e helyen bővebben megemlékeztünk. Utána ismét magyar szerzőt
szólaltat meg az állam drámai színháza.
Ruttkay György, akinek magyar iró neve
mögött különben a Pesler Loyd közismert
kritikusa Max Rothauser rejtőzik — nem
uj név a Nemzeti Szinház szinlapján. „Sötétség" és ..Vénusz" cimü drámái évekkel
ezelőtt meleg és őszinte sikereket arattak
és sokáig szerepeltek is a szinház műsorán
mig ujabb és más darabok le nem szorították onnan. Uj darabjának címe ,,Az
első- a második" és három felvonásos
dráma. Tulajdonképen ez a darab csak a
Tömörkény premier után másodiknak került volna sorra, s megelőzte volna Henry
Bataille „A fáklyák" cimü drámája. Mivel
azonban Párisban egy kissé soká késedelmeskedtek az eredeti szöveg-könyv megküldésével — egy kis megcserélődés történt — s igy Ruttkay darabja megelőzi a
francia Bataille-t s igy a Nemzeti Szinház
három magyar szerzőt ad egymásután. A
Nemzeti szinház magyar szerzői különben
megszaporodtak eggyel. A dráma biráló
bizottság ép a napokban fogadta el előadásra Somlay Artúrnak a szinház kitűnő
tagjának három felvonásos mesejátékát.
Somlay-nak ez a „Volt egyszeregy király"

lanuár 26-án kerül színre a Király Szinház legközelebbi újdonsága, „A cigányprímás' Grünbaum Fritz és Kálmán Imre
operettje A premiérre eljön maga Grünbaum Fritz is, ez a kedélyes bécsi iró
aki arról nevezetes, hogy örökké csokoládészin mellényben jár. Beöthy csak azt
kötötte ki, hogy nálunk is mutassa be
közismert mellényét, amit Grünbaum Fritz
készséggel meg is ígért. A cigányprímás
szereposztása egyébként a következő lesz :
Nyarai Antal
Rácz Pál
Laczi
Király Ernő
Sári
Fedák Sári
Julis
Pelcel
Rátkai
lrini Gaston
H. grófnő
G. Halmi
Esztragon
Latabár
Mustari
Hajnal
Boros
Cadeau
Krasznai
Fekete

A Magyar szinház nézőtere ha „A Farkas"-t adják.
Csortos Gyula rajza
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A fővárosi mozgófényképszínház tulajdonosok szilveszter estélyén Molnár Ferenc „Elseje" cimü
tréfájában mutatkozott be Gábor
Elza, aki, mint teljesen képzett
mozi-szinésznő tért haza Berlinből.
A fiatal művésznő temperamentumos, pompás mozdulataival és kifejező játékával el bájolta a közönséget.
• M>
Róza néni. A Magyar Színház januári
prograinmjában előkelő szerep fog jutni
Lengyel Menyhért háromfelvonásos vígjátékának, a Róza néninek, amely minden
valószínűség szerint 18-án kerül színre.
A címszerepet Forrai Róza asszony fogja
játszani, aki betegsége után ezúttal lép fel
először. A Róza néni szereposztása a következő lesz :
T. Forrai Róza
Török Róza
Gerö Ida
Veröczyné
Nagy Teréz
Verőczy Giza
Csa'ai
Szobaleány
Törzs
Ráber Aladár
Z Molnár
Gsóti Gábor
Vágó
Öreg Ráber
Huszár
Bútoros
Somló Ilona
Rózsi

Az Operaház idei műsorának
egyik újdonsága a „Bocacció"-ban,
amely a tavasszal fog bemutatóra
kerülni, Ez lesz egyik darabja
annak az operett sorozatnak, amelylyel az Opera lassanként kiegészíti
műsorát. A Bocacció főszerepeit
külömben, mint halljuk Dömötör
Ilona és Székelyhidy fogják énekelni.
• •••
Dr. Krausz a vérpadon. Szomaházy István ezzel a címmel Kinemaszkeccset irt, melyet még e hó
folyamán hoz szinre az Apolló
színház. A mulatságos darab főszerepét, egy kiérdemesült, vidékre
került prímadonnát, aki visszaálmodja egykori ünnepeltetésének,
sikereinek korát, Hadrik Anna
fogja játszani. A mozikép valóságos
szenzáció erejével fog hatni. 300
szereplő működik közre a felvételnél.

Csortos rajza.

LÁZÁR
TERÉZ
PÁRISI
FÜZÖTERMEI
BUDAPEST, VI. NAGYMEZŐ UTCA 8. SZ.
LEM. 10. A.
Fűzőkülönlegességek ! Blanchet nélküli
fűzök ! Állandó nagy raktár ! Saját készitményü fűzőim már 10 koronától
kezdve is kaphatók! Olcsó, tartós és
elegáns ! Vidéki megrendelések ponto::: san és gyorsan eszközöltetnek. :::
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A törzsasztalnál.
Újévi polon. Egy közismert álhirlapiró, aki
nem ál álhirlapiró, hanem hivatásos álhirlapiró, szilveszter éjszakáján bevetődött az egyik bohémkávéházba. Alighogy betette a lábát
az ajtón, odaugrott hozzá egy hatalmas tenyér és óriási pofont kapott tőle.
Az álhirlapiró felvette a földről
a kalapját, a kabátja ujjával letisztította róla a port és csak ennyit
jegyzett meg :
— Na, ez az esztendő is jól
kezdődik.
Aztán odaszólitotta a pincért.
— Kérek egy világos kávét külön habbal és kocka cukrot hozzá.

