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SZIÍ1UÁZÍ ELET 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" kiadóhivata-
lában (Budapest, Eötvös-utca 31.) 
megfelelő levélbélyeg beküldése 

mellett megrendelhető 

"ÖVÁROSI SZÍNHÁZAK 
MŰSORA Minden 

296 szám. 

U j : 

284—85. A gólya. (Baby mine) Bohózat 
3 felvonásb. Irta Margaret Mayo. 
Ford. Hervay Frigyes. Ára 60 fill. 

286 — 87. Primerose kisasszony. Szinmü 
3 felvonásban. írták Caillavet és 
Flers. Forditotta és a Vigszinház 
előadása számára átdolgozta Góth 
Sándor. Ára 60 fillér. 

288—89. Az ostrom. Szinmü 3 felvonásban. 
Irta Henry Bernstein. Forditotta 
Biró Lajos. Ára 60 fillér. 

290—92. Az aranykalitka. Vígjáték 3 fel-
vonásban. Irta Lorde-Funck-Bren-
tano-Marséle. Forditotta Heltai 
Jenő. Ára 60 fillér. 

293—94. Baccarat. Dráma 3 felvonásban. 
Irta Henry Bernstein. Forditotta 
Góth Sándor Ára 60 fillér. 

295—96. A tolvaj. Szinmü 3 felvonásban. 
Irta Henry Bernstein. Forditotta 
Góth Sándor. Ára 60 fillér. 

A gyűjtemény teljes jegyzéke kívánatra 
ingyen kapható. 
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Előfizetési árak: 

Budapest és vidékre 

Egész évre 8 kor 
Félévre 4.50 „ 
Negyedévre 2.40 , 

Egyes szám ára 
Budapesten 20 f. 

A Máv. pályaudvarain 
és a vidéken 24 fill. 
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ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN SZOMBAT ESTE az összes buda-
pest i sz ínházak egész het i SZINLAPJAVAL és a d a r a b o k 

TARTALMÁVAL . . . . 

Felelős szerkesztő : INCZE SÁNDOR 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eötvös -u tca 31. 

Telefon 133—98. 

B e l l a . 
Szomory Dezső a Vígszínházban. 

rága gyermek Györgyike 
és Kéjy Bella egy szo-
morys gondolatot vetit 
ki egyképen : a szerel-

met, az isteni zengést minden hú-
ron és beledobva a hétköznap mo-
csarába. Györgyikében a nő élv-
vágya nőtt előttünk démoni magas-
ságokra. Bellában megalázkodik 
eleinte, tombol és dul, végre elbé-
kül s a végtelen vágyódást a férj 
vágyódása fogja fel. Mindez élő 
emberek között; mulatságos figu-
rák, kedves helyzetek áradnak 
elénk a finomlelkü szerző jóvoltából. 

Keilitsch Bella (Varsányi) opera-
énekesnonek készül, és husz évé-
vel beleszédül Thurein-Ernőffy gróf 
karjaiba. A nagyszerű szerelem, a 
a pompás lelkendezés, melyet Talpa-
Magyar-Ede, a fogorvos (Tanay) 

sóváran figyel a szomszéd lakás 
ablakából egyszerre lezúdul a ma-
gasból : az anyaság közeledik min-
den glóriájával Bella felé, de a 
viszony nem tarthat tovább, a hely-
zetnek oldódnia kell. Keilitschné e 
válságos percekben a fogorvosra 
gondol : s Thurein-Ernőffy „helesli" 
a házasságot. Pompás és plasztikus 
képpel végződik az első felvonás : 
a fogorvos rózsákat hoz s a virá-
gokkal együtt hull Bella lábaihoz. 
És most kezdődik a szenvedése. 
Bella kétségbeesett elkeseredésé-
ben szerelemből szerelembe dobja 
magát, minden szenny és piszok 
felett leng, mint egy csillag s a 
fogorvos a balatonsellei nyári 
csöndben, mikor már a gróf is 
visszatért, és erős akarattal leigázta 
Bellát, Talpa-Magyar Ede egy szo-
balánynak panaszkodik és gyötrő-
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dik és szenved és tud meg min-
dent . . . 

A harmadik felvonás tiszta és 
m^gas régiókba visz, mikor a nő 
öntudatos művészete felébe került 
a férfiak dicsőséghálójának. Itt már 
szabadon vibrál a nagy melódia a 
Szerelemről csellóhuron, magasan 
a millieu fölött s Magyar Ede egy-
szerű mindent felejtő s mindent 
megbocsátó gesztusaival záródik a 
darab. 

E köré a mese köré fonja a 
szerző az emberalakok sokaságát. 
A grófon (Hegedűs) és Bellán ki-
vül Magyar Ede a domináló sze-
rep, sőt bizonyos szempontból ő 
köré fonódik a darab. Az ő értet-
len, el-elfojtott, de kitörő szerelme 

köré, mely eleinte humoros, de 
később egyre tisztuhabb és éteribb 
rezgésével áthatja és megrázza a 

sziveket. Fontos szerepet visznek 
Bella szülei, akik Vendreyben és 
Haraszthy Herminben élednek meg 
a szinpadon. Felülmúlhatatlanul 
kedves Szerémy egy fogfájós öreg 
ur szerepében, ki a legnagyobb 
bajok idején jön a fájós fogával 
Magyar Edéhez. Kisebb szerepeik-
ben jók Kemenes, Sarkadi, Tihanyi. 
Külön érdekesség Hegedűs felfe-
dezettje, egy fiatal kis leánygyerek, 
az ötéves kis Szakváry Vilma, 
Szakváry Oszkár pénzügyminisz-
tériumi számvizsgáló leánya, ki egy 
kis comtesse szerepében elragadóan 
énekel és táncol s kiben — noha 

Ede—Tannay, Bella—Varsányi, Az anya—Haraszthy. 
Vígsz ínház : Be l la . Alexy felv 



OTIÁZÍÉIET 3. oldal 

még iskolába se jár — már máso-
dik Fényes Annuskát sejtenek s 
ha a derék Blauné babáját is em-
iitjük, kit a második felvonásban 
betolnak a szinpadra, a legifjabb 
nemzedékről is irtunk. 

Jób Dániel rendezése elsőrangú. 
A második felvonás nyárestéje s a 
harmadik felvonás Tosca-előadása, 
mely a Testőr Pillangója után már 

a második Puccini opera a Vig-
szinházban; de ezúttal maga Puc-
cini is szinpadra lép a derék Zá-
tony alakitásában — oly hatásos 
szinpadi képek, amilyeneket még 
a Vigszinház is alig produkált. 

Mire e sorok napvilágot látnak, 
már az első előadás izgalmai he-
vítik a kitűnő gárdát. S igy fog ez 
menni minden este — jó sokáig. 

Ede—Tanay A nevelőnő—Rónaszékiné. Juliska—Szakvári Vilma. 
V igsz inház : Bel la . Alexy felv. 
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a s z / 
Körülnézek színházaink közt 
Tán némileg szakértő szemmel 
És konstatálnom kell ezennel, 
Hogy itt is, ott is, merre járok, 
Egy furcsa jelenséget látok : 
A feminizmus diadalma, 
A nők uralma és hatalma, 
Mely mindenütt észlelhető 
És mint tünet is feltűnő, 
Győzött az egész vonalon, 
Erről fog szólni most dalom, 

A nők, a drágák, mint a sáska, 
Magukat mostan egyre-másra 
A színházakra rávetették 
És Ián önök is észrevették, 
Hoey majd minden színházban Pesten 
Leányvásár van minden esten. 

Ha benézek az Operába, 
Kit látok a műsoron épp 7 
Kit mást, mint a tetrarka lányát, 
Kelet leányát, Salomét. 
S ha bevetődöm a Királyba, 
Királyt vájjon ki főzi máma ? 
Kiért rajong ma mind náron 
Eperjes, Kassa és Komárom 7 
Arad, Tövis, Szabadka, Déva 
Teérted ég, ah Éva, Éva ! 

IhtxHŐM. Jcoá 

S a Teréz- és a Lipótváros 
Csupán a Vígszínházba jár most; 
Judják-e, hogy miért? Mivel ma 
Olt látható, ah ő, a Bella. 
S ma és sokáig, — oh be jó ez ! 
A Bella sokszor látható lesz. 

Gyerünk tovább. Menjünk mi most 
A Ne. zetibe rohamost, - -Í^ÍS 
Itt sem lehet a lány hiányzó,' -J 
Van itt is egy csinos leányzó, 
Kiért rajongsz te, ő, meg én, 
A hozománya: tantiém, 
Becses fejét ne törje senki 
Ezen a könnyű kis talányon. 
Hiszen talán mindenki tudja, 
Hogy ki e lány ? E lány „A lányom". 

Urak ! Ha szivük vágy szeretni, 
Tessék bármely színházba menni ; 
Nagy választék van mindahányban. 
De mindben egy-egy fő leány van. 
S a krónikás följegyzi majdan, 
Hogy szebb élet volt itten hajdan, 
S a vén közmondás megfejelve 
Az utókorra ily formán száll: 
Hogy egyszer volt csak Budán kutya-
S Pesten csak egyszer leány-vásár. 

\Frizzo. 
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HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉR)E 
BARTA T 7 - MODERN 

SÁNDOR JA.ÖNWKÖTŐMESTER 
ILLUSZTRÁLT ÁRJEGYZÉKÉT 
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À cigányprímás próbáján. 
eljes egy hét van még 
addig, de már nyu-
godtan a főpróba kö-
zönsége elé lehetne 
bocsátani a cigány-
prímást. Teljesen ké-

szen áll a Kálmán Imre pompás 
operettje, vagy hogy szinházi nyel-
ven szóljunk : a darab „feszt". 
Mindenki tudja a szerepét, sőt 
mindenki tudja a partnere szerepét 
is, mert a jó előadáshoz ez elen-

Grof Kinskyné Pálmai lika. 

gedhetetlenül szükséges. Vagyis 
Fedák Sári tudja a Rátkai sze-
repét, Percei Sári tudja a Nádor 
szerepét és Pálmay Ilka tudja a 
Nyárai szerepét. Es viszont. Stoll 
délelőttönként örömmel dörzsöli a 
kezét és miközben — a szigorúság 
és rend kedvéért — jobbra meg 
balra lead néhány müfelháborodást, 
magában teljes örömmel konsta-
tálja, hogy a pergő előadások és 
hosszú próbák klasszikus anya-
földjén, a Király-Szinházban is 
régen ment ilyen jól az együttes. 

A rendkivűlikedv-
nek és készültségnek 
is megvan a maga 
oka. Tudniillik min-
denki valósággal sze-
relmes a saját szere-
pébe.Kezdjük mind-
járt Nyárai Tónin. 
Ot már tavaly szer-
ződtette a Népopera, 
mikor még ugy volt, 
hogy a darab ott 
kerül szinre. Mert 
már a Nép-opera sem 
tudta másként elkép-
zelni a darabot, mint 
Nyáraival a címsze-
repben. Később a 
Népopera műsora 

másként alakult, a 
darab a Királyhoz 
került és ekkor me-
gint csak Nyárai ke-
rült kombinációba. 
Igen ám, de a Nép-
operához volt szer-
ződve. Mi lesz, — 
mondották — ha a 
Népopera ragaszko-
dik a szerződéshez ? 
És fellépteti valami 
más szerepben ? 

— Én nem bá-
nom. — mondta 
eksztázisban a ki-
tűnő Tóni, — ha 
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én a cigányprímást nem játszhatom 
el, akkor én meghalok. 

