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S m U h l l ÉLET 

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

mellett megrendelhető 

ÖVÁROSI SZÍNHÁZAK 
MŰSORA Minden 

296. szám. 

U J : 

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

286—87. Primerose kisasszony. Szinmü 
3 felvonásban. írták Caillavet és 
Flers. Fordította és a VigSzinház 
előadása számára átdolgozta Góth 
Sándor. Ara 60 fillér. 

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

290—92. Az aranykalitka. Vígjáték 3 fel-
vonásban. Irta Lorde-Funck-Bren-
tano-Marséle. Fordította Heltai 
Jenő. Ára 90 fillér. 

293—94. Baccarat. Dráma 3 felvonásban. 
Irta Henry Bernstein. Fordította 
Góth Sándor Ara 60 fillér. 

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

A gyűjtemény teljes jegyzéke kívánatra 
ingyen kapható. 



II. évfolyam. 1913. március 9-től március 16-ig. 10. szám. 

Előfizetési á rak : 

Budapest és vidékre 

Egész évre 8 kor 
Félévre 4.70 „ 
Negyedévre 2.40 „ 

Egyes szám ára 
Budapesten 20 f. 

Vidéken 24 f. A Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

m m m elet JbxerKe3zii:c)nczje Sa/idor 

ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összesbuda-
pesti színházak egész heti SZINLAPJÁVAL és a darabok 

TARTALMÁVAL . . . . 

Felelős szerkesztő : INCZE SÁNDOR 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eötvös -utca 31. 

Telefon 133-

P. Márkus Emilia 
egészen kivételes nő. Mint asszony és művésznő bizonyára 
egyike a világ legérdekesebb teremtményeinek. Annyira ma-
gában álló, eredeti és befejezett, hogy erőszakoskodás nél-
kül egyáltalában nem lehet klasszifikálni. Reám renaissance-
jelenségként hat, alkalmasint csak azért, mert ilyen gazdag, 
szines, erős és bájos nőket főleg a renaissance-korból isme-
rünk. Kitűnőnek találom minden szerepében, amelyben igazi 
nőt kell ábrázolnia. Jó t vagy rosszat, szentet vagy romlottat, 
ragadozót vagy vegetárinust, mindegy, csak nő legyen. 

Ő mindig fölötte állott annak, amit divatnak szokás 
nevezni a művészetben és ami többnyire csak arra való, 

hogy elfogadtassa a közönséggel a féltehetségeket. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A Z A R A N Y E S Ő B E N 
S z o y e r Ilona, H a j n a l Hajnalka és B a l o g h Böske 
S Z E N Z Á C I Ó T KELTŐ T O A L E T T J E I 
FÖRSTNER NŐVÉREK ÉS Z. RICHARD 

DIVATTERMÉBEN KÉSZÜLTEK. (HARISBAZÁR-UTCA 2.) 



2. oldal SZÍrUlÁZI ELET 

Siáma. 
Hiivös Iván és Guerra Mtklós ballettje a Scá lában . 

agyar szerző álmodhat-e 
nagyobbat és dicsőbbet, 
mint azt, hogy a 

zenei életnek egyik világhírű cen-
trumában, a milanói Scala-szinház-
ban kerüljön színre ? És ime, ahogy 
a fiatal magyar 

d r á m a í r ó d alom 
diadalmasan vé-
gigrobog az egész 
világon, muzsiku-
saink sem állnak 
tétlenül. Most, a 
milanói Sclálában 
színre került Hű-
vös Iván és Guerra 
Miklós balletje, a 
„Csodaváza" , a 
melyet a milanói 
előadásban Siáma 
néven mutattak be 

Magában véve 
az a körülmény, 
hogy egy magyar 
ballet a s i k e r 
utján eljut a Scáláíg, dicsőség a 
ballet szerzőinek, de az, hogy a 
zeneileg agyonkényeztetett olasz 
közönség, amelynek már a bölcső-
ben opera áriát dúdolnak a dajkák, 
a siker látható jelei mellett akcep-
tálta a balletet, nagyobb öröm 
lehet Hűvös Ivánnak, mint ha a vi-

Hüvös Iván. 

lág száz legelső zeneesztétája ir 
róla dicsérő cikkeket. Es a milanói 
közönség, amely nem tud hang-
fogót tenni érzelmeire, akár pro, 
akár kontra nyilatkozzanak is meg 
az érzelmei, hangosan és melegen 

ünnepelte a két 
szerzőt, főként 

azonbanmégisHü-
vös Ivánt, a ki 
különösen finom 
muzsikájával, in-
venciójának bősé-
gével, dallamos-
ságával az első 
taktus elhangzása 
után le tudta lán-
colni a Scála kö-
zönségének figyel-
mét. 