K

ritika. A törzsasztalnál nagy
vita folyik arról, hogy melyik
színésznek milyen hangja van.
Ez a téma sokszor szokott hangos
vitatkozást okozni, most azonban,
hogy az orosz balett Budapesten
vendégszerepel, aktuálissá lett egy
egészen ujkeletü szójáték. Arra az
énekesre ugyanis, akinek nagyon
kevésre becsülik a tehetségét és
azt szeretnék, ha minél kevesebbet énekelne a színpadon, azt
mondják a rossz nyelvek.
— Jó baletthangja van.
Lemondás. A Clubkávéházban ülnek a
színészek. Köztük van
Szerémy is. Egy lemondásról heves diskurzus folyik. Ekkor érkezik oda
Tapolczay és kíváncsian kérdezi :
— Lemondott ? Csakugyan ? Ki
fog akkor helyette ma este játszani.
Altalános derültség közben magyal ázzák meg, hogy Székely Ferenc igazságügyminiszter lemondásáról volt szó.

palik. A Vígszínházban óriási sikerrel adják még mindig Komor Gyula Maszatos
Pali cimügyermek darabját. Az egyik
direktor a napokban ezekkel a
szavakkal tűzte ki megint előadásra
a nagysikerű darabot:
— A Maszatos Pali megy megint, mert ugylátszik, hogy még
mindig vannak palik, akik megnézik.
Csortos és az almák.
Csortos a napokban egy
nagy zsákban körülbelül száz kiló almát kapott ajándékba. Hogy ki küldte a
különös ajándékot, azt maga sem
tudja. Csortos nem szereti az almát, de mert kiváló amateur
zsonglőr, vidáman hajigálódzik velük az öltözőben. Eleinte sok gondot adott neki az, hogy mit csináljon a rengeteg almával és most
ugy segit magán, hogy minden
ismerősének, aki az öltözőben
meglátogatja, ilyen cédulát nyom
a markába :

À
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A praktikus

Mérei.

A Denevér főpróbáján
történt : Szoyer Ilona,
ffiks. Adél brilliáns ábrázolója tudvalevőleg egy sült disznófejet hoz be az első felvonásban.
Mérei főrendező egy kasírozott
disznófejet küldetett a színpadra,
Szoyer egy igazi disznófejet akart
Mérei azonban elvetette az indítványt azzal az indokolással, hogy
az „nem praktikus". Primadonnákkal azonban nem lehet ily köny-

23. oldal
nyen végezni. Recte : Szoyer süttetett a főpróbára egy disznófejet.
Mikor elkezdik a főpróbát nincs
Pázmán, nincs Horti, nincs Mátrai,
nincs Pogány. Végre hosszas keresés és csengetés után a kellékes
szobájából húzta ki őket az ügyelő.
A próba megkezdődik. Jön az Adél
jelenése, a kellékes átnyújtja Szóyernak a tálat, ő beviszi, a színpadon észreveszi, hogy a kasírozott disznófej van a tálon. Pázmánból erre kitört a nevetés és
nevetett a többi is, Horti, Újvári,
Mátrai, Pajor. Mert mondani sem
kell, hogy még jelenés előtt felfallák a disznófejet. A próba megállt. Mérei kajánul felszólt: Ugy-e
mondtam, hogy nem praktikus!
Szoyer pedig vigasztalódott : Majd
máskor a Bihar fejét kérem kölcsön, azt nem fogják megenni, hisz
kollégájuk !
A rekedtség rekordja.
Drégely Gábor Bécsben
járt és megakarta nézni
A farkast. Tizenhat koronájába került a jegy
magas ázsióvall de, mert Tressler
rekedtsége miatt lemondta az előadást, Drégely visszakérte a pénzt
a szinházi pénztártól, amely csak
nyolc koronát fizetett ki. Drégelynek tehát nyolc koronájába került
ez a rekedtség, amelyről a következőket mesélte itthon :
— Tressler annyira rekedt volt,
hogy le sem tudta mondani az
esti előadást, hanem egyszerűen
— leirta.
Olcsó jegyek „A Farkasához. A héten azt
híresztelték, hogy, aki
a Farkast megakarja
nézni, az potom hatvan
fillérért elsőrendű jegyet kaphat,
Egy ur, akit ugy ismernek, mint
akinek nagy összeköttetései vannak a színházaknál, szintén jobbra-