Nyárai halálát a Népopera sem 
akarhatta s igy az ország legbohé-
mebb bohémje leszerződhetett a 
Királyhoz. Nyájas olvasó, neked 
nem lehet fogalmad arról, mennyit 
dolgozott, silabizált, tűnődött, ter-
velt Nyárai a szerepével. Először 
is naponként órákat ült a veje 
zongorája mellett és tanulta vele 
az énekszerepet. Ami igen jó tip 
volt, mert a veje, Vince Zsigmond, 
a Király-Szinház karmestere, aki 
dirigálja is a darabot. Azonkivül 
mást is csinált Nyárai : végigjárta 
Harsányi Zsolttal, aki a darabot 
leforditotta, az összes cigányban-
dákat, hogy cigányos szóvirágokat 
gyűjtsenek. Össze is szedtek olyan 
bokrétát, hogy a publikum dőlni 
fog a kacagástól. 

A szereposztás főslágere min-
denesetre Fedák Sári. Ö meg 

Kökény Ilona — mint Salome a Nagy Endrében. 
Alexy felv. 

éppen ugy volt a szerepével, hogy 
már megint gusztusa támadt egy 
kicsit pihenni. Az Évával v meg a 
Mexikói lánnyal elfáradt és elha-
tározta, hogy a következő darab-
ban nem játszik. Ezt meg is 
mondta Beőthynek, aki azt mondta : 

— Küldök neked egy szerepet a 
Cigányprímásból, amelyet a Mexikói 
lány után szándékozok kihozni. 
Előbb olvasd el, azután nyilatkozz. 

Fedák Sári elolvasta a szerepet 
és azóta a világért eszébe nem 
jutna pihenni. Olyan kedve van a 
szerepet eljátszani, de olyan, hogy 
Kálmán Imre nem győz ennek 
eléggé örülni. Örülhet is, mert 
Fedák Sárinak a szinlapon való 
puszta jelenléte jubileumokat jelent. 
Hátha még nagyon szeret egy sze-
repet. Ezt pedig nagyon szereti. A 
Rácz Pali, vén cigányprímás, jóizü 
lányát játsza. 

A partnere Rátkai Márton. Egy 
fiatal bumfordi grófot játszik, aki 
a végén persze feleségül veszi a 
cigányprímás lányát. Rátkaival mos-
tanság egyáUalában nem lehet más-
ról beszélni, mint a Cigányprímás-
ról. Egyszerűen odavan a szerepért. 
Még pedig főleg odavan az egész 
második felvonásért, odavan a 
harmadik felvonásban azért a ter-
cettért, amelynek „Pest, Pest, Pest, 
csuda Budapest" a refrénje, és 
amelyet Fedák Sárival és Perczel 
Sárival énekel, odavan azért a 
valcerduettért, amelynek a refrénje : 
„Lárifári, nem kell várni, hiszen jó 
a csók", végül odavan az első fel-
vonásbeli duettért, amelynek . . . 
no de ennek töiténete van. A 
történet olt kezdődik, hogy Rátkai 
egyszer vendégszerepelt Nagyvára-
don, ahol látott egy bihari urat 
amúgy magyarosan mulatni. A 
bihari ur egész éjszaka mindössze 
ezt énekelte : 

— Haccaccáré, haccaca ! Haccac-
cáré, haccaca ! 
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Ezek a jó lumpolós szavak na-
gyon megtetszettek Rátkainak. 
Ahogy Pestre Visszajött, rögtön 
elmondta Zsazsának. Neki is ször-
nyen tetszett. És azóta nem volt 
egyéb vágyuk, minthogy egy tánc-
duetjtük legyen, amelynek ilyenféle 
réfrénjek van. Hát most összeálltak 
Kálmán Imre és Hársányi Zsolt. 
Kálmán komponált egy uj duettet, 
amelynek ilyenféle refrénje van és 
amely a bécsi előadásban nem volt 
benne, Harsányi pedig csinált rá 
egy nagyszerű szöveget, amelyben 
benne van a haccaccáré, Fedák 
Sári külön kifejezett óhajtására. 
Most aztán nagy az öröm, és 
egészen bizonyos, hogy a haccac-
cárénak viharos sikere lesz. 

Van még egy szám, amely direkt 
a pesti bemutató számárakészült: 
egy duett, amelyet a harmadik 
felvonásban Pálmay Ilka és Nyárai 
Antal énekelnek. A bécsi előadáson 
ugyanis a Winoy grófné személye-
sitője nem énekel. De Pesten 
Pálmay Ilka játsza a szerepet, akit 
ugyebár képtelenség volna énekelni 
nem hallani, ha már fellép. A ma-
gyar operett büszkesége Pálmay 
Ilka. Kálmán Imre mihelyt meg-
hallotta, hogy Pálmay játszik a 
darabjában, annyira nekilátott a 
komponálásnak, hogy nem is kom-
ponált, hanem elvette a készülő 
uj darabja legszebb valcerét a 
Pálmay számára. A grófné el van 
ragadtatva ugy a szereptől, mint 
a duett-tői és ha igaz, hogy a 
siker szépit, akkor már el sem 
lehet képzelni, milyen szép lesz, 
mert most, közvetlenül a siker 
előtt olyan szép, hogy ezt csak 
Kálmán Imre tudná elzongorázni. 

A szinlapon még van egy hölgy-
attrakció : Perczel Sári. O játsza 
az öreg primás unokahugát és 
egyszersmind menyasszonyát, akit 
végül mégis csak a cigányprímás 
fia vesz el, Még hetekkel ezelőtt 

történt, hogy Perczel Sári így felelt 
egy újságírónak, aki azt kérdefcte 
tőié, hogy mi újság : 

— Az az újság, hogy van a 
cigányprímásban egy szerep, azt 
én borzasztóan szeretném eljátszani. 

— No jó, de ezt én nem írha-
tom meg magam. írja meg maga 
levélben, még pedig Beőthynek. 

Perczel Sári megfogadta a ta-
nácsot és megírta Beőthynek, hogy 
borzasztóan szeretné a szerepet el-
játszani Es most játsza a szerepet. 
A partnere Nádor lesz, aki pre-
mieren még nem játszott ilyen 
nagy szerepet. Ez tehát voltakép-
pen igen fontos debüie lesz és 
alighanem a jövő országos hirü ope-
rett-bonvivánját remélhetjük tőle. 

Ki ne hagyjuk valahogy Latabárt, 
meg Borost, a humornak és elra-
gadó közvetlenségnek ezt a két 

Vidor Ferike mint pesti cseléd a Nagy Endrében. 
Aloxy felv. 
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pompás művészét, akik bizonyára 
nem klasszifikálás alapján kerültek 
ide a cikk végére. Latabár egy 
vidám királyt játszik, Boros pedig 
egy eleinte savanyu, később lum-
polós gondnokot, olyanféle embert, 
mint a Magyar Színházból ismert 
Brezeda ur. 

Kell-e még többet mondani a 
bemutatóhoz elöljáró beszédnek ? 
Az idei szezonnak is megvan a 
maga Leányvásárja. Kálmán Imre 
is, a Király Szinház is megint 
gazdagabbak egy-egy nagy sikerrel. 

A rémhír. A szinész 
élete sem fenékig tejfel 
ám, mint némelyek hin-
nék. Vannak például a 

hitelezőkön kivül olyan intézmények 
is, amik még a puszta elgondolásra 
is megkeserítik a szinész szájaizét. 
Ilyen példának okáért a reggeli 
próba, amely azért kellemetlen, 
mert koránkeléssel jár. Már pedig 
ez valósággal tragikus olyan em-
berre, aki ugy szereti az életet, ha 
délben tizenkettőkor még mindig 
rátűz a nap a hasára a_ leeresztett 
függönyökön keresztül. Éppen ezért 
borzasztó riadalmat okozott a 
Vígszínház művészei között a vi-
dám Tanai, aki ezzel a megdöb-
bentő hirrel lepte meg a portás-
szobában kaszinózó művészeket : 

— Holnap reggel hatkor kell 
fölkelni ! 

— Kiknek ? — Kérdezték bor-
zadva a Vigszinháziak. 

Tanai tragikus gesztussal bor-
zolta föl haját és a méltatlanko-
dástól fölindult hangon adta meg 
a választ : 

— A katonáknak . . . 

Az előleg. 
f ig jpp a a galambepéjü Faludi 
j|p|.f JQ1 Gábor megharagszik 
M i à M i valakire, annak már 
f |P Ä j nagyot kell vétenie.És 

mégis megörtént a 
múltkor a csoda. Egyik fiatal 
művész — nevét érthető okból 
nem adhatjuk ki olvasóinknak 
— uton-utfélen e l ő l e g e k é r t 
pumpolta a direktort. Színházban, 
színházon kivül, villamoson, kocsin, 
mindenütt hiven követte a direk-
tort az előleg-ember, aki vége-
zetül Faludi Gábor álmaira is rá-
feküdt és még álmában is előle-
geket szedegetett fel tőle. 

Kettőjük közül Faludi Gábor 
unta meg előbb az ügyet és a na-
pokban igy rivait az előlegért ese-
dező művészre : 

— Magával pedig szóba sem 
állok többé ! Még azt is megtiltom, 
hogy köszönjön. Ne merjen még 
köszönni sem ! 

A megszeppent fiu eltűnt a 
direktor villámokat szóró szemei 
elől, hanem másnap reggel mégis 
utána lopódzkodott a folyosón és 
se szó, se beszéd, egy cédulát 
nyomott Faludi Gábor kezébe. A 
cédulán ez állt : 

Jó reggelt kívánok 
a Direktor urnák. 

A direktor megnézte a cédulát 
s elmosolyodott. Aztán megenyhült 
hangon igy szólt : 

— No fiam, hát mondja meg, 
mennyit akar ? 

BANDA MARCI és FIAI 
= muzsikálnak. = 
Kitűnő souper 3 korona. 
Unterreiner I. vendéglős 
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A „Nagy Endré"~ben. 
/5S3 intha a búcsúzó Nagy 

S M f l t f Endre egész gazdag-
J s ^ s l I ságát akarná felmu-

tatni, hogy annál job-
ban fájjon távozása az itt mara-
dóknak. Ugy állította össze e havi 
műsorát. Persze, az idők is ked-
vezőek. Ami most künn forrong és 
dul a politikában, az mind alkal-
mat ad Nagy Endrének arra, hogy 
humora ékköveivel diszitse és csil-
logtassa meg. Méltóztassék meg-
hallgatni, mi a véleménye Nagy 
Endrének a választójogról, mit mond 
a külpolitikáról, irodalomról, mű-
vészetről. Amit mond rövid idő 
alatt szállóigévé lesz s pesti ga-
vallérok adják le saját elmésségük 
gyanánt a fiatal leányoknak, akik 
nem élvezhették eredetiben. Recte : 
mignem Nagy Endre rájött a tur-
pisságra s most már fehér kabarét 
rendez az ifjúság gaudiumára. 
Persze ott van Gábor Andor, és 
Szirmay Albert ez a zseniális szer-
zőpár, mig Nádor Mihály, Hervay 
Frigyes és Szép Ernő dalai alá is 
könynyed és finom muzsikát szerez, 
amelya fülön át a szivig hatol. 

Katonadalok „Bakák a gráni-
con" cimmel megy a sláger, no 
meg a Salome paródia, melynél 
mulatságosabban még nem ferdítet-
tek el műremeket. Nagy sikere 
van Medgyaszai Vilma uj dalainak, 
akinek azonban egyre veszedelme-
sebb vetélytársa az elragadó Kö-
kény Ilona. A ,,Farkas"-nótát pe-
dig már minden 16 éves lány 
„zongorázza" esténkint. Szeretik 
Vidor Ferikét, a szurtos kis cseléd 
ábrázolóját. Köváry, Huszár, Hadrik 
Anna, Magyary, Máhr, Kabók, 
Boldizsár, Pap Jancsi mindannyian 
nagyszerűt produkálnak s hogy a 
végén csattanjon az ostor, Med-
gyaszai Vilma a jövendő direktor, 
minden eddigit felülmúl. 