A milanói lapok 
a sikert egyhan-
gúlag konstatálták 
és dicsérő szavak-
kal emelték ki azt 

a pazar kiállítást, amelyben Ming-
hardí igazgató a Siamát szinrehozta. 
Előbb a Parasztbecsületet mutatták 
be uj betanulással, majd feszült vára-
kozás után felgördült a függöny és 
megkezdődött a poétikus szépsé-
gekben gazdag ballet, amelynek 
cselekményét a szerzők csak any-



színuÁzi CUT 3. oldal 

Siama I. kép. 
A „Színházi Élet" számára készült milanói felvétel. 

Mlíl'H««! 

Siama III. kép. Tükör díszlet. 
À „Színházi Élet" számára készült milanói telvétel. 



Siama IV. kép. 
A „Színházi Élet', számára készült milanói felvétel. 

4. oldal SZ1Í1LIÁ7Í ÉLET 

a magyar zeneirodalomnak, ahol a 
muzsika klasszikus bajnokai is nem 
egyszer kénytelenek voltak eltűrni 
a közönség erőteljes kritikáját és 
ahol nincsenek mondvacsinált si-
kerek,mert esetleges klakkok mun-
káját hamar elnyomják az olasz 
nép temperamentumának ezerféle-
képp megnyilvánuló jelei. A „Síáma" 
pedig hamarosan ismert lesz Európa-
szerte, mert a Scála újdonságait 
minden valamire való muzsikusnak 
ismernie kell és mert amely da-
rabra a Scála színház nyomta rá 
a siker jegyét, annak a darabnak 
életképességét, művészi voltát két-
ségbe vonni nem lehet és nem 
szabad. 

nyiban formálták át, hogy a mese 
színhelyét áthelyezték Siámba. Az 
egzotikus millió, amely a pazar 
diszletek révén is rendkívüli mó-
don hatott az olasz közöuségre, a 
cselekmény csípkeszerüsége, a cím-
szerep alakitójának, Ettorina Ma-
zuchelli-nek bűvös, elragadóan szép 
táncai, főként azonban a zene me-
lodikus és mindenütt a cselek-
ményhez simuló finomságai nem 
egyszer hangos tapsra ragadták a 
közönséget, amely különösen a 
tükörjelenetnél adta hangos jelét 
tetszésének. 

Mindent összevetve, innét a tá-
volból is meg lehet állapítani, hogy 
Hűvös Iván ott szerzett dicsőséget 



SZinUAZi ELET 5. oldal 

Medúza. 
Ifj. Wlassics Qyula darabja a Nemzeti 

Színházban. 

À medúza csak addig csillog 
ezer-színében, amíg a tenger 

alatt van ; mihelyt felhozzuk 
a szabad levegőre, elveszti varázsát 
és szürke, alaktalan tömeggé vá-
lik, — mondja a darabban Korom-
pai Gábor, a költő. És ez a Me-
dúza szimbóluma. 

Korompai Gábor kedvesét, Ber-
zey kamarás feleségét, kihez sze-
relmi viszony fűzi, megszökteti és 
egy ideig boldogan élnek a Rivié-
rán. De a költő ifjúkori szerelmese, 
Hohenplan grófnő a véletlen foly-
tán rátalál és Gábor hírtelen rá-
eszmélt az ő vélt boldogságának 
valódi mivoltára; egyre erősebben 
érzi kedvesének igénytelenségét. 
Eletének célját látja Hohenplan 
grófnőben és nem inditja meg 
Berzey Klára közeledő anyasága 
sem. Klára néhány mély, fájdalom-
mal teli szóval búcsúzik a költőtől 
és öngyilkos lesz. 

A grófnő és a költő most már 
szabadok, de a medúza sorsa raj-
tuk is beteljesedik. Közéjük áll a 
multjuk, Klára halála és mindin-
kább érzik, hogy az a tizennyolc 
év, amelyet egymástól távol töl-
töttek, rájuk szórta az élet minden 

Paulay Erzsi öltözőjében. 
A „ M e d u ? a " főpróbá ján tőrtéut fölvétel. 

szennyét. Gábor durván feltárja a 
helyzetet kedvese előtt és elhagyja 
őt. A grófnő pedig tört szivvel 
folytatja kalandos életét. 