balra ajánlgatta az olcsó Farkasjegyeket. Egyik barátja így kérte őt :
— Te, én nagyon szeretném a
családomat elvinni. Kaphatnék abból
az olcsó jegyekből öt darabot ?
— Hogyne, hogyne, akár tizet is.
A família fel is készülődött. A
mama, a pada, a nagybácsi, meg
a sógornő izgatottan várták otthon
a megígért Farkas-jegyek érkeztét.
Estefelé egy boy végre meg is
hozta a borítékot. Öt darab hatvan
filléres jegy volt benne és a jegyekhez mellékelten a következő levél :
Kedves barátom!
Itt küldöm az olcsó jegyeket a
Farkashoz. Ha a farkast mindenáron meg akarjátok nézni, lehetőleg délután menjetek ki az állatkertbe, mert hat óra után a farkas
a barlangjába vonul. A omnibusz
egészen odáig visz.
Az elveszett Operette.
A Palermo kávéház újságíró páholyában ugratják Vajda László titkárt: Olvastam —kezdi
valaki — hogy a Pesti Hírlapban,
hogy Kerner Jenő nagyváradi karmester operettejét a Népopera
könyvtárából ellopták és a szerző
10,000 korona kártérítésért perli
a színházat!
Mire Vajda flegmával felel:
— Vagy nem tud zongorázni a
tolvaj és akkor visszahozza a partiturát, vagy tud és akkor még
inkább visszahozza
Tehát bizonyosan megkerül az
operette.

- t
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A Színházi Elet uj előfizetése.
1913. január hó elsejével a Színházi Elet uj előfizetést nyit. Ez
alkalommal felhívjuk a Színházi
Élet olvasóit, hogy mielőbb ujitsák
meg előfizetéseiket, vagy lépjenek
b í előfizetőink kőzé, h o j y lapunk
akadálytalankézbesitéseiránt idejekorán intézkedhessünk.
A Színházi Élet előfizetési ára
(Budapestre és vidékre)
Egész évre 8 kor.
Fél évre
4 kor. 50 fill.
Negyed évre 2 kor. 40 fill.

Megfejtése egyik népszerű drámaíró neve.

Aki a Színházi Életre legalább
negyedévre előfizet,ingyen kapja
lapunk ö s s z e s eddig megjelent
gazdagon illusztrált é s pompás
szövegű számait a kottamellékletekkel é s arcképes l e v e l e z ő lapokkal együtt.

Rejtvényünk megfejtői között két
dijat sorsolunk ki.
I. díj : Egy szinházi páholy jegy
az e heti fővárosi szinházi előadások valamelyikére.
II. dij : Egy művészi arckép a
művész sajátkezű aláírásával. E
héten Fedák
Sári
autogrammjával ellátott arcképét adjuk II. díjképen.
A megfejtések legkésőbb csütörtökön estig
szerkesztőségünkbe
(Eötvös-u. 31.) küldendők.
Mult számban közölt rejtvényünk
megfejtése ,,Szinházi képtelenség''.
Helyesen fejtették meg száztizenöten.
A sorsolásnál a páholyjegyet
Fodor Csiby Budapest, a Mészáros
Giza sajátkezű aláírásával ellátott fényképet Donáth Pál Budapest nyerte meg. A jutalmakat a
hét folyamán a nyertesekhez juttatjuk.
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T ö b b e k n e k A „Cigányprímás" bemutatója az eddigi tervek szerint január hó
26-ikán lesz. S. E. 1. Császárfürdő szálloda. 2 Játszik, Percei Sári a p a r t n e r e .
3. Féltizenegykor. Cz J u l i s k a . 29 éves
zsidó valásu. Hü olvasók. 1. A nyers
fordítást Kadosa végezte. 2. Egyelőre legalább nem igaz. 3. Nem lépett vissza, csak
most beteg. Julianna. 1. Nős, de válófélben van. 2, 3, 4. Harminc éves, zsidó
vallású, a színházhoz lehet neki levelet
irni. 5. Harminchárom. 6. Egyik sincs. 7.
Császárfürdő szálloda. Klárika. 1. F ő h e r ceg Sándor-tér 3 Református. 2. Visegrádi-utca 3. 3. Király-utca 87. 4. Királyutca 98. zsidó vallású 5. Lövölde-tér 3.
református. 6. Még nem tudni, de valószínűleg visszatér. B Erzsike 25 éves n ő t len. J e n ő . Hü előfizető. Nagyon szeretik.
Ismét szerződteti Almássy.
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Nemzeti színház
Az Erínnysek.

Savitri.

Antik tragédia 2 részben. Irta : Leconte
de Lisle. Fordította: Ivánfi Jenő.
Személyek :
Jászai Mari
Klytemnestra
Bakó László
Agamemnon
P. Márkus Emília
Kassandra
Mihályfi Károly
Talthybios
Bartos Gyula
Eurybates
Rajnai Gábor
Ör
Jászai Mari
Klytemnestra
Váradi Aranka
Elektra
Beregi Oszkár
Orestes
Lubinszky Tibor
Egy szolga

Hindu történet 2 felvon. Irta : Pásztor Árpád.
Ivánfi
Csvapabi Király
P. Márkus Emilia
Savitri
Beregi
Citrasva
Narada
Hajdú
Jama
Jászai Mari
C. hirdető
Bartos
Egy szép betli
Mihályfi
1-ső pap
Mészáros L.
2-ik „
Bóris
3-ik „
Narcis
4i-k „
Dénes

A leányom.
Vígjáték 1 felv. Irta : Pásztor Árpád.
Menyhért
Burger Károly
Mari asszony
Klári
Igazgató
Tanár
Sándi
Tóni
Kocsis

Gál
Horváth Jenő
Blaháné
Váradi Aranka
Bonis
Horváth J.
Paulai Ede
Kelemen M.
Narczis

A leányom. Két öreg ember szerelméről
szól a darab. Menyhért professzor gyűlöli
a nőket, mert anyja huszonöt év előtt
megszökött egy franciával. S bármint iparkodik is Mari — a házvezetőnője az egyetlen nő, aki iránt jóindulattal van — hogy
leányát elvétesse vele, nem akar kötélnek
ál'ni. Mikor azonban egyik szintén idősebb
tanár társa megkéri a házvezetőnőjét íeleségül ő is vágyik, hogy nem a leányt, hanem az anyját kell feleségül vénnie, mert
ő belé szerelmes és viszont.