S Nagy Endre . . . Nagy Endre 
kétségbeesetten mutogatja társasá-
gának a leveleket, melyekben is-
meretlen tettesek egészen komo-
lyan figyelmeztetik, hogy el ne 
merjen menni, mert különben nem 
állnak jót a következményekért. 
De ő megingathatatlan s Ady vá-
rosába megy. 

Páris, Páris, embersűrüs, gigászi 
vadon ! 

A Nagy E n d r é b e n : BAKÁK A GRÁNICON. 
GózOn, P a p p , M a g y a r y . Alexy felv. 
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Képzeljék el, hogy fönt a színpadon 
Márkus Emma nagy jelenése jön 
S a nézőtéren lázas izgalommá 
Fokozódik a legdurvább közöny, 
Elhal a suttogás, a hang, a nevetés 
Izgalom hullámzik, mint szélben a vetés 
A nagy Emma szaval és lent a nép 
Dörgve veri össze a tenyerét. 

A páholysoron 
Diszkrét moraj viharzik átal, 
Ez a nép tapsolni átall 
Halkan verődnek össze 
A jól ápolt kacsok 
S a taps is enyhén csattan 
Mint lányajkon a csók. 
A zsölle 
Egy blazirt mosolyban merül ki 
Több nem tellik töle, 
Mert a Lipótvárosból kerül ki 

Szintén nem lármás 
$ e k i egy szálló „ah" elég 
S fölnéz, ahol a taps viha'zik, 
„Ni hogy tapsol a csőcselék", 
Az erkély olyan hangos 
Mint a tenger, ha zug 
Mert itt a tetszés nem hazug 
ÉS itt minden egyes ember 

Felülmúl más tízet, 
E nép mulatni óhajt 
Ha már egyszer fizet. 
Amikor bucsu van 
Apostagon vagy Üllőn, 
Olyan hangos a taps 
Fönt a kakasüllőn 
Hol Marik, Pannák ülnek 
S alattuk csak fapad, 
Mig testük szerelmesen 
Az ideálhoz tapad. 



Itt van csak nagy muri, 
Igaz lelkéből tapsol 
A Panna és Mari 
"Érdes szó bömböl 
A karzatról feléd 
Hazudik, aki azt mondja, 
Hogy nem hálás a cseléd. 

És mig igy a taps rendenként megoszol 
Lovag Freystädter arcán 
Föltűn egy halk mosoly 
És akkor mind feledve 
A gondok és bajok, 
Freystädtler páholyában 
Vidáman mosolyog 
És evvel végződhetnék 
E verses kis kroki, 
Hogy Freystädtler mosolyog 
És a nép tapsol neki. 

Szomorú szenzációja van a ma-
gyar művészvilágnak. Mészáros 
Imre, a m. kir. Opera szabadságolt 
igazgatója január hó 17-én fneghalt 
a Pajor-szanatoriumban. Ötvenhá-
rom éves volt Mészáros Imre, aki 
tizenötéves korában került az Opera 
zenekarába és azóta megszakítás 
nélkül ott élt, dolgozott a magyar 
zenei kulturának e legfőbb csarno-
kában. Két izben volt direktor, 
másodízben 1907-ben került az 
igazgatói székbe és egész az utolsó 
nyárig, amikor hosszú időre szabad-
ságolták, ő intézte az Opera mű-
vészi vezetését. Mint minden ha-
sonlú pozíciójú embernek, neki is 
sok gáncsban, kritikában volt része, 
de meg lehet és meg kell állapítani, 
hogy szívvel-lélekkel dolgozott Ope-
ránk fejlesztésén. 

MÉSZÁROS IMRE f . 

œ 
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Àz izgazgaió ur. 
zgazgató ur . . . iz-gaz-

ga-tó ur, mindenesetre 
különös egy kissé, de 
annál kedvesebb, így ejti 
az igazgatót az, aki kény-

telen kerékbetörni édes anyanyel-
vünket. Ám a magyar napilapok 
kitűnő korrektorai túlontúl jól 
ismerik a zengzetes magyar nyel-
vet és a Népopera 

kommünikéiben 
hosszú ideig hasz-
talan jelent meg, 
hogy „izgazgató ur" 
a napilapok rend-
szeresen ugy hoz-
ták hogy „igazgató 
ur". Már azt kellett 
hinni, hogy az öt-
letes Mérei sláger-
cime meghal a kor-
rektorok SZÍVÓS 

makacsságán, de 
nem igy történt. 
Abban a néma 

harcban, amely a 
Népopera és a kor-

rektorok között 
lefolyt, végezetül mégis csak a 
Népopera győzött és az Izgazgató 
ur átvette az izgazgatást Buda-
pesten. 

Ha egy operett már a premiérje 
előtt igy tud verekedni, az az 
operett meg fogja hódítani az egész 
országot. Tudnillík az „Izgazgató 
urnák" erre még külön kvalitásai 
is vannak, hogy mást ne említsünk, 
a muzsikáját Ziehrer szerezte. 

TREUMANN. 

Igen, igen, most már kegyetek is 
emlékeznek a külföldi lapokból, 
persze, hogy ez az a bizonyos 
„Drei Wünschen", amely diadallal 
járta be az osztrák és német szín-
padokat. Másodsorban az operett 
legkedvesebb férfi-szerepét Treu-
mann fogja játszani, harmadsorban 
a primadonna szerep Szoyer Ilon-

kának nyújt alkal-
mat, hogy szín-
játszó tehetségét 
és az ő fenomenális 
hangját újra, uj sze-
repben ismételten 
csilloghassa. Aki 
ennél több slágert 
össze tud zsúfolni 
egy operettbe, az 
csal. Csak egyvalaki 
nem csal: a Nép-
opera igazgatósága. 
Mert az igazgató-
ság ezeken kivül 
elsőrangú szerep-
osztásban, pompás 
díszletekkel hotza 
szinre az Izgaz-

gató urat, amely a budapesti Treu-
mann-kultusznak számos uj hívőt 
fog szerezni. 

Hogy egy német színigazgató 
szerepére direkt német színészt 
szerződtessen a színház igazgató-
sága, erre a magyar színjátszás 
történetében csak egyetlen analó-
giát tudunk, amikor ugyanis az 
Othelo szerepét a Nemzeti Színház-
ban Ira Aldrigen hírneves szerecsen 
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színész játszotta, aki egyike volt 
a leghíresebb Shakespeare-sziné-
szeknek. Arra már nem igen emlé-
kezünk, hogy az egykorú kritika 
miként fogadta a szerecsen szere-
pében a valódi szerecsent, de arra 
már hitet merünk tenni, hogy az 
osztrák szinész szerepeltetése a 
német-ajku színigazgató szerepében 

ugy a kritika, mint a közönség 
legmagasabb tetszését meg fogja 
nyerni. Mivelhogy Treumann játsza 
az izgazgató urat és Treumannt 
nálunk csak szeretni lehet, külö-
nösen, ha majd ebben a szerepé-
ben is bemutatkozik, amelynél há-
lásabbat, kedvesebbet aligha szab-
tak még testére. 

Treumann kupléja, amit az Izgazgató ur előadásaira saját magának szerzett. 
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Trümmer izgazgató ur (Treumànn) 
eredetileg az erdélyreszi szász 
községekben működött a szász-
kultúra mitfel teljesebb örömére 
de egy rossz szezon betette neki 
a kaput. Ö azonban nem az az 
ember, aki megadással fogadja a 
sors csapásait és ha a német múzsa 
levette róla a kezét, megpróbál-
kozik a magyarral. Kapóra jön, 
hogy abban a községben, ahová 
búbánatos szive űzi, talál egy 
tönkrement magyar daltársulatot, 
vagy inkább csak daltöredéket, 
mivelhogy a társulat mindössze 
négy szomorú ripacsból áll, akik 37 
korona 50 fillérért a tehetségüket 
és bőrüket eladják az élelmes di-
rektornak. így lesz Trümmer di-
rektorból izgazgató ur, aki uj tár-
sulatával immár a magyar kultura 
ellen követ el hallatlan merényle-
teket. Ám az izgazgató úrra most 
már a magyarok istene vigyáz és 
hogy valamiképpen bajba ne essék, 
juttat neki olyan primadonnát, aki 
után a pesti kőszinházak is meg-
nyalnák mind a tiz ujjukat, ha 
ugyanis a pesti kőszinházak ren-
delkeznének ujjak fölött. 

Abban a korcsmában ugyanis, 
ahol Trümmer izgazgató ur meg-
veti alapját jövendő karriérjének, 
él egy gyönyörűséges lány, (Szoyer) 
a korcsmáros fogadott lánya, akit 
a derék apa a tulajdon fiának 
szánt. A romantikus hajlamú leányzó 
azonban egyáltalán nem tartja 
szerencsésnek a megkötendő frigyet 
és egy éjszakán szépen megszökik 
a színészekkel. O lesz az izgaz-
gató ur társulatának a primadonnája. 

Aztán öregszünk egy évet és 
Szátymazon vagyunk, ahol a meg-
gazdagodott szalámigyáros (Bihar) 
egyeden ambiciója az, hogy leányát 
a fiatal báróhoz adhassa feleségül. 
Nagyon ambicionálja a főúri rokon-
ságot, mig a lány erősen demok-
ratikus hajiamoknak Hódol. Tudni-
illik egy snájdig hadnagyocskába 
szerelmes. A parvenü szalámigyá-
ros azonban belegázol a szerelembe 
és meghívja az eljegyzésre a közel-
ben lakó összes főúri famíliákat. 
Főúr persze nem jön egy szál 
sem, ellenben jön valaki, aki ka-
póra jön. Notabene az izgazgató 
ur érkezik meg társulatával Szaty-
mazra és mert most már a blamázst 
ki kell köszörülni, a szalámigyáros 
egyszerűen fölfogadja a múzsa éhes 
napszámosait grófoknak, báróknak. 
Kapnak diplomata jelmezt, kapnak 

Vigsz inház : BELLA. 
A nagymama : Kende Paula ölében a leg-

fiatalabb magyar művésznővel. 
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frakkot, estélyi toalettet és pazar 
vaCsorát, aminőt szegények, éle-
tükben se ettek. Csakúgy itt be-
következik A átáttiéS fóídtílát. 
Tudniillik a báró-vőlegény és a 
korcsmároslány-primadonna szere-
tik egymást és egyszerűen faképnél 
hagyják az egész murit minden 
álgrófjávai egyetemben. 

Végezetül azonban azért van ott 
a kitűnő izgazgató ur, hogy min-
dent helyre izgazgasson. A prima-
donnát törvényesen is összeboro-
nálja a báróval, a szalámi-gyáros 
kisasszonyt pedig a szerelmes had-
nagy karjaiba juttatja, mert hát 
egy okos, melegszívű direktornak 
a házasságközvétítéshez is értenie 
kell. h.s ő ért hozzá és mindenki 
örül á végén, de leginkább a kö-
zönség, amely ritkán élvezett még 
bohókásabb, bajosabb operettet, 
mint az ízgazgató urat'. Megítélheti 
mindenki, aki a meztelen mesét 
elolvasta, hát még az, aki Ziehrer 
igazán finom, ötletes muzsikáját is 
megőrzi majd a szivében és a fü-
lében és Mérey pompás fordítá-
sának szellemes tréfáit, verseinek 
pattogó ritmusát. Nagy-nagy siker 
fogja kisérni az Izgazgató urat 
szatymázi útjában, erre az útra 
jegyet fog váltani mindenki, aki 
egy kicsit örülni akar ebben a 
szomorú világban. 