A regényes darabot a Nemzeti 
Színházban gyönyörűen adták elő. 
Az első felvonás jelmezei (jelmez-
estélyen vagyunk), a második fel-
vonás hallja, amelyről szép kilátás 
nyílik a Riviérára, és a harmadik 
felvonás mütarme, amelyet a grófnő 

legnagyobb K ö l c S Ö t l k Ö l i y W Í Ó . Y 2 i 
ANDRÁSSY-ÚT 33. 

Magyar, német, francia, angol újdonságok. — Prospecktus ingyen. 
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poétikusan „tenger fenék"-
nek nevez, — káprázatos 
látványt nyújtanak a szem-
nek. És szívesen hallgat-
juk a vetélytársnőknek a 
női lélek mélységeit feltáró, 
nagy jelenetét, és Klára, 
gyöngéd, szerelmes szavait. 

Márkus Emilia és Pau-
lay Erzsi adják a női fő-
szerepeket. Márkus a sok 
viharon átment, de mélyen 
szeretni tudó kalandornőt, 
Paulay pedig a passzív, 
szenvedő, gyenge asszonyt. 
Korompai Gábornak, a 
költőnek szerepe Somlainak 
jutott, Berzey hálátlan sze-
repét pedig Pethes töltötte 
be. Feleslegesnek tartjuk 
erre a négy nagy művészre 
dicsérő jelzőket pazarolni. 
A darab komor, tragikus 

Gróf Hohenplanné — P. Márkus E. Korompai — Somlai Arthur. ^ ^ j ^ j J j á t ^ m á s o d i k f e l v o n á s 

elején egy vidám, bohózatszerü hegyi Kálmán és Kiss Irén nagyon 
jelenet szakítja meg, amelyet Rózsa- kedvesen játszanak meg. 

Salamoni ítélet. Min-

Íden előkészület meg-
történt már a Király 
Színház május 8-án 

kezdődő bécsi vendégszereplésére, 
így kijelölték azt a 24 kardalost 
is, akik az expedícióban részt fog-
nak venni a 32 tagu kórusból. 
Persze az itthonmaradó nyolcak 
fájó szívvel vették tudomásul, hogy 
a direkció kénytelen volt őket ki-
hagyni a vendégszereplésből, de 
különösen a szivére vette az ügyet 
Bellágh, a legidősebb kórísta, aki 
napokon keresztül agitált az ő ki-
hagyása ellen. 

Végül, amikor már minden érvét 
kiadta, elszánta magát az utolsó 

lépésre és zsűrit kért annak felül-
bírálása céljából, hogy megérde-
melte-e a mellőzést, vagy sem. A 
zsűriben Stoll elnöklete alatt La-
tabár, Rátkai és Balázs; Bellaágh 
részéről pedig három kórista vett 
részt. Hosszú és beható tanácsko-
zás után a zsűri a következő íté-
letet hozta : 

„Bellaághnak feltétlenül Bécsbe 
kellene menni, — ha a kórus va-
lamennyi tagját Bécsbe vinnék." 

A rehabilitálás óta Bellaágh 
büszke önérzettel sétál társai kö-
zött és boldognak, boldogtalannak 
magyarázza : 

— Látod, a zsűri is nekem rdott 
Igazat. 



Operaház Chabert e z r e d e s : Godescha l—Ney B., Derville—Mihályi, Chaber t—Szemere , Fer rand—Környei , 
Rosina—Szamosi Elza Alexy felv. 

SZinHAZi QLCT 7. oldal 

Királyok. 
(Bródy Sándor károm egyfelvonásosa a 

Magyar-szinházban. 

idei szezonjának pompás 
és gazdag „magyar cik-
lusa" során a Magyar 
Szinház Bródy Sándor-
hoz érkezik el a jövő 

héten. — A bemutatókat általában 
három fajtába lehetne sorozni. 
Vannak olyanok, amelyeket kíván-
csisággal vár a közönség, (ezek 
rendszerint külföldi újdonságok, 
vagy fiatal magyar irók munkái.) 
Vannak azután szenzációk, amelyek 
legalább a bemutatóig azoknak 
látszanak és végül a harmadik 
fajta, az úgynevezett irodalmi cse-
mege, a finom, a premiere-gour-
mandok szivevágya. Ez utóbbi az, 

amelyikhez a Bródy darabjai tar-
toznak és tartoztak mindig. 