Asvapati király Századik születésnapján
hiába várja népe üdvözlését: a nép távol
marad töle, mert a királynak nincsen utódja.
A király Savitrihez, a termékenység istenasszonyához fohászkodik, aki meghallgatja
imáját és elküldi néki leányát, akit szintén
Savitrinek hivnak. Méry felé indulnak a
király követei, hogy férjet keressenek
Savitri számára. Eltelik egy esztendő s a
követek megérkeznek hárman üres kézzel,
a negyedik magával hozza Citrasvát, aki
erélyes és derék levente. A férj jelöltről
azonban megjósolják, hogy csak egy esztendeig fog élni. Savitri azonban mégis
őt választja férjül. Megint eltelik egy
esztendő s Jama a halál angyala eljön
Citrasváért aki meghal. Savitri könyörgésére, a halál angyala kárpótlásul megígéri
néki, hogv három kívánságát hajlandó
teljesíteni, harmadik kivánságul pedig azt
ajánlja a nőnek, hegy megteremti számára
Citrasva mását. Egyedül ő fogja tudni,
hogy nem az igazi. Savitri azonban ezt
visszautasítja.
Szinház után a NEWYORK-kávéházba
megyünk.
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NEMZETI SZÍNHÁZ.
A faun
Irta : Knoblauch.
Lord Stonbury
Lady Alexanker Vamery
Silvani herceg
Sbi Ernest
Mrs. Hojre Clarke
Vivian
Maurice Norris
Cyril Overton
Fisch komornyik
Jacksyn
„

Odry
Paulay Erzsi
kajnai
Horváth Jenő
Csillag F.
Rákos Alice
Bartos
Mészáros Alajos
Hajdú
Sugár

Első felvonás. Lord Stonbury teljesen
tönkrejutott és még vagyona romjait is elvesztette az ascoti versenyeken. Nem marad
más választása, mint az öngyilkosság. Elbúcsúzik inasától, unokahugát >1, Alexandra
Vanceytöl, búcsúlevelet ir menyasszonyának, Viviannek és éppen végre akarja hajtani sötét szándékát, amikor megjelenik a
Faun. Rábirja Stomburyt, 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 dúsgazdag lesz. Stonbury elfogadja az ajánlatot s mindjárt be is mutatja érkező vendégeinek Silvani herceget, a különcködő
olasz főnemest.
Második felvonás. Stonbury parkjában a
suffragettek gyűlést tartanak, amelyet a
Faun, most Silvani herceg, folytonos közbenevetésével lehetetlenné tesz. Stonbury
felháborodott vendégeit Silvani még jobban
letromfolja. Hivatkozik a természetre, ami
a nőnek a szerelem és anyaság kötelességeit adta. Mindjárt magába is bolonditja
Stonbury
menyasszonyának,
Viviannek
anyját, aki kapaszkodván a hercegi cimbe,
fölbontja Stonbury és Vivián jegvességét
azzal az ürügygyei, hogy Stonbury az
adósságai kifizetésére tőle kapót harmincezer fontot eljátszotta. Silvani észreveszi,
hogy Vivian Overtont, a festőt szereti, de

PESTI MOZI

Szerkesztik : Korda Sándor és Várnai István.
A VICCLAPIRÁS S Z E N Z Á C I Ó J A !

ezt nem merik egymásnak bevallani. Fölfed zi előttük a titkukat és Vivian anyjától
engedelmet kér Vivian számára, hogy a
szive szavát követhesse és igy ez az anyja
beleegyezésével lesz titokban Overion felesége. Mr. Moris uzsorás akinél Stonbury
a családi képeit elzálogosította, egy rosszhiszemű szerződés alapján magának követeli a képeket. Silvani leteperi a törvényes
jogaira hivatkozó uzsorást, a természetes
igazság nevében és a szerződést széttépi.
Alexandrának nagyon tetszik Silvani merészsége és természetes gondolkozása, de
fölháboritja Stonburyt. Silvani magára marad Alexandrával, aki csupa társadalmi
gőg és konvencio. A nagy suffragette a
természet szavától elkábultan, 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, rettentő viha t 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 képek helyett a pénzt szeretné megkapni,
de mivel Stonbury vonakodik, elárulja
neki, hogy Alexandrát Silvanival együtt
látta a parkban az éjszakában Stonburyban fölébred a féltékenység és eddig elfojtott szerelme. Mindenütt keresi Alexandrát 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 megundorodik, menekülni akar az emberi társadalomból, amelyre annyira kíváncsi volt
és hogy visszatérhessen a természetbe,
Stonburynak a pénz helyett visszaadja a
tiszta, de sze elmére ébredő Alexandrát