Márkus Dezső szabadjegye 
aklanoff és Lipkowska, az orosz 

együttes felléptetését , amikor 
Márkus Dezső elhatározta, 

\ mindjárt tudta, hogy nagy 
' fába vágja a fejszéjét. Ez a 

müvészpár tudniillik, hála le-

gyen érte a mindenhatónak, nem közönsé-
ges' igenyéfetel jött a tejjél-mézzel folyó 
Magyarországra, ahol az utóbbi időben a 
téj és méz hamisítva folyik. 

Márkus Dezső' éW a gvanupörrel, hogy 
a müvészpár alaposan meg fogja terhelni 
a Népopera hatalmas büdzséjét, ezért óva-
tosan megindította a tárgyalásokat. Elő-
ször Baklanoffot kérdezte meg : 

— Mennyiért hajlandó a művész ur éne-
kelni ? 

— A féle jövedelemért — válaszolta 
szerényen Baklanoff. 

— És a művésznő mennyiért hajlandó 
föllépni ? 

— A fele jövedelemért — suttogta ne-
mes egyszerűséggel Lipkowska. 

Márkus Dezső szomorúan csóválta a fé-
j é t : 

— Ej. ej, hát akkor mi marad nekem ? 
Baklanoff azonban megvigasztalta : 
— No ne busuljon, kedves direktoV ur, 

majd engedélyezünk önnek egy szabad-
jegyet. 

i 
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legérdekesebb színészek 
egyike mégis csak Rátho-
nyi Ákos. Tessék csak 
elképzelni, mennyi vergő-
dés, mennyi munka és 

mennyi álmatlan éj kínozza meg a 
szegény szini növendéket, mig elő-
ször színpadra léphet valahol vi-
déken. S akkor jön még csak az 
igazi küzdelem. Szenvedni tovább, 
tűrni mindent és egy csillag fénye 
felé törekedni : fel Pestre. Erről 
álmodik minden vidéki szinész, ez 
reményeinek netovábbja . . . És most 
tessék újra Ráthonyi Ákosra gon-
dolni, aki elérte mindazt, amit egy 
szinész elérhet. Amikor az ország 
első operettszinpadán ő lett a leg-
első operettszinész, aki a legdia-
dalmasabb operettszerepben, Danilo 
hercegében szédítette és bűvölte el 
a nőket; a legszebb szinész. akiről 
álmodoztak Pesten a lányok . . . és 
aki diadalmai legjaván nyomtalanul 
eltűnik, egy mozdulattal eldob ma-
gától mindent, mert a csendre, a 
békés családi körre kívánkozik .. . 

Kevesen tudják róla, mit csinál. 
Nagyszőllösön él visszavonultan, 
családja körében. Megvan mindaz 
most. amire vágyódott. Földje, szől-
lője. Téli estéken kályha mellett 
ül, nyáron a nap hevében jár. Váj-
jon jut-e még eszébe a Királyszin-

Ráthonyi Á k o s nagyszöl lőf i birtokán, ölében kis fia 
D a n i l o . — Zoltán Sándornak lapunk számára ké-

szített felvétele. 

Ráthonyi gazdálkodik. ház ? A Víg özvegy keringője ? Nem 
irigyli-e a tapsokat, amik nem neki 
csattannak ősszé ? Csak ha kis 
fiára néz, Miklós Danilóra, rezdül 
meg benne valami fájdalmas-édes 
érzelem : benne két álma testesült 
meg, csendes boldogság és szmpadi 
siker s az egyiknek halvány em-
léke csendül meg a fiúcska nevében. 

S ORRENTO-KAVEHAZ Fe nc Fc dnáDd ,al 

VI. TERÉZ-KÔRUT 19. SZÁM. RÁCZ GYULA 
, . , teljes zenekarával hangversenyez. 

C J A R A I A R M I N , k a v e s . Vál tozatos sz ínházi vacsora . 



SZÍnUÁZl ELET i7. oldal 

A Gitt-egyletre ki ne emlékez-
nék ? Molnár Ferencnek ez a 
klasszikus pesti gyerekhistóriája a 
legnagyobbak közül való, amelye-
ket ebben a zsánerben a világ-
irodalom föl tud mutatni. A Pál-
utcai fiuk gitt-epizódja még abban 
a formában is, ahogy eredetileg 
megszületett, elsőrangú szinpadi 
alkotás és valóban csodálkoznunk 
kell, hogy ezt a „ziccert" nem 
budapesti szinházdirektorok vették 
észre először, hanem eg/ nagyhirü 
orvosprofeszszorunk, aki a nyáron 
Borszéken nyaralva fiaival és azok 
barátjaival hatalmas siker mellett 
játszatta el a Gitt-egyletet. 

A kis fiuk mü ke CA elő elc'ídííá 
ról fénykép is készült és ennek 
egy példányát az orvostanár be-
küldte az illusztris szerzőnek. Mol-
nár Ferenc most átengedte nekünk 
a bájos képet, hogy olvasóinknak 
bemutathassuk. Az első szinpadi 
Gitt-egylet kis névtelenjeinek pedig 
gratulálunk, hogy a színpadon való 
debütálásuk olyan darabban tör-
tént, amelyet a gyermekek leg-
melegebb szívű barátja és a gyer-
meklélek legjobb ismerője irt. Ha 
mindig ilyen darabban léphetnek 
föl, akkor meg sem bukhatnak. 

88 

A Giit-egylet. 



18. oldal 

A feminizmus diadala5 

a Magyar színházban. 
A feminizmus régóta kísért már 

a színpadon szatíra alakjában. A 
nő előtérbe helyezése ott, ahöl 
idáig eredménnyel nem szerepel-
hetett, mindig elsőrangú humor 
gyanánt hatott, hiszen hogy csak 
hazai példára utaljunk, milyen nagy 
sikere volt anno dazumal ,,A nők 
az alkotmányban" című kedves 
vígjátéknak. Az ilyen zsánerű da-
rabok szerzőit azonban mindig és 
mindenkor csak a szatíra izgatta 
és nem vették észre, hogy a ten-
denciának kiélezése nélkül is le-
hetne derűs vígjátékot írni ravasz 
nőkről, akik egy darab történetét 
forgatják. 

Most lesz ilyen darab a Magyar 
Színházban. Lengyel Menyhért irta, 
a cime miként már tudják — „Róza 
néni" és a domináló szerepeket 
nők játszák: Forrai Róza asszony, 
Gerő Ida és Nagy Terus. Ok hár-
man, de elsősorban a Róza néni 
megszemélyesítője, Forrai Róza 
keverik a darab fordulatait, az ő 
eszük, az ő diplomata-ravaszságuk 
adja meg a darab derűs históriáját, 
ők fogják meg és gombolyitják le 
a mese szálait. 

Lengyel Menyhért ezúttal nem 

keresett ki exentrikus miliőt; csu-
pán egy bájos, finom, ötletes tör-
ténetet mond el, amely a mese-
adta humorral nevettet meg ben-
nünket. És aki maga a három nőt 
latja, Forrait, Gerő Idát és a szép-
séges Nagy Terust, az el fogja 
ismerni, hogy ilyen három nőnek 
végre is muszáj vígjátékot írni, 
ahol ők az esze, a mozgatója min-
dennek. És hogy a végén Nagy 
Terust — bár gyereke van — 
férjhez segiti az asszonyi ravaszság, 
ez még külön is jól fog esni a kö-
zönségnek, amely csak a saját be-
csapását nem szereti, de a más 
becsapódásának mindig örül. Bár 
bizonyosan rengeteg jelentkező 
akadna, aki Nagy Terust gyerekkel 
együtt is szívesen elvenné. 

LE\ !GYEL MENYHÉRT, 

Elegáns testtartás és bájosan elasztikus mozdu-
latok a szabadalmazott „Grácia" fűző utólérhetet-

lén előnyei. Készül halcsonttal és anélkül 

Elegáns testtartás és bájosan elasztikus mozdu-
latok a szabadalmazott „Grácia" fűző utólérhetet-

lén előnyei. Készül halcsonttal és anélkül 

BIRO REZSONE ES TARS A 
füzőgyárában 

Budapest, Andrássy-ut 38. sz. a. Fióktelep: Váci-ulca 7. sz. 
Árjegyzék díjmentesen küdetik. 



Mindjárt sejtetlem, 
Hogy ez az ur azonos 
Azzal a bizonyos 
Úrral 
Aki siet nagy dérrel-durrál, 
Minthogyha kergetné a menkö 
Mert várja már őtet a Benkő 
Akinek a sorsjegye bankó. 
Siet, rohan, fut eszeveszetten, 
Jaj, — szól — majd elfelejtettem 
De most sietve elmegyek 
Veszek a Benkőnél egy sorsjegytt 
És ha majd nyerek 
A Farkashoz egy páholyjegyet. 

Kondor Elza. 
hó 23-án egy uj, fiatal 
és tehetséges énekesnő, 
Kondor Elza mutatko-
zik bé a Royal hang-
versenytermében. A 

fiatal leány Tielemann 
Elzánál tanult", de járt Gränistet-
tenhez is, aki csak ujabban adta 
magát áz operettre. Hangja mezzo-
szopran némi alt-árnyalattal. Mű-
sorát főleg a német klassikusok 
dominálják Schubert tragikusán 
hideg dalát a „Der Tod und das 
Mädchen"-t énekli; Brahms dalai-
ból egész sort mutat be, többek 
között a hires „Immer leiser wird 
mein Schlumer"-t ; és pour la 
bonne bouche Beethoven „In questa 
tomba" cimü dalát. Magyar szer-
zők közül Hubayt énekel és Csiky 
néhány dalát; Székács dalait is 
műsorába vette. Modern dalokkal 
nem operál ; egy jó iskolát végzett, 
tehetséges leány szép, hires, meleg 

dalokat énekel, hogy megmutassa 
mit tud : s akik ehez értenek, ugy 
vélik, hogy a sors színpadra prae-
destinálta, s csak az a kérdés, 
melyik direktor lesz ügyesebb . . . 
s melyik színházban látjuk viszont? 
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HAllü HIUĴ ÀC 
„Aranyeső" lesz a Népopera február kö-

zepén színre kerülő ere-
deti magyar operettjének cime, de a cim 
nyilván a kasszára is vonatkozik, mert 
Zerkovitz bájos és finom operettje arany-
esőt fog zuditani a pénztáros nyaka közé. 
Zerkovitz és Béldi operettje különben is 
érdekes. Ez a Népopera első magyar új-
donsága és már az omen tekintetéből is 
fontos, Hogy a magyar szerzők diadalmas 
útját szépen vezesse be a szinház. A sike-
rért Zerkovitz már megtette a magáét, 
olyan zenét komponált, amely ellenállha-
tatlanul fogja bejárni nemcsak Budapestet, 
hanem egész Európát. De a Népopera is 
kitett magáért. A harmadik felvonás elő-
játékának tündéri díszleteiből egy kis bal-
kán háborút lehet rendezni, annyi pénzt 
emésztettek föl. Egyebekben a Népopera 
egész operett-gárdája szerepelni fog Béldi-
Zerkowitz darabjában, élükön Szoyer 
Ilonkával és Pázmánnal. A meteorológiai 
jelentés tehát ez : derült égből hirtelen 
támadó Aranyeső, rengeteg aranycsapa-
dékkal. 

• • • • 

Az Uránia-színházban a jövő hét keddjén 
lesz a premiérje 

Tábori Kornél ujságiró-kollégánk és Szé-
kely Vladimir rendőrkapitány „Az utca" 
cimü darabjának. A népszerű szerzők, 
akiknél senki nem ismeri jobban Budapest 
életét, ezúttal az utcát dobják elénk, a 
maga gyönyörű, sokszínű forgatagával. 
Egészen bizonyos, hogy a siker ezúttal is 
nyomon kiséri a két kitűnő szerző mun-
káját, mert idáig úgyszólván minden esz-
tendőben ők szállították az Urániaszinház 
ledérdekesebb darabjait. 