A szombaton bemutatásra ke-
rülő három egyfelvonásosa közül 
az egyiknek — „A fejedelem"-nek 
— nem most van az Uraufführungja. 
A Magyar-szinház tavalyi bécsi 
vendégszereplésén mutatták be és 
olyan nagy sikerrel, hogy a ma-
gyar sikert már el sem tudjuk 
képzelni, mekkora lesz. Mert ha a 
bécsi publikumot meghódította, — 
amelynek nemzeti érzésétől, tör-
ténelmi gondolatvilágától messze 
esik az erdélyi fejedelmek kora, 
históriája, — milyen hatásának 
kell lennie nálunk? „A fejedelem" 
tehát már tűzpróbán átesve, gyö-
nyörű auspiciumokkal indul. . 

A másik két darab cime : Lajos 
király és Rembrandt és egyik sem 
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marad el kvalitás tekintetében az 
előbbitől. Bródy gyönyörű, zengő 
magyar nyelve minden drámai fe-
szültség és hatás nélkül is magá-
ban véve élvezet, s hogy mint 
drámaíró is kiválót fog nyújtani, 
ketten kezeskednek érette: A ta-
nítónő és A medikus. 

Két ilyen kezes sokkal különb 
ajánlás, mintha mi mégegyszer 
ennyit is beszélünk erről a három 
csipkefinom kis alkotásról. 

De a darabok szinlapja még szót 
érdemel. „A fejedelem" és „Rem-
brandt" címszerepét Kürthy József 
játsza, akinek ez lesz magyar szin-
házbeli hattyú szerepe. Májustól a 
Nemzeti Színház tagja, de hogy 
mekkora sikert vár a színház a 
darabtól, bizonyítja az, hogy Kürthy 
az uj szerződésében kikötötte, 
hogy a Bródy-darabokban még 
azután is játszani akar. A Nemzeti 
Színház pedig ebbe a kikötésbe 
belement, nem is gondolva arra, 
hogy hónapokra kell őt kölcsö-
nöznie. 

A három darab női főszerepeit 
Gombaszögi Frida adja, aki a 
Napraforgós "hölgy és A farkas 
óta banálissá tett minden dicsérő 
jelzőt, amit színésznőről azelőtt el 
lehetett mondani. Mivel azonban 
eddig minden szerepében felül-
multa önmagát, hitetlen fejcsóvá-
lással várjuk: hátha itt is nőni fog 
még ! 

A darab nehéz rendezése Vágó 
kezében van. Ő a Magyar Színház 
első színész-rendezője, akinek ava-
tott munkája sokak csodálkozását 
fogja kiváltani. 

A vagyont érő kosztümök és 
díszletek Márkus László volt fő-
rendező, most szcenikai főfelügyelő 
tervei. Ami fény, pompa egy da-
rabba, egy színpadba belefér, azt 
megkapjuk. 

© 

Ez a Chabert, ez a Chabert, 
Ez a Chaberl sem lesz neves 
Ez a Chabert csak aféle 
Limonádé ezredes. 

* 
A Zerkovitz-operettben 
Van négy nagy virágkehely 
Bennük négy bájos nő nyílik 
E nők súlya sem pehely 
A virágot ifjak viszik 
S azt hiszem nem tévedek, 
Mikor azt mondom, hogy ez a 
Négy legnehezebb szerep 

* 

Zsúrtémaként az szerepel 
És arról kerepel 
A gólya 
Hogy mig eddig Wlassics volt 
A színészek dolgának előadója 
Végre most hát 
A színészek adták elő 
A Wlassics dolgát 
A kérdéstől szivem megdobban : 
Ki ért az előadáshoz jobban?! * 

Konstatálni jól eső, 
Hogy mint minden más eső 
Az „Aranyeső" 
Is elős giti a vetést 
Igen, a : ne-vetést . 

* 
Jól tudja ezt ön 
Hogy minden évben ha megjön 
A kikelet 
A színköröket ki kellett 
Nyitni. 
Most már nem havaz 
Nemsokára itt a tavasz 
Itt, ni. 
A színésznők nagy neglizsében 
Szaladnak majd a lizseben 
Itt-amott. 
Szerelmes leszek a primadonua húgába, 
És minden direktor gomblyukába 
Tiiz majd egy piros — ripacsot. 