Harsányi Zsolt, Kálmán lenő, Karinthy
Frigyes, Korcsmáros Nándor, Liptai Imre,
Lovászy Károly, Somlyó Zoltán, Tábori
Kornél irnak. — Gedő Lipót, Dezső Alajos,
Major Henrik, Tuszkay Marcell, Vértes
rajzolnak minden számába. — ntimitások
mozi-szinészekről, s a mozi kulisszái
mögttl.
ÁÜÁ T I Z FILLÉR.
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E MENYASSZONYI KELENGYÉK
I g I sikkes női fehérneműek állandó kiállítása.
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S CHAFFER Jozefina
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VÍGSZÍNHÁZ.
A zsába.
Bohózat 3 felvonásban. — Irta Hennequin
és Duval, fordította Molnár Ferenc
Bzisard Andole gyáros Góth Sándor
Makai Margit
Colette a felesége
Leclapierné Brisard
Kende Paula
anyósa
Hegedűs
Marcinelle orvos
Mészáros
Lurane a felesége
Balassa J .
Lehnchosis őrnagy
Hegedűs Gy.
Zenobia unokahuga
Theodore Barnard
Tanay Frigyes
titkára
Molnár Aranka
Sophie szobaleány
Casimir inas
Győző Lajos

Berg-op-Zoom
Vígjáték négy felvonásban. Irta : Guitry
Sacha. Fordította : Hellai J e n ő .
Személyek :
Hériot Charles
Vannaire
Paulette
Vidál
Vidálné
Lulu
Dr. Schutz
Rocher
I. Páholynyitogatónő

II.

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

Tábornok
Duroseau
Duroseaune
Egy k o k o t t
Az argentínai
Egy ur
Marie
Emile
A kis nő
I. felvonás. Vannaire tökepénzes rémülve
hallja meg, hogy a rendőrség emberei a
szomszédságban tudakozódnak felőle. Azt
Fényképészeti készülékeket,

eszközöket

hiszi, hogy vizsgálat indult meg egy tivornya
miatt, amelyben ő is részt vett és amelyben
kiskorú hölgyekkel mulattak. Ijedtében mindent megvall a feleségének. Paulettenek.
Az asszony nem túlságosan haragtartó.
Maga részéről elmondja, hogy Őt egy aszfaltbetyár 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 dolgát.
II. felvonás. Vannaireék színházba mennek. A folyosón Paulette egyszerre szemben találja magát Hériottal. Ez megszólítja,
megindítja az ostromot, de Paulette felháborodva utasítja vissza, a névjegyét eldobja, sőt utóbb felszólítja a férjét, hogy
fenyítse meg a tolakodót. Vannaire azonban elhárítja magáról ezt a kellemetlen
feladatot.
III. felvonás. Paulette megjelenik a rendőrbiztosnál. Itt aztán megtudja, hogy az
aszfaltbetyár kicsoda is tulajdonképen. De
már nem fordulhat vissza. Elmondja a férje
ügyét. A rendőrbiztos eddig nem is tudott
semmiről, de felhasználja az alkalmat és
nagylelkűen megígéri, hogy megmenti Vannairet, aki attól fél, hogy kiskorú nő elcsábítása miatt perbefogják. A rendőrbiztos
ugy megnyeri Paulette szivét, hogy a Don
Juan biztonságával előre jósolja a menyecskének, mikor lesz az Övé : a naptár határozott napján. A társalgás azonban oly
kedélyessé és tüzessé válik, hogy az aszszony maga tépi le a naptárlapokat, amelyek a végzetes dátum lapját takarják és
igy sietteti a meghódolást.
IV. felvonás. Vannaire megtudja, hogy
felesége hűtlen. Rendőrbiztost hivat, hogy
állapítsa meg a hűtlenséget. De pórul jár
— és épen őt lepik meg Lúluval, a modellkisasszonynyal.
és

vegyszereket gyári árakon ajánl, amatörök felvételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35
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GORSO
Délután és este Quartett-zene.

Színház
után friss vacsora.
4 k o r o n a Sou er

P *
Polgári árak.
Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek.
n
n
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Vígszínház
Maszatos Pali.
Víg mesejáték dalokkal és táncokkal 3 felvonásban. Irta : Komor Gyula. Zenéjét szefzette Stephanides Károly.
Személyek :
Boldizsár király.
Balassa J e n ő
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

' miniszterek K á r P á t í . Sándor
ralI szterek
Poldi Forgó )
»
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 goncsz szellemek
segítségével hatalmába ejtette az ő szent
koronáját, amelyhez a nép kegyelete fűződik. 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 hűséges 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 nyilik, mert Csinakóka, Kacskaring felesége, a fia, Bölömbika számára követeli Klári kezét. Ha nem
kapja meg, vége lesz a koronának és Boldizsár 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 elpusztítani Petit, de Kankalin tündér ismét kisegíti védenceit a veszélyből. A korona,
ha nem is jut még Petinek, de legalább
kiszabadul Kacskaring kezéből. Most mindkét tábor igyekezik megszerezni a kincset.
III. felvonás. Maszatos Pali meghiusítja
Kacskaring gálád tervét. Leszokik a maszatosságról is. Peti, akiről kitűnik, hogy Boldizsár fia, feleségül veszi Klárit. Az igazi
koronát is megkapja, elfoglalja Kacskaring
országát, és Boldizsárnak is ő lesz az utódja.
S z í n h á z u t á n a NEW-YORK k á v é h á z b a
megyünk.