• • • • 

A Nemzeti Szinház legközelebbi újdonsága 
Tömörkény István mil-

lieu-drámája a ,,Barlanglakók" lesz. Az 
egyfelvonásosban a kitűnő novellista a sa-
ját, egyénien látott parasztjait viszi elő-
ször a színpadra. A Nemzeti Színház Pász-
tor Árpád „A lányom" cimü darabjával 
tűzte egy estére bemutatóját. 

A „Sötétség" régóta hallgató szerzője, 
Ruttkay (Rothauser) Miksa, 

a kiváló kritikus darabját január hó 31-én 
hozza színre a Nemzeti Szinház „Az első 
és a második" cimmel Gyors egymásután-
ban jön két döntő külföldi újdonság, az 
egyik, Birinszky Leó, uj orosz iró drámája 
a „Narrentanz" melyet Herczeg Ferenc 
fordított magyarra „Bolondok tánca" cim-
mel. Február végén kerül sorra Bemard 
Shaw „Caesar és Cleopatra"-ja, a címsze-
repben Pethes Imrével és Váradi Aranká-
val; ugyancsak a Nemzeti Szinház mutatja 
be Bataille uj darabját a „Les Flambeaux"-t, 
magyar cimmel a „Fáklyák"-at, a férj 
szerepét valószínűleg Gál, a feleség szere-
pét P. Márkus Emília játsza, a tanársegé-
det Odry s a „magyar" lányt Váradi 
Aranka. 

• • • • 
A hét denevér. Most hogy a Népopera 

műsorába iktatta Strauss 
klasszikus operettjét, talán nem érdektelen 
megállapítani, hogy eddig már hét színház-
ban játszották a Denevért. Legrégebben 
a gyapju-utcai német színházban. Játszotta 
a Népszínház, a Magyar Szinház, a Feld 
szinház, a Fővárosi Szinház, most játsza 
az Opera és Népopera — egy, kettő, há-
rom, négy, öt, hat , . . együtt van a hét. 

Ki emlékszik még a Vigszinház egyik ta-
valyi slágerére, ,,A gó-

lyára" ? Ebben a mulatságos kis bohóság-
ban tudvalevőleg az a bizonyos gólya 
játsza a főszerepet, aki három babával lepi 
meg egyszerre a gyanútlan férjet. Ezt a 
három babát — persze fából vannak, fi-
nom csipkékbe öltöztetve — ezt a három 
fontos tényezőt a zágrábi Nemzeti Szinház 
kérte kölcsön a Vigszinháztól. Már meg is 
volt az egyezség, amikor a Vigszinház 
direktorainak — érdekes, ők is hárman 
vannak — aggályai támadtak : mindig jó 
a gyerek a háznál, pláne, mikor Szomory 
Dezső uj darabjában egy eleven kis baba 
is játszik. S elhatározták, hogy ha az egy 
éves baba előadást mondana le, vagy 
pláne szerződésszegést követne el, egy 
fababa fog helyette beugrani. így a zág-
rábi szinház csak két babát kapott, a har-
madik itthon ábrándozik titokban s várja, 
mikor kerül újra a színpadra s ami több : 
Varsányi karjai közé. 
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A törzsasztalnál. 
A medvebőr. Rátkai 
Marci, amikor legutóbb 
lent járt vendégszere-
pelni Kolozsvárott, na-

gyon megtetszett egy odavaló szűcs-
mesternek. Rátkai nem az az em-
ber, aki hálátlan tudna lenni a 
barátságért és hogy ezt bebizo-
nyítsa, azonnal vett is a szűcsnél 
egy szép medvebőrt — hitelbe. Az 
volt a megegyezés közöttük, hogy 
Rátkai a legközelebbi vendégsze-
replés honoráriumából fizeti ki a 
medvebőrt. 

Ám megnehezült az idők járása 
felettünk, a szücsiparra szintén 
rossz idők következtek, minélfogva 
a kolozsvári tisztelő udvarias hangú 
fölszólitó levelet küldött Rátkainak. 
A művész méltányolta is a szűcs 
kívánságát és még aznap a követ-
kező táviratot menesztette Janovics 
igazgatóhoz : 
Medveboer esedeekes. 
Legkoezelebb ott le-
zzek. Inteezkedeest 
keerekmikor leephetek 
foel. 

Raatkai. 
A néma szerep. A 
Napraforgós hölgyben 
volt egy szerep : egy 
szininövendék hevert 

egy pamlag alatt egy felvonáson át. 
Ennek pendantja Scarpia szerepe 
Bellában, melyet a derék Győző 
Lajos lát el : a harmadik felvonás 
elején halottan hever s Varsányi 
két gyertját helyez a feje fölé. De 
oly hatásos és szép ez a jelenet, 
hogy a művész nem panaszkodik, 
bár ennél a szerepnél csak Csáth 
Géza irt ,,holtabb"-at. Azt is egy 
felöltő játsza — egész darab alatt 
lóg — a szinpad mögött lévő elő-
szobában, s csak ha nyitják az 
ajtót, eshetik rá a nézők eltévedt 
pillantása . , . 

Karinthy, a póttarta-
lékos. Nagy malőr érte 
Karinthy Frigyest, a 
fiatal, népszerű humo-
ristát : annyi mással 

együtt őt is behívták katonának. 
Meg is jelent a minap törzsaszta-
lánál, rémes lógó bakauniformisban 
s ezúttal ő volt központja a csip-
kelődéseknek. Egy darabig tűrte 
azután megszólalt: 

— Isten veletek. Most levisznek 
Boszniába, háború lesz, aligha lát-
juk még egymást. 

A társaság elérzékenyedik. Egyik 
másik lelkiísmeretfurdalást érez. 

Ejnye, ejnye, szegény Karinthy. 
— szólal meg az egyik gyengéd 
hangon : — De azért találkozunk 
még, Fricikém? 

Igen — feleli Karinthy rezignál-
tán. A döntő ütközetben. A parancs-
noki dombtól jobbra, az ötödik 
sorban én leszek a negyedik halott. 

^

A körforgó szivarok* 

Molnár Ferencnek van 
egy bájos krónikája, ahol 
a zsurok rémeiről beszél, 

a szivartörökről, akik perverz kéj-
jel roppantják derékba a cingulu-
sos szivarokat. Itt a tél s a zsuro-
kon újra feltűnik ez a rém, a szi-
varlopó típusával súlyosbítva. Egy 
fiatal tehetséges színészünk mű-
vészi ambíciói mellett a sikerek e 
faját is kultiválja s a szivarlopók 
között már is bizonyos tekintély-
nek örvend. Róla köztudomásu 
például hogy felöltője mindig fél-
kilóval nehezebb amikor elmegy, 
mint amikor jön: hogy külön zsebe 
van a lopott szivarok számára. A 
minap egy előkelő és rendkívül 
népes zsuron a házigazda hirtelen 
észreveszi, hogy a szivarok — hor-
ribile dictu — teljesen elfogytak. Az 
összes szivardobozok üresen áltak, 
pedig alig szivarozottt egy két ember, ellenben a mi színészünk 
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feltűnően forgolódott az asztalok 
körül. A helyzet határozottan kí-
nosra fordult, mert vasárnap lévén 
uj szivarok hozataláról sem lehetett 
szó. Ebben a kellemetlen helyzet-
ben a házigazda egyenesen a mi 
színészünkhöz fordult:* 

— Kérlek mondta fanyar mosoly-
lyal — tudom hogy vicces fiu vagy, 
de most igazán kérlek, ne hozz 
zavarba. Ha nem lenne vasárnap 
nem szólnék, de így 

A mi emberünk azonban nem 
jött zavarba. 

Ja a szivarok! Látom, tényleg 
baj van. Menyit parancsolsz ? 

— Hát kérlek, — ha tudnál 20— 
30 darabot adni. 1 

— Kérlek, kérlek, Amenyit akarsz! 
Ma már három zsuron voltam! 
Ketten csendesen kimentek, s pár 
percre rá a szolgák újra megtöltöt-
ték a dobozokat. Azonban: és ez 
a furcsa — rövid negyed óra 
múlva megint üresen állt minden. 
A szórakozott szinész ugyanis el-
feledkezett magáról és visszalopta 
az összes szivarokat. 

Dítrói aranyórája. A 
budapesti sakkkört vala-
hogy olyannak ne tessék 
képzelni, hogy minden 

asztalánál komoly hadvezéri ter-
vekkel elfoglalt fejek merednek a 
sakktábla fölé. Bizonyos, hogy a 
sakk nemes passziójának is eléggé 
hódolnak a clubban, de emellett 
élénk és szines társadalmi élet 
uralkodik az elegáns helyiségekben, 
ahol nemcsak a sakk királyai és 
királynői, de a magyar művészi élet 
királyai is találkozót adnak egy-
másnak. Hogy sakk-nyelven szól-
junk, a művészek a sakk-otthon 
bástyái. 

Az elmúlt héten tombola-estét 
rendezett a Budapesti Sakk-otthon, 
amelyen úgyszólván minden vala-
mire való művészember résztvett. 
Egyik főnyeremény egy rendkivül 

értékes aranyóra volt, amelynek 
dupla értéket adott az a körül-
mény, hogy a nyertes szám kihú-
zására a bájos Szécsi Magdát 
kérte föl az otthon vezetősége. 

Szécsi Magdának persze ebben 
_ .a szerepében is nagy sikere volt, 

annál is inkább, mert a tombola-
jegyek reménykedő tulajdonosai 
duplán epedő tekintettel lesték 
minden mozdulatát. 

— Mindjárt megtudjuk, hogy 
hányat ütött az óra — biztatta 
Szécsi Magda a türelmetlenkedő-
ket, majd csengő hangon hirdette 
ki az eredményt: 

— 69-et ütött az óra. 
— Rossz óra, — mondták rá az 

irigykedők, — mert egy rendes óra 
maximum 12-őt üt. 

— De jó óra — kiáltotta bol-
dogan a nyertes szám tulajdonosa, 
Ditrói Mór — mert nem az óra 
ütött 69-et, hanem a 69 ütötte meg 
az órát. 

Ezzel megelégedetten már zsebre 
is dugta az órát, de meg nem 
állhatta, hogy mégegyszer föl ne 
sóhajtson: 

— Én mindig mondtam, hogy 
ezzel a Szécsi Magdával szeren-
cséje lesz a Vigszinháznak. 

ÖV>2ám 
TERÍTÉK- ÉS TOMBOLA-JEGY 

^ / J j U H / v d C w úr részér«, 

melynek alapján a Budapest i Sakk Otthon helyisé-

geiben 1913. január hó 15-én tartandó társasvacoo-

rán és tombolán részt vehet Az igazgatósai. 
Ára 3 korona. C 7 U - . Î V ; 

- ) K g » 
(E jegy másra it nam ruhazható.) 

Hoffmann meséi. Az opera uj rezsimjének 
egyik legnevezetesebb 

eseménye lesz Offenbach hires opere t t j é -
nek, Hoffmann meséinek felújítása. Hevesi 
Sándor a főrendező a műtör ténész gon-
dosságával állítja helyre az opere t te meg-
csonkult szépségeit. A hires septet te t hall-
juk ú j ra s a Hoffmann mesék eredeti 
misztikus szépségükben, fognak ragyogni, 
mert a millieu s a dekoráció ilyen barokk, 
régieskedő ha tásokra fog törekedni . 
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A Színművészet i akadémia január 11-ikl v izsgae lőadásán , a „Kintornás család"-ból készült fe lvétel . 

— Karkötő-nótát? — csodálko-
zott Solti — és népszerű lesz az 
a nóta? 