9. oldal 

Soós Margit. 

J, ^ gy jön mindig, mint va-
! I lami kedves meglepetés, 

B k holott abban aszándék-
talan konkurrenciában, 

amelyet a Király Szinház nagyhirü 
és pompás művésznői kifejtenek, 
valóban számottevő, érdekes jelen-
ség Soós Margit is, a szinház egyik 
legfiatalabb primadonnája. Soós 
Margit szombaton este a Cigány-
prímás Juliskájának szerepében lé-
pett föl és az a meleg tetszés, 

SOÓ . M A R G I T . 

amely csak ugy áradt feléje a né-
zőtér minden zugából, többet jelent 
bármilyen ékesszavu kritikánál. 

Énekben és játékban egyaránt 
erős tehetségnek bizonyult a fiatal 
primadonna, aki amellett szinte 

fölös temperamentummal rendel-
kezik. Meg lehet állapítani, hogy 
minden föllépésében konstatálható 
a fejlődés és egyszer itt fog állni 
előttünk Soós Margit, a nagy pri-
madonna, akinek darabokat fognak 
írni a szerzők és akinek föllépése 
már a priori sikert jelent egy 
operett számára. Ezentu! különben 
még sokszor lesz hozzá szeren-
csénk a Juliska szerepében és 
akik szombati alakításában még 
nem gyönyörködhettek, igazat fog-
nak adni a kritikának, ha Soós 
Margitot megnézik a Cigányprímás-
ban. 

S 7~ Az uj sugó. . . C s a k 
nemrégiben történt, hogy 

a Vígszínház egyik su-
(fifcaü gója összekülönbözött 

Zátonynyal, a szinház fiatal művé-
szével, minélfogva állása azonnal 
zátonyra került, magyarul : távoz-
nia kellett a Vígszínháztól. Az el-
bocsájtott sugó helyébe a napok-
ban uj súgót szerződtettek, akit 
Kövesi, a fősugó, a Vígszínház 
egyik legkedvesebb tréfacsinálója 
vett pártfogásába. Föl is vezette 
rögtön a színpadra, ahol éppen 
próbák folytak és majdnem vala-
mennyi művész jelen volt. 

Kövesi azonban megvetően intett 
az uj sugó felé és igy szólt : 

— Ezekkel ne törődjék. Hanem 
majd mindjárt bemutatom egy ur-
nák, aki itt mindenkinél hatalma-
sabb. 

Ezzel odavezette a súgót Zátony 
elé és bemutatta : 

— Zátony ur — az uj sugó ! 

m r - M k 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a V I I I . , BAROSS-UTCA 87. 
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BANDA MABCJ és FIAl 
— muzsikálnak. = 
Kitűnő sonper 3 korona. 
Unterreiner I. vendéglős 

Proletár gyerekek és direktor bácsik. 

kis Hegedűs, aki még mpst kis „hö" be-
tűvel irja a nevét, de idővel kinőhetne a 
Magyar-szinház büszkeségévé. 

Érdekes, hogy Tóth Imre is hasonló 
intenciókkal várta a pöttöm proletárokat. 
Már szinte előtte állt a liliputi hadsereg 
és Tóth Imre kiválasztott magának a sok 
közül egy kis Törzsöt, meg egy kis Csor- Király Ernöcske. 

em csapott le a nagy sztrájk, amely 
mint Damoklesz kardja lebegett a 
fejünk fölött. Pedig vártuk. És 
vele együtt vártuk a proletár-
gyerekeket is, akik majdnem-

hogy eljöttek közénk egy kis jólétet ta-
nulni. Legkiváltképpen a szinidirektor bá-
csik voltak érdekelve, akik fejenként öt 
proletár-gyereket is adoptáltak volna bi-
zonyos időre, mert — mint Beöthy László 
remélte, — háthogyha akad a sok pujuc 
közö t t egy csitri Varsányi Irén, vagy egy 

Varsányi I rénke 

v/YVtty* 
Hegedűs Gyuluska 

A kis Csortos . 

tost, mig az eléje bukkanó Király Ernőcs-
kének ezt mondta volna : 
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— Te, fiacskám, erigy át szépen a Már-
kus bácsihoz a Népoperába, mert tudom, 
hogy szakasztott ilyen legénykére van 
szüksége. 