Az

ostrom.

Szinmii 3 felvonásban. Irta: Bernstein Henry. Fordította: Biró Lajos.
Személyek :
Méritai — — — — — — — Hegedűs Gyula
Georgette )
— Lenkeffy Ilona
Dániel
) 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 miniszterelnökség küszöbéig ért. Másik boldogság is
közeledik hozzá. Renée, akit ő a fiának szánt feleségül, bevallja neki, bogy titokban régen szereti. A boldogságot azonban nagy veszedelem fenyegeti. Politikai
eltenfelei egy rég eltemetettnek vélt titkát ássák ki és
közhírré teszik, hogy Méritai ifjú korában lopást követett el. Meritainak az a legkellemetlenebb, hogy
Frepeau, az ő politikai barátja a lopási esetet a maga
lapjában megcáfolta.
II. felvonás. Merita] megtudja, hogy Frepeau mily
kétszínű szerepet játszott. Frepeau maga szeretne miniszterelnök lenni, maga inszcenálta Méritai meggyanusitásót 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. Merifal elmondja Renéenek az ifjúkori botlás
történetét. Renée jobban szereti, mint valaha és
semmi sem áll többé útjába kettejük boldogságának

r i M U I JA mozgókép-palota. Bejárat: VIII. József-körut31
* »I • ™I
A monarchia legnagyobb mozgószinháza.
Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar. Elsőrendű műsor. Az előadások hétköznap
d. u. 5 órakor, vasár- és ünnepna~ ,,
• r>,
t
t •
pokon d. u. 4 órakor kezdődnek. Teljesen ujjaepitve! Fenyuzo berendezes
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Vígszínház

29. oldal

KIRÁLY SZÍNHÁZ.

Baccarat

Mexikói leány.

Színmii 3 felvonásban. Irta Bernstein.
Fordította Góth Sándor.
Személyek :

Operette 3 felvonásban, Irta: Rajna Ferenc. Zenéjét szerzette : Szirmai Albert.

Lebourg Charles báró
De Chacéroy Róbert
De Bréchebel Armand gr.
Lebourg Amadé
De Brial herceg, táborn.
De la Vieillarde
Bragelin ékszerész
Heléne
Lebourg báróné
Doullence márkiné

Hegedűs Gyula
Góth Sáudor
Tapolczay Dezső
Fenyvesi Emil
Vendrei Ferenc
Bárdi Ödön
Győző Lajos
G. Kertész Ella
Kende Paula
V. Haraszthy H.

Színház után a NEW-YORK kávéházba
megyünk.

Tatárjárás.
Operette három felvonásban. Irta : Bakonyi Károly. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Kálmán Imre.
Személyek :
Lohonyay altábornagy Vendrey Ferenc
Treszka, a leánya
Molnár Aranka
Riza báróné
Széchy Magda
Imrédy huszárkapitány Fenyvesy Emil
Wallerstein tart. hadn. Sarkady Aladár
Mogyoróssy, önkéntes Mészáros Giza
Virág, strázsamester Balassa Jenő
Turi, szakaszvezető Tihanyi Miklós
Kelemen Lajos
Suták, közhuszár
Győző Lajos
Kempelen, baka
Tapolczay Dezső
Gerő, intéző
Szeremt Zollán
Bence, béresgazda
Bárdi Ödön
Szegfű Bandi
V. Kesz Rózsi
Elemeriné

zínház után menjünk a

S

B A U M A N N. . .
KAVEHAZBA

Don Lopez
Garcillago
Salmas —
Celagó —
Del Soro
Mariano
Prass —
Beatrice
Cora
—
Manoel
Blanco —

— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
É

V

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
A

— Szirmai I.
— Tóth J.
— Simaí
— Raskó
— Asszonyi
— Király
— Rátkai
— Fedák Sári
— Lonzai Annie
— Nádor
— Krasznay
.

Operette 3 felvonásban. írták: Willner és Bodanszky.
Fordította : Qábor Andor. Zenéjét szerzette : Lehár F.
Személyek :
Flaubert
Király
Dagobert
Rátkái
Pipsi
Medgyaszay V.
Larousse
Németh
Éva
Percei Sári
Prounelles
Latabár
Jack
Hajnal
Freddi
Nádor
Évába, egy gyári munkásnak nevelt leányába beleszeret Flaubert a hazaérkező fiatal gyáros. A leány
viszonozza vonzalmát és beleegyezik abba, hogy
elmegy a gyáros estélyére. A fényes estélyen megelenik Éva, a mulatozás közepette azonban betörnek
a palotába a munkások és Évát visszakövetelik a
gyárostól. A .megszeppent Flaubert kijelenti, hogy
nem engedi Évát elvinni, mert menyasszonyának tekinti. A munkások alázatosan elmennek, Éva pedig
ázas boldogsággal borul a gyáros keblére.
, — No ugye jol sikerült a cselem — szól a gyáros
Évához. Jó kifogáshoz folyamodtam.
Éva üveges szemmel hallgatja Flaubert beszédét.
Merthogy ö is hitt a gyáros munkásokhoz intézett
szavaiban. Zokogva, összetörten kiszalad a gyáros
palotájából.
Évát e csalódása nagyon megtöri. Már már hajt
barátnője Pipi szavaira, aki a könnyelmű élet felé
csábítja, amikor visszatér hozzá Flaubert, aki szereti
Évát; megbánta vele szemben való viselkedését és
igazán eljegyzi.