Király vállat vont. 
— Hát, hogy a közönségnek fog-e 

tetszeni, azt nem tudom, de hogy 
neked biztosan tetszik majd, arra 
esetit merek tenni. relköszöntő. A zenekriti-

kusok szindikátusa banket-
tet rendezett a minap az 
uj intendáns ünneplésére. 
A banketten — csekély 18 

korona volt egy teriték ára — rop-
pant kedélyesen mulatoztak az 
egyébként zord és epés kritikusok 
és Radó Emanuel, a kiváló ínübi-
ráló igy kezdte meg pohárköszön-
töjét: 

— Bár olyan készületlen vagyok, 
mint egy régi operaelőadás . . . 

A felköszöntőn — modják a rossz 
nyelvek — az ügybuzgó intendáns 
mulatott legjobban. 

Az uj J nóta Solti H. 
a Royal-Orfeum leg-

népszerűbb tagja 
szombaton tölti be 
huszonnegyedik élet-

Kloiux^ é v é t A n a g y ü n n e p e t 

méltóképpen akarja megünnepelni 
a művésznő férje, Király Ernő és 
egy ezerkoronás karkötőt vett erre 
az alkalomra. Persze Király Ernő 
teheti, mert egyike a legtöbbet ke-
reső színészeknek. Többek közt 
a grammofonba való énekléssel 
egész kis vagyont szed össze és 
alig múlik el nap, hogy bele ne 
énekelne a lemezbe. A karkötőt 
is igy szerezte össze. Persze szü-
letésnapi meglepetésnek tartogatta 
a dolgot és a világért sem árulta 
volna el és amikor Solti Hermin 
megkérdezte, hogy mit énekelt 
a karkötő megvételének napján, 
igy válaszolt: 

— A karkötő-nótát. 
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Márta B. 1. a) Aréna-ut 19. b) 36 éves, 
c) házas, d) zsidó vallású. 2. a) 27 éves, 
b) 6000 kor, c) református. Emmi. 1. 31 éves. 
2. 18000 korona. 3. zsidó. Ida. a) 34 éves, 
b) nem igaz. P. L a) 27 éves. b) zsidó, 
c) Rijnay Gábor, a Nemzeti Színház tagja. 
K. Ili. 1. Király Ernő. 2, 29 éves. 3, Ki-
rály utca 85. 4. 24 éves. B. L. Lapunk 
zártáig még nincsenek készen a műsorok 
s ha készen is vannak, a legtöbb esetben 
változnak s igy inkább semmit sem hozunk, 
mint rosszat. FáCSka. 1. Tizenkét éve. 
Béldi Izor. 2. Nem az Operaházba, hanem 
a Népoperához fog szerződni. L. Gábor. 
Nem közölhetjük, szíveskedjék e kérésével 
magához Farkas Imréhez fordulni. Pázmán. 
Tessék beküldeni, készséggel eleget tesz 
kérésének. K. R. Mi is észrevettük ezt, de 
nem akartunk ünneprontók lenni. Egyéb-
ként ez azért történt, hogy a Svéd szín-
padok is fizessenek tantiémet, L. HI. 1. 
Royal szálloda. 2. Nem érdekes a magán-
életük. VÍVie. 1. Trikóban jár. 2. Nem 
tudni, mitől néz jól ki. 3. Majd nyáron. 
K. Manci. 1. Nem igaz. 2. Király-u. 98. 3. 
Egy éve. 4, 24 és 29 éves, 5. nincs, zsidók. 
6, Gyöngyvirág. 7, Igen Streliszkinél. 8 
Ebéd után a Newyork kávéházban. 9. 
igaz. 10. nem igaz 11. A leányvásárban. 
12 Latabár Árpád. 13. Ugy-e Kutyám. 

LÁZÁR 
TERÉ2 
BUDAPEST, VI. 

PÁRISI 
FÜZÖ-
TERMEI 
NAGYMEZŐ-
UTCA 8 . SZ. 
L E M . 10 . A. 

r űzőkülönlegességek ! Blanchet nélküli 
fűzők I Állandó nagy raktár ! Saját ké-
szitményü fűzőim már 10 koronától 
kezdve is kaphatók! Olcsó, tartós és 
elegáns ! Vidéki megrendelések ponto-
::: san és gyorsan eszközöltetnek., ::: 

A hét eseményei. 
Január 18 - tö i 2 5 - i g . 

Va8árnap : Hoffmann meséi reprize az 
Operaházban. 

Szerda : A Barlanglakok bemutatója a 
Nemzeti Színházban. 

Péntek: A Cigányprímás bemutatója a 
Királyszinházban. 

Egész Treumann tellépte a Népoperá-
héten : ban az „Izgazgató ur címszere-

pében. 

ÉNEKMŰVÉSZNŐ 
Marches íné vol t t a n í t v á n y a P a r i s b ó l 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéssel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe jutatja tanít-
ványait. Kitűnő francia olasz nyelvek 
és zongora oktatás. Baläzsy Erzsé-
be t , Pipa-utca 6. sz. a (központi vásár-

csarnoknál). ' 

Helyettes szerkesztő: KÁLMÁN J E N Cl. 

A mexikói leány 
jedelmes r* ' i v ' m i ' 
füzetben a B á r d r e r e n c z e s 1 e s t u e r e 

Egy-egy füzet ára 3 korona. 

legszebb számai már 
megjelentek két ter-

zenemükiadóc ég 
kiadásában 



SZinUÁZl ÉLET 

Rejtvényünk megfejtői között két 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy művészi arckép a 
művész sajátkezű aláírásával. E 
héten Tanay Frigyes autogramm-
jával ellátott arcképét adjuk I. dij-
képen. 

II. dij: Egy szinházi páholy jegy 
az e heti fővárosi szinházi elő-
adások valamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütör-
tökön estig szerkesztőségünkbe 
(Eötvös-u. 31.) küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése A faun délutánja. 

Helyesen fejtették meg : 
Ozv. Habínay Pálné, Sonnenfeld Ilona, 

Somló Katica, Greiner Gerő, üoheim Imre, 
Fock Aladár, Markovics Béla, Sándor Pál, 
Ferencz Ili, Fanféder Aladár, Back Pál. 
Klein Boriska, Binder Pál, Schwartz Irma, 
Gergely, Mihály, Donáth Sándorné, Bán-
hegyi Árpádné, Hajnal A. Árpád, Stahl 
Elemér, Schwarcz Emil, Fülöp Jenő, 
Schwarcz Juci, Horváth Rezső, Hahn Rózsi, 
Gutmann Alice, Goldberger Rudolfin, 
Guttmann Géza, Kósch Ili, Lendvai Ella, 
Bskonyí Tekla, Stettnerné Fritz Margit 
Netler Magda, Péter Piroska, Messinger 
Károly, Lengyel Margit. Hahn Hedi, Lip-
tay Paula, Széchy Ilona, Hegedűs Böske, 
Seiler Bella. Márk Margit, Klopfer Renée, 
Biró Ilus, Forgó Dusi, Pataki Ferencz. 

25. oldal 

Neumann Károly, Roskainé, Láng Géza, 
Millig Károly, Bálint Lajos, Lustig Boriska, 
Oroszlán Zoltán, Stiavnitzky Irén, Eber-
hardt Mária, Huszka Éva, Galambos Zso-
fika, Schöffer Margit, Özv. Tóth Antalné, 
Tóth Aladár, Csikay Pál, Veszelyi Bözske, 
Dobos Emma, Frank Andor, Fehér Gizella, 
Vasáros Elluska, Csillag Stefi, Lengyel 
Margit, Ágotha Baba, Gattein Aranka, 
Reichfeld Sári, Brűll Lujzi, Balog László, 
Pozsonyi Margit, Elly Wlasak, Widder 
Ilonka, V, Szabó Ibolya, Lustig Iluska, 
Káplán Károly, Kéthy Erzsi, Sorber Márta, 
Lichter Irén, Csonka Uyke, Braun Olga és 
Ernő, Szabó Victor, Farkas Pál, Gamma 
Béla, Kelemen Béla, Kalmár Ilona, Bloch 
Erzsike, Nagy Ibolyka, Kálmán Gyula, 
Demjén Lajos, Mocsányi Pál, P, Orbán 
György, Szánthó László, Glansius Margit, 
Neumann Miklós, Herczegh Médi, Nagy 
Elemér, Stein Béla, Brück Irénke, Ma-
tolay Victor, Waldmann Angéla, KászOnyi 
Panny, G. Nagy Miklós, Márk Sári, Ma-
latinszky Olga, Kovács Ilonka, Melan-
kovitsné Rákospalota, Herz Sándor. 

A sorsolásnál a páholyjegyet 
Kálmán Gyula Budapest, a Király 
Ernő sajátkezű aláírásával ellá-
tott fényképet Bánhegyi Árpádné 
Bpest nyerte meg. A jutalmakat a 
hét folyamán a nyertesekhez jut-
tatjuk. 

A Színházi Élet előfizetése. 
Aki a Szinházi Életre legalább 
negyedévre előfizet, ingyen kapja 
lapunk összes eddig megjelent 
gazdagon illusztrált és pompás 
szövegű számait a kottamellék-
letekkel és arcképes levelező-
lapokkal együtt. 

A Szinházi Élet előfizetési ára 
(Budapestre és vidékre) 

Egész évre 8 kor. 
Fél évre 4 kor. 50 fill. 
Negyed évre 2 kor. 40 fill. 



26 .oidai SZITtt IA2Î ÉLET 

NEMZETI SZÍNHÁZ. 

A faun 
Irta: Knoblauch. 

Lord Stonbury Oíry 
Lady Alexanker Vamery Paülay Erzsi 
SHvani herceg.-.. Rajnai 
Sbi Ernest Horváth Jenő 
Mrs. Hojre C l a r k e . . . . . Csillag F. 
Vivian Rákos Alice 
Maurice Norris Bartos 
Cyril Overton Mészáros Alajos 
Fisch komorrtyik Hajdú 
acksyn „ • 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 I, Alexandra 
Vanceytől, búcsúlevelet ir menyasszonyá-
nak, Viviannek és éppen végre akarja haj-
tani 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 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 kapott harminc-
ezer fontot eljátszotta Silvani észreveszi, 
hogy Vivian Overtont, a festőt szereti, de 

ezt nem merik egymásnak bevallani. Föl-
fed zi előttük a titkukat és Vivian anyjától 
engedelmet kér Vivian számára, , hogy a 
szive szavát követhesse és igy ez az anyja 
beleegyezésével lesz titokban Overton 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. Silvani magára ma-
rad Alexandrával, aki csupa társadalmi 
gőg és konvencio. A nagy suff agette 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, ret-
tentő viha t támaszt Ebben a fönséges 
viharban járnak a szerelmes párok az 
éjszakában. De a villámok fölgyújtják 
Stonbury képtárát, amit az uzsorás az e>te 
magának követelt. Az uzsorás most a ké-
pek helyett a pénzt szerelné megkapni, 
de mivel Stonbury vonakodik, elárulja 
neki, hogy Alexandrát Silvanival; együtt 
látta a pakban az éjszakában. Stohbúty-
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 kíváncsi volt 
és hogy visszatérhessen a természetbe, 
Stonburynak a pénz helyett visszaadja a 
tiszta, de sze elmére ébredő Alexartdrát. 

PESTI MOZI 
Szerkesztik : Korda Sándor és Várnai István. 
A VICCLAPiRÁS SZENZÁCIÓJA ! 

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-szinészekröl, s a mozi kulisszái 
mögül. A r á T IZ FILLÉR. 



S/ínUÁ/i ÉLCT 

Nemzeti szinház 
Az Erinnysek. 

Antik tragédia 2 részben. Irta : Leconte 
de Lisle. Fordí tot ta: Ivánfi Jenő. 