S z í n h á z i vacsora,
kitűnő hideg é t e l e k .
A bohém-világ
találkozó-helye

SZl'nUÁZl ÉLET
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MAGYAR SZÍNHÁZ
A miniszterelnök.

A

Komédia 3 felvonásban. Irta: N a g y E n d r e . Rendező:
Vágó Béla.
Személyek:
Benke Dániel
Benkéné
Miniszterelnök
Miniszterelnökné
Dr. Vas
Kalmár
Grünfeld
Linka
Mari
Házmester
Ujságiró
Rendőrtiszt
Mentőorvos
Ügynök
Vencel
Inas

Z. Molnár
Báthory Giza
Szirmai
T. Halmy Margit
Törzs
Körmendy
Huszár
Dobos Margit
Csatai Janka
Gere
Kertész
Vándori
Doby
Kardos
Réthey
Csiszér

I. felvonás. Venke kis hivatalnok lakásába betéved egy idegen ur olyankor, amikor csak Benkéné van otthon. Hirtelen
rosszul lesz az assony, kénytelen mentőkért telefonálni. Megérkezik a rendőrség
is és konstatálják, hogy az illető a miniszterelnök.
II. felvonás. A miniszterelnök kalandját
az összes lapok mint szerelmi légyottot
tárgyalják s ennek a pletykának a révén
Benke nagybefolyásu ember hirébe kerül.
Mindenki hozzájön protekcióért. Jövedelmező állásokat ajánlanak fel neki, egyszóval nagy karriért csinál,
III. felvonás. Benke rendkívül jó anyagi
körülmények közé kerül. Nagyszabású üzleti vállalkozásokba kezd, amikor a lapok
azt a hirt hozzák, hogy a miniszterelnököt
edy más idegen lakásban tényleg megütötte a gutta. S ez elvágja Benke hirtelen induló karrierjét.
S z i n h á z u t á n a NEW-YORK k á v é h á z b a
megyünk.

farkas

játék 3 felv. Irta Molnár Ferenc.
Személyek:
Di. Kelemen
— Törzs Jenő
Vilma — —
Gombaszöghy Frida
Szabó György
Csortos Gyula
A kegyelmes asszony Gerő Ida
Ritterné
— Bera Paula
Mikhál hadnagy — — Vándori
Zágony hadnagy— — Z. Molnár
Főpincér
Körmendy
Pincér
Csiszér
Italos
Erdélyi
A titkár ur
Réthey
Micike méltóságos — Csatai J .
Janika
Lakos Edith
Lakáj
Alföldi
Kisasszony
Zala K.
Szakácsné— —
Pappné
Szobaleány
Hubay A.
Színház után a NEW-YORK kávéházba
megyünk.

A NAGY UR
Színjáték 3 felv.

Irta gróf Bánffy Miklós

Attila
— — —
Mikolt — — —
Eirene — — —
Bériek — — —
Ataulf — — —
Kurkutkán — —
Az archimandrita—
Hilarion—
— —
Zerkon, bohóc —
Egy asszony — —
Egy gárda — —

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

P A R K É T A fényesifésére a STORAX viaszkot garancia mellett ajánlom, mert könnyű kezelése által
gyönyörű fényt kölcsönöz. Ara egy negyed doboz 70 fill. Fél doboz K 1.40. Egész doboz K 2-70.
Kapható Csikós Lászlónál, Budapesten, VI. Szondy-utca 22. szám.
= Telefon 102—70

PAPEK J Ó Z S E F
bőröndös és finom bőráru-készitő
császári és királyi udvari szállító

Budapest, VIII. Rákóczi-ut 15. szám.
Kizárólag jobb minőségű áruk

SZfnUÁZi ELET
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Montmartre-BarS*
NEPOPERA.
A kedves Augusztín.
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
Jasomíigott 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 országban, az I. felv. Heléna budoárjában, a II.
felv. a trónteremben, a III. felv. a Bogumil
család ősi kastélyában.

C E R V I

A N N A

operaénekesnő és énektanárnő

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

SZŰCS A.
angol börbutor és bőrszék
különlegességek gyártása:
BUDAPEST.
VII., Károly-körut 5 s. sz.
Fényképes album kívánatra ingyen.

Szevíllaí borbély.
Víg dalmű 3 felv. Szövegét Beaumarchais vígjátéka
után irta: Sterbini Cézár. Zenéjét szerzette: G. Rossini
A zenekart vezényli : R e i n e r F r i g y e s .
Személyek:
Almaviva gróf

Kertész

Bartol orvos

Mátrai Ernő

Rozina, gyámleánya

Lydia Lipkowska

Marcellina

Bazilidesz Mária

Figaro borbély

Pajor Ödön

Basilio énektanár

Bihar Sándor

Fiorillo

Vajda Frigyes

Egy tiszt

Fehér Artúr

Jegyző

Hevesi Miklós

Ambrozio

Czukor Béla

Színház ntán a NEW-YGEK kávéházba
megyünk.