Klytemnestra 
Agamemnon 
•Cassandra 
Tálthynios 
Eurybates 

klytemnestra 
Elektra 
Orestes 
Egy szolga 

Személyek : 
Jászai Mari 
Bakó László 
P. Márkus Emília 
Mihályfi Károly 
Bartos Gyula 
Rajnai Gábor 
Jászai Mari 
Váradi Aranka 
Beregi Oszkár 
Lubinszky Tibor 

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 

Savitri. 
Hindu történet 2 felvon. Irta : Pásztor Árpád. 

Asvapati király 
Savitri 
Citrasva 
Narada 
Jama 
C. hirdető 
Egy szép betli 
1-ső pap 
2-ik „ 
3-ik „ 
4i-k „ 

Ivánfi 
P. Márkus Emilia 
Beregi 
Hajdú 
Jászai Mari 
Bartos 
Mihályfi 
Mészáros L. 
Bóris 
Narcis 
Dénes 

A leányom. Két öreg ember szerelméről 
szól a darab. Menyhért professzor gyűlöli 
a nőket, mert anyja huszonöt év előtt 
megszökött egy franciával. S bármint ipar-
kodik is Mari — a házvezetőnője az egyet-
len nő, aki iránt jóindulattal van — hogy 
leányát elvétesse vele, nem akar kötélnek 
állni. Mikor azonban egyik szintén idősebb 
tanár társa megkéri a házvezetőnőjét fele-
ségül ő is rájön, hogy nem a leányt, ha-
nem az anyját kell feleségül vennie, mert 
ő belé szerelmes és viszont. 

Asvapati király Századik születésnapján 
hiába várja népe üdvözlését: a nép távol 
marad tőle, mert a királynak nincsen utódja. 
A király Savitrihez, a termékenység isten-
asszonyához fohászkodik, aki meghallgatja 
imáját és elküldi néki leányát, akit szintén 
Savitrinek hivnak. Négy fe lé indulnak a 
király követei, hogy férje i keressenek 
Savitri számára. Eltelik egy esztendő s a 
követek megérkeznek hárman üres kézzel, 
a negyedik magával hozza Citrasvát, aki 
erélyes és derék levente. A férjj elöltről 
azonban megjósolják, hogy csak egy esz-
tendeig fog élni. Savitri azonban mégis 
őt választja férjül. Megint eltelik egy 
esztendő s Jama a halál angyala eljön 
Citrasváért aki meghal. Savitri könyörgé-
sére, a halál angyala kárpótlásul megígéri 
néki, hogv három kívánságát hajlandó 
teljesíteni, harmadik kívánságul pedig azt 
ajánlja a nőnek, hegy megteremti számára 
Citrasva mását. Egyedül ő fogja tudni, 
hogy nem az igazi. Savitri azonbah ezt 
visszautasítja. 

Szinház után a NEWYORK-kávéházba 
megyünk. 

R A ] ZOK 
M Ü V B S t t 

KIVIÏ£I,BÉM 

C M K I 5 • A 
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^ MENYASSZONYI KELENGYÉK 
j*g*j sikkes női fehérneműek állandó kiállítása. 

S CHAFFER Jozefina ' 0 
Budapest, IV. Koronaher- H - S 
ceg-utca 17, főposta mellett [ D | 

Nemzeti színház 

Az ember tragédiája. 
Drámai költemény. Irta: Madách Imre. Szinre atka! 
mazta: Paulay Ede. Zenéjét szerzette: Erkel Gyula 

Személyek: 

Az ur * * * 
Luczifer Gyenes 
Adám Bakó L. 
Eva • • Paulay E. 
Kimon, Miltiades és Lucia fia . . . . Kiss A. 
Catulus ' •• Lugosi Béta 
Hippia Vizváry Mariska 
Ciuvia Somló Emma 
Péter Apostol Pethes linre 
Heléna, Izaura kísérője V. Molnár Rózsi 
Patriarcha Sugár Károly 
Robespierre Szőke Lajos 
Saint-Just . . Rajnai Gábor 
Lovel Hajdú József 
Tudós Gál Gyula 
Aggastyán Sugár Károly 
Luther Horváth Jenő 
Plato : . . . - . . . . . Hajdú József 
Michel-Angelo Mészáros Józs. 
Eszkimó . . Mészáros S. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 

megyünk. 

Ármány és szerelem. 
Szomorújáték 2 felvonásban. Irta Schiller. Fordította: 

Paulay Ede. . . Személyek: 
Bakó László 
Beregi Oszkár 

Dezső József 
F. Márkus Emma 

Walter, miniszterelnök 
Ferdinand, a fia, őrnagy 
Kalb, főudvarmester 
Lady Milford 
Wurm, a miniszterelnök titkárja Ivánfi Jenő 
Miller, zenész Szacsvay Imre 
Millerné Kiss Irén 
Lujza, a leányuk Váradi Aranka 
Sophie, a lady komornája Kelemen Mária 
A herceg komornyikja Bartos Gyula 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja 
meg a SZÁMÚI SAVANYÚVIZET ! 
zlik önnek a vacsora 

Barlanglakók. 
Szinmü egy felvonázban. Irta : Tömörkény István. 

Személyek : 
Tandari Pethes Imre 
Tandariné G. Alszegi Irma 
Sándor Rajnai Gábor 
Róza Mátrai Rózsi 
Biczók Rózsahegyi K. 
Erdőmester Gyenes László 
Dudás Sugár Károly 

Tandariék erdőt irtanak s nagy szegénységükben 
a föld alatt, veremben húzódnak meg. Most jött 
meg a fiuk Sándor, kiszolgált katona, duhaj, vere-
kedő természetű ember. Szerelmes valami perna-
hajder teremtésbe. A; erdőmester javítani akar Tan-
dari nyomorult helyzetén és felajánlja neki: legyen 
csősz; Tandari szívesen elvállalná, dé' még van két 
évre szerződése az erdőirtókkal. Fianak adná hát át 
az ügyet, de ennek előbb nősülni kellene. És Sándor 
szeretőjétől nem akar megválni. Efölött összetűz 
apa és fiu s ezen heves contlictus békés megoldása 
fejezi be a darabot. 

F á c á n nagyvendéglő 
a Zugligetben 

egész télen nyitva, állandóan íülött téli helységek, 
• • • • • • pompás ételek és kitűnő italok, ^ H I B B B B 

Tulajdonos: GRAEZL JÓZSEF. Telefon??. 



SZinUÁZl ÉLET 

Vígszínház 

29. oldal 

Bella. 
Szinmü 3 felvonás. Irta : Szomory Dezső. 
Doktor Keilitsch Gyula Vendrey 
Felesége 
Leányuk, Bella 
Mari, Bella komornája 
A nagymama 
Thurein-Ernöffy K. gr. 
Ifj, Thurein-Ernőffy gr. 
Talpa-Magyar Ede 
Klein 
Röghegyi 
Tormay 
Puccini 
Egy kritikus 
Gróf Liebesberg 

I. felv. Keilitsch Bella 

Haraszthy Hermin 
Varsányi Irén 
Mészáros Qiza 
Kende Paula 
Hegedűs 
Kemenes 
Tanay 
Szerémy 
Tapolczay 
Tihanyi 
Zátony 
Sarkadi 
Bárdi 

operaénekesnőnek készül . 
Gróf Thurein Ernöffy pártfogolja. A iányon az anya-
ság első jelei mutatkoznak s szülei a régóta szerel-
mes Talpa-Magyar Edéhez egy derék fogorvoshoz 
adják. A gróf is beleegyezik. 

il. felv. Bella kétségbeesésében viszonyt kezd 
Röghegyi tenoristával. A gróf is visszatér s Bella 
kar ja iba szédül. Nagyszerű szerződést kinál Bellának. 
A fér j mindenre rájön s rövid de heves jelenet után 
elválnak. 

III. felv Bella megundorodik aférf iaktól s t iszta ön-
zetlen szerelemre kívánkozik. Izgalmas, vad tu«ák 
után visszatér férjéhez, a z egyetlenhez, aki t isztán 
szerette. 

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 . 

Tatárjárás. 
Operette három felvonásban. Irta : Ba-
konyi Károly. Zenéjét Gábor Andor ver-

seire 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 
Suták, közhuszár 
Kempelen, baka 
Gerő, intéző 
Bence, béresgazda 
Szegfű Bandi 
Elemeriné 

Tihanyi Miklós 
Kelemen Lajos 
Győző Lajos 
Tapolczay Dezső 
Szeremt Zoltán 
Bárdi Ödön 
V. Kesz Rózsi 

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

to t ta : Biró Lajos. 
Személyek : 

Méritai — — — — — — — Hegedűs Gyula 
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 ö politikai barát ja a lopási esetet a "aga 
lapjában megcáfolta. 

II. felvonás. Méritai megtudja, hogy Frepeau mily 
kétszinü szerepet játszott. Frepeau maga szeretne mi-
niszterelnök lenni, maga inszcenálta Héritai 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 gvermekei is kételkedtek 
benne — Csak Renée nem tágit mellőle. 

III. Merital 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 u tán a NEW-YORK k á v é h á z b a 
m e g y ü n k . 

A zsába. 
Bohózat 3 felvonásban. — Irta Hennequtn 

és Duval, forditotta Molnár Ferenc 
Bzisard Andole gyáros 
Colette a felesége 
Leclapierné Brisard 

anyósa 
Marcinelle orvos 
Lurane a felesége 
Lehnchosis őrnagy 
Zenobia unokahuga 
Theodore Barnard 

titkára 
Sophie szobaleány 
Casimir inas 

Góth Sándor 
Makai Margit 

Kende Paula 
Hegedűs 
Mészáros 
Balassa J . 
Hegedűs Gy. 

Tanay Frigyes 
Molnár Aranka 
Győző Lajos 

Színház után a NEW-TORS kávéházba 
megyünk. 

"TV 1 7 7 T CAFE-RESTAURANT Szinház után friss vacsora. \_ß ÍV , I y I GORSO 4 korona Souper . Polgár i á rak . 
Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. 

Délután és este Quartett-zene. ^ " ^ p L ^ ^ f a ^ n í k ő ^ U e t e ^ ' ' ^ 



30. oldal smm ciET 

Király Színház. 
UJD0NSA6 ! ÚJDONSÁG ! 

A cigányprímás. 
Operet t 3 felvonásban. írták Wilhelm és Grünbaum. 
Fordítot ta Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté Kálmán 
Imre. Rendező Stoll Károly. Karmester Vincze Zs, 

Rácz Pali Nyáray Antal 
Laci, a fia Nádor 
Sári a leánya Fedák Sári 
Juliska, unokahuga Percei Sári 
Irinay grófné K. Pálmay Ilka 
Gas ton gróf, a fia Rátkai Márton 
Cadean , Gas ten gondnoka Boross 
Horibert király Látabár 
Alustasi Hajnal 

I. felvonás. Rácz Pali, a világhírű magyar cigány-
pr ímás csendesen éli nyugodt öregséget a Sorok-
sári-uti cigányfertályban. Temérdek gyereke van. 
Legidősehb lánya Sári, már e ladósorban van, a fia, 
Laci, már zeneakadémiára jár, bár az öreg Rácz na-
gyon megveti kottából muzsikáló fiát. De Rácz még 
nem érzi magát öregnek és nagyon legyeskedik csi-
n o s unokahuga, Juliska hörül. A Rácz háznak ven-
dége érkezik: a fiatal Irinoy gróf jön Párisból a 
gondnokával Cadeauval . Rá akar ja airni Ráczot, 
hogy jöjjön el hozzá muzsikálni Párisba. Nagynehe-
zon rá is veszi. Közben Laci, akinek önérzetét az 
öreg cigány megsértette, eifut az apai háztól. 