Denevér.
Operette 3 felvonásban. Irta: Strausz János.
Marnagy: Kárkus Dezső.
Személyek
Eisenstein
Rosalinda, a felesége
Adél, szobalány
Ida
Orlofsky herceg
Alfréd, tenorista
Frank, fogházigazgató
Frosch, börtönőr
Falke
Blind

:
Pázmán Ferenc
Ábrányi Rózsi
Szoyer Ilona
Hajnal Hajnalka
Basilides Nária
Pogány György
Hortí Sándor
Ujyáry Lajos
Pajor Ödön
Mátrai Ernő

ZALOGCEDULAKAT,
brilliáns köveket, tört aranyat, ezüstöt,
úgyszintén ékszereket a legmagasabb
árban veszek, esetleg uj tárgyakra becserélem. Beitz ékszerész IV., Károlykörut 6. — Telefon 102-19.

M M

ÉLET
A hirdetések felvétetnek minden dohánytőzsdében,
vagy az
ellenérték
postautalványon vagy levélbélyegben a lap kiadóh i v a t a l á b a VI. E ö t v ö s u t c a 31. a l á k ü l d e n d ő .

Minden szó beiktatása
10 f i l l é r . V a s t a g b e t ű v e l 20 f i l l é r .
Hirdetése egész héten
aktuális.

A k i n e k eladó s z i n h á z i f e l s z e r e l é s e i , r u h á i stb. vannak. Aki s z o b á j á t
s z í n é s z n e k , szinházi embernek óhajta kiadni. A k i b á r m i n e m ű szinházi
nexust k e r e s h i r d e s s e e z t a . . S z i n h á z i É l e t " - b e n .

SALOK I koronától
SZÍNHÁZI
feljebb hímzett battiszt ruhák
10 koronától feljebb, csipke é s
hímzett gallérok 70 fillértől feljebb óriási választékban k a p h a tók Párisi-utca 1. alatt (Váciutcai sarokház) most megnyílt
csipkeüzletben.
3.
ZÍNÉSZEK, ARTISTÁK, ha

S Budapestre

jönnek, a „Tisza"
szállodába szálljanak. Kényelmes
szobák, rendkívül olcsó árbaan.
VI. Révay-utca 24. A magy. kir.
Opera mellett,
4.

szabónő, ki több
ÜGYES
egy elsőrendű szalonban

évig
dolgozott, ajánlkozik házivarrónőnek
A. K., VIII. Szentkirályi-utca 11.
III. em. 37. Baremovszky Pál leveleivel.
5.

19 éves, most végSZÍNÉSZNŐ.
zett, előkelő uri ember tartós
ismeretségét keresi. Sürgős levelet a Szinházi Élet kiadóhivatalába „Disztingvált" jeligére kér.
6.

"DOYAL orfeumban Csütörtökön
•»•^•éjjel földszinti középülésen szüleikkel ülő két fehérblúzos fekete
babát kéri az oszlopok alatt ülő
„Bototvált és bajuszos" f i a t a l e m berek (utóbbira elmenésnél a kisebb baba visszamosolygott) bemutatkozhatnánk-e. Hol és hogyan ? Két bolondos fiúcska kéri
válaszukat a kiadóhivatalba. 7.
TUT ÜB A R Á T O K I Szép nagy olaj* ^-festmények olcsón
eladók.
Kálvária-utca 5., asztalos.
8.
"C*STÉLY1 és utcai r u h á k olcsón
• " e l a d ó k művésznőnél - Rákóczitér 13. I. 8.
9.
Színházi, tengeri,
LÁTCSÖVEK.
vadász és tábori célokra, Zeiss,
Görz, Busch, Vzlgtländer, Hensoldt
stb. Garanciával, úgyszintén elsőrangú fényképezőgépek féláron.
Radó fegyver- és sportüzletében
IV|P., Egyetem-tér 5. sz. Vétel
csere. (Saját modern Puskamühely.
10.

T7ŐURI hölgy ruhatárából estélyi i
ruhák és szinházi kabátok eladók.
Délelőtt
10—2-ig.
IV.
Szarka-utca 4., jélemelet 2. 11.

E rovatba kizárólag színházi vonatkozású hirdetések vétetnek fel.

in.

SZIÍIUÁZI ELET

1. szám.

|l=®3Hc=S=3l|Cg=l|

EREDETI
MODELL

VALÓDI HERMELIN-SÁL,
SK0UNKS-DISZS2EL

ELKÁN GYULA
SZŰCS, SZÖRMENAGYÁRUHÁZÁBÓL

KÁROLY-KÖRÚT 19. SZ.

SZÍriUAZÍ ELET

1. szám.

#

AKI

A

SZÍNHÁZI

ÉLET
Telefon 133-98 sz.

re 1913 január hó
1-től legalább
egy
negyedévre
előfizet,

ingyen

zti

kapja az eddig megjelent számokat
a
levelezőlap mellékletekkel együtt~

\n

Előfizetési
Egész évre
Félévre
Negyedévre

ár:
8.— K
4.50 „
2.40 „

Minden régi számot
levelezőlap melléklettel
együtt
20 fillér levélbélyeg
beküldése ellenében
elküld
a
kiadóhivatal

VI. Eötvös-utca

31.

l'liübus-könyvnyomda, Budapest VI., Eütvüs-utca 31. —TELEFON 133—98.