II. felvonás. Az Irinoy gróf párisi paiotájában 
foiyik az estély, ameiyet Irinoy Gáston gróf a nála 
inkognitóban időző massiliai király tiszteletére ren-
dez. Ebbe a környezetbe toppan be Sári és Juliska. 
Gaston Sárival kacérkodik, söt a fiatalok hamarosan 
egymásba szeretnek. Juliska pedig Lacival találkozik 
a palotában, aki vándor lásában idekerült és karmes-
tere lett a gróf házi zenekarának. Kiderül, hogy sze-
retik egymást , ami annál fá jda lmasabb dolog, mert 
Juliska most már a Laci apjának, az öreg cigánynak 
a menyasszonya. Az estélyen az öreg Rácznak is 
játszania kellene, de elpattan a hurra. A tá r saság 
sürgetésére Laci ugrik be helyette, aki nyilvánosau 
még nem is hegedült. Most óriási sikert arat. Rácz 
maga is tapsol a fiának és most már nem akar já t -
szani, hogy a fia sikerét ne í ontsa. De megsértik a 
hiúságát és ekkor játszani kezd. De botrány vége. 
Kiderül, hogy a vén cigány játéka nem kell senkinek. 

III. felvonás. Néhány hét múlva Ráczék ismét 
találkoznak a grófi palotában. Az öreg Rácz teljesen 
lejárta magát, a koncertjei csúfosan megbuktak a 
fiatai Rácz azonban világhírű ember. A fiatalok kü-
lönben el vannak keseredve. Gaston nem veheti el 
Sárit, mert családja aligha egyeznék bele, Laci pedig 
nem veheti el Juliskát, - m e r t az már az öreg 
Rácz menyasszonya. A megoldást Gaston gróf édes-
anyja hozza meg. Kiderül ugyanis egy intim jele-
netben, hogy a grófné ezelőtt harminc evvel szerel-
mes volt a Lendinban az akkor csinos, fiatal siheder 
Ráczba. Rácz belátja, hogy felette is eljárt az idő és 
odaad ja Juliskát Lacinak. A grófné is belenyugszik, 
hogy fia elvegye Sárit. A darab azzal végződik, hogy 
Rácz hüseges barát ját . Slradivarius,hegedüjét .bedobja 
a kandallóba. 

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

Don Lopez — — — — Szirmai I. 
Garcillago — — — — Tóth J . 
Salmas — — — — — Simái 
Celagó — — — — — Raskó 
Del Soro — — — — Asszonyi 
Mariano — — — — Király 
Prass — — — — — Rátkai 
Beatrice — — — — Fedák Sári 
Cora — — — — — Lonzai Annie 
Manoel — — — — Nádor 
Blanco — — — — — Krasznay 

Gyors- és gép í rás t t anu l junk UNDERMOOD szak 
i sko lában Andrássy-ut 1. 

Leányvásár. 
Operette 3 felvonásban. írták: Martos 

Ferenc és Bródi Miksa. Zenéjét szerzette: 
Jacobi Viktor. — Személyek : 

Harrison Jack Boross 
Harrisonné Erdei Berta 
Besy, leányuk Harmath II. 
Lucy, szobaleány Lonzay Anna 
Gróf Rottenberg Latabár 
Fritz, fia Rátkai 
Miglest Tom Király Ernő 
Korcsmáros Kovács 
Sem, pincér Ciszsér 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

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

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

S Z Ű C S A . 
angol börbutor és bőrszék 
különlegességek gyártása: 

BUDAPEST. 
VII., Károly-körut 5j«. «z. 
Fényképes album kivá-

natra ingyen. 

Z Á L O G C É D U L Á K A T 
brilliánS köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra be-
cserélem. Reitz ékszerész IV., Károly-

körut 6. — Telefon 102-19. 



SZinUAZI ELET 31. oldal 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
ÉVA. 

Operette 3 felvonásban. í r ták: Willner és Bodanszky . 
Fordította : Gábor Andor. Zenéjét szerzetté : Lehár r . 

Személyek : 
Flaubert Király 
Dagobert Rátkai 
Pipsi «. Medgyaszay V. 

karousse Németh 

va Percei Sári 
Prounelles Latabár 
lack 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 Eva, a mulatozás közepe t 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 
lázas 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 Pipsi szavaira, aki a könnyelmű élet[feíé 
csábít ja , amikor visszatér hozzá Flaubert , aki szereti 
Évá t ; megbánta vele szemben való viselkedését és 
igazán eljegyzi. 

Gyors- és gép í rás t t anu l junk UNDERMOOD szak-
i s k o l á b a n András sy -u t 1. 

János vitéz. 
Daljáték 3 felAonásban. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét 

szerze t te : Kacsoh Pongracz dr. 

Személyek: 
Kukorica Jancsi Fedák Sári 
I luska Soós Margit 
A gonosz mostoha P. Tárnoky Oiza 
St rázsamester Krasznay 
Bagó Tóth 
A francia király Németh 
A francia királykisasszony . . T. Harmat I. 
Bartolo, tudós Csiszér 

MAGYAR SZÍNHÁZ 
A farkas 

játék 3 felv. Irta Molnár Ferenc. 
Személyek : 

Di. Keletnçn— Törzs Jenő 
Vilma — — — Gombaszöghy Frida 
Szabó György — — Csortos Gyula 
A kegyelmes asszony Gerő Ida 
Rit terné — Bera Paula 
Mikhál hadnagy — — Vándori 
Zágony hadnagy Z. Molnár 
Főpincér — — — — Körmendy 
Pincér — Csiszér 
Italos — Erdélyi 
A t i tkár 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 

Atti la — — — 
Mikolt — — — 
Eirene — — — 
Bériek — — — 
Ataulf — — — 
Kurkutkán — — 
Az archimandri ta— 
Hilarion— — — 
Zerkon, bohóc — 
Egy asszony — -— 
Egy gárda — — 

— Kürthy József 
— Cs. Aczél Ilona 
— T. Halmy Margit 
— Törzs J e n ő 
— Tarnay 
— Vágó 
— Sebestyén 
— Réthey 
— Kardos 
— Dobos Margit 
— Körmendy 

PARKÉTA fényçsitésére 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 JÓZSEF 
bőröndös és finom bőráru-készi tő 
császári és királyi udvari szállitó 

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



32. oldal SZIÍIUÁZÍ ÉLET 

NEPOPERA. 
T r a v i a t a . 

(A TÉVEDT NÖ) 

Négy felvonásos opera. Irta: Piave. Zenéjét szerzet te 
Giuseppe Verdi. A zenekart vezényli : Reiner Frigyes 

Szereplők : 

Violetta Valéry Lydia Lipkowska 
Flora Bervoix Legard Adél 
Anina Hiekisch Kató 
Alfréd Germond Pogány 
George Germont, Alfréd atyja . . Gábor Arnold 
Gaston, vicomte de Letorieres . . Hajagos Károly 
Duphol báró Róna Dezső 
D'Obigny márki Bihar Sándor 
Grenvil orvos Mátrai Ernő 
Joseph, Violetta inasa Salamon József 
Flóra inasa Száki Ernő 

Gyors- és gépírást tanuljunk Underwood 
szakiskolában, Andrássy-ut 1. 

A SZÍNHÁZI ELET 
APRÓHIRDETÉSEI. 

Akinek eladó szinházi felszerelései, ruhái stb. v a n -
nak. Aki szobájá t színésznek, szinházi embernek 
óhaj t ja kiadni. Aki bárminemű szinházi nexust keres 
hirdesse ezt a „ >zinházi let"-ben. — Minden szó 
egyszeri beiktatása 10 fillér. Vastag betűvel 20 fillér. 

SZIN1NÖVENDÉK, 18 éves szép barna urileány, idő-
sebb úrinő vagy úriember ismeretségét keresi, ki 

öt havonta szerényen támogatná. „Tehetség" jeligére 
a kiadóhivatalba. 

KÉT T E L J E S E N külön bejáratú feltétlenül tiszta 
utczai szoba 1—2 ur vagy hölgy részére azonnal 

kiadó. Barcsai-u. 11.1.|10. Now-York kávéház mellett. 

KÉSZÍTEK, JAVÍTOK, TISZTÍTOK szinházi és 
valódi ékszert, házban és házon kivül. Veszek 

tör t aranyat , ezüstöt, platinát és drágakövet a leg-
magasabb napi áron. Zálogjegyeket köl tségmentesen 
kiváltok s teljes értékét kifizetem. S t rauszmann J. 
ékszerész. Szóndy-u. 9. föjdsz. 9. Telefon 133 - 98. 

Az izgazgató ur ! 
Operet te előjátékban és két felvonásban. Irta : Krem 
és Lindau. Zené jé t szerzette Ziehrer. Szereplők : 
Hümme' Leodegard, egy vándor 

szinósz társulat igazgatója Treumann Louis 
Leopoldina, a felesége 
Zacconi 
Sárvári Töhötöm 
Sárvár iné 
Háiány Adél 
Lászlófiy Edömur 
Szerdahelyi Lehel 
Homonnai Bendegúz 
Fogaras 
Veres 
Mária, a felesége 
Nánika, a gyámlánya, k é s ő b b 

pr imadonna 
Egy cigánv asszony 
Montravallo, földbir tokos 
Katica, a leánya 
Somló Frigyes, h a d n a g y 
Bezebek báróné 
Ferenc unokaöcsé 
Az ál lomásfőnök 

Dinyési Rózsi 
Pázmán Ferenc 
Marosffy Lajos 
B. Abaffy Ella 
Lehner Margit 
Ujváry La jos 
Horthy Sándór 
Vajda Frigyes 
Fehér Arthur 
Csolnakossi Gyula 
Bán Juliska 

Szoyer Ilona 
Székely Anna 
Mátrai Ernő 
Szegő Józsa 
Németh Gyula 
Hiekisch Kató 
Hajagos Károly 
Hevesi Miklós 

^ L ^ o z z á u a l ^ i f ^ 
aus választékban l l 

legolcsóbb á r a k m e l l e ü 

WALD GVUL7T j 
BU D A P E S T VAI.Kii-ályu.SL 
?5(>old képes árjegyzék 
" vidékre ingyen... " 

[ 5 1 | c g E i | | a S c i | | D S c i | [ 5 1 

MFßPMUll Û7 II H|| T v e ^ a t ,HÁZTARTÁSFŐ ta-
iJLUUÜnlJÜn Uli U H II 1 nácsait. Ez az elevenül szer-

kesztett asszonyujság 19 esz-
tendő óta a legnépszerűbb lapja a magyar asszonyoknak. Eélévre hat 
korona. Aki félévi előfizetési dijat most beküld, az ingyen és bér-
mentve megkapja a „ H Á Z T A R T Á S K Ö N Y V T Á R A " most megjelent 
pompás 20 kötetét. Mutatószámot kívánatra^ ingyen és bérmentve küld 
a H A Z T A R T Á S kiadóhivatala, Budapest Vl/É. Eötvös-utca 36. szám. 



S / i n U A / l ÉLET 3. szám. 

EREDETI 
MODELL 

VALÓDI HERMELIN-SSL, 
SKOUNKS-DISZSZEL 

ELKÁN GYULA 
SZŰCS, SZÖRMENAGY-

Á R U HÁZÁBÓL 

KÁROLY-KÖRÚT 19. SZ. 



3. szám. SZinUMI ELET ív 

AKI 

SZÍNHÁZI 
ÉLET Telefon 133-98 sz. 

Előfizetési ár: 
Egész évre 8.— K 
Félévre 4.50 „ 
Negyedévre 2.40 „ 

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

ingyen 
kapja az eddig meg-
jelent számokat a 
levelezőlap mellékle-
tekkel együtt. 

Minden régi számot leve-
lezőlap melléklettel együtt 
20 fillér levélbélyeg be-
küldése ellenében elküld 
a kiadóhivatal 

VI. Eötvös-utca 31. 

Phübus-kiinyvnyomda, Budapest VI., Eötvös-utca 31. —TELEFON 133—98. 