Király Ernöcske nem sokáig kérette 
volna magát, hanem Fedák Sárikával 

együtt csak átballagott volna a Tisza Kál-
mán-térre. Velük akart volna menni Szoyer 
is, de őt időközbe lekapcsolta magának 
Beöthy László, mondván: 

S t o y e r Ilonka. 

— Gyere csak lelkecském, kapsz ám 
nálam szép babát , meg sipcukrot, bizony ! 

A Faludi-dinasztia sem lett volna rest, 
mert a sokezernyi proletárgyerek közül 
bizonyára megtalálja Gál Gyuluskát, aki 

Gál Gyulácsf ta . 

nagy komolyan szemlélte a direktorok 
igyekezetét. Így minden színház és minden 
direktor megkapta volna a magáét, ha 
egyszerre rettentő sírással föl nem buk-
kanik a sok gyerek közül Rátkay Marcika. 

Rátkay Marcika. ^ 

— Tyü, a kutyafáját ! Ez a kis gyerek 
eltévedt. Pedig hát talentum ám ez is ! 
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No de baj nem történt, mert a koraéret t 

Vendrey tatácska szépen elvezette volna 
Rátkait a Népoperához, maga pedig — 
amint egy ilyen okos fiúcskához illik — 
komolyan és megfontoltan hazaballag vala 
a Vígszínházba, mert Vendrey tatácska már 

a majd annak idején a 
magyar kabaréköltészet 
mint szines és csintalan 
mozaik beillesztődik a 
a hivatalos magyar iro-

dalomba, pápaszemes és komoly 
irodalomtörténészek kénytelenek 
lesznek átnyújtani Gábor Andor-
nak az úgynevezett hervadhatatlan 
babérkoszorút. Mert ha kétségtelen, 
hogy a magyar kabaré stílusát 
Nagy Endre zsenialitása alakitotta 
ki, annyira bizonyos az is, hogy 
Gábor Andor, Szép Ernő és Med-
gyaszay Vilma konzsenialitása 
nélkül csak érdekes színpadi kuri-
ózum lett volna az ő úttörő mun-
kássága. 

Most azonban speciálisan Gábor 
Andorról van szó, aki könyvbe 
foglalva kiadta kabaréköltészetének 
legszínesebb virágait. Ezek a kup-
lék, amelyek mindig fürge léptek-
kel követték nyomon ami felemás 
világvárosunknak aktualitásait, jó-
formán valamennyien népszerűvé 

Vendrei t a t ácska . 

igen jól ismeri a közmondást, hogy min 
deniitt jó, de legjobb otthon. 
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váltak, de különös, hogy igy össze-
gyűjtve azon frissen hatnak, mint 
amikor először énekelték őket. Ez 
tudniillik tisztára Gábor Andor 
érdeme, aki nem effemer értékű 
humort szolgáltat, hanem mindig 
általános értékű, igazi, meleg és a 
való életbe belekapcsolódó tréfát 
ad. Nem velünk gúnyolódik, csak 
a mi bajainkat, szomorúságainkat 
csúfolja ki, azt, ami néki épp olyan 
fájdalmas, mint nekünk. De ha 
Gábor Andor kezeli a szatírát, 
akkor a mosoly elveszti keserű izét 
és csak az ártatlan tréfa marad 
meg belőle. De mindig, minden 
helyzetben és minden vonatkozás-
ban Pestet tükrözi a „Tarka rímek" 
cimü verskötet, az egész egy da-
rab lélektan ebből a különös, sokat 
gáncsolt, hatalmasan fejlődő város-
ból, pesti emberek, pesti intézmé-
nyek karrikaturái alakulnak ki 
frappáns erővel a vaskos könyvből, 
amely a Színházi Elet kiadóhiva-
tala utján (Eötvös-utca 31) is meg-
rendelhető 2 koronáért. 

Pántlikás kalapom* 
A kalapom egy egész egyszerű kalap . . 
Van rajta némi piros moaré-szalag, 
Ugy jobbról balra, rézsútosan fölfele, 
Négy rózsabimbó van átkötve jól vele, 
A rózsabimbók között csipke kanyarog, 
így viselték ezt már a régi magyarok, 
A csipke n elhtt egy araszra pontosan, 
Kilenc kék pompon van rávarrva gondosan, 
Egy cérnagomb s egy acélcsatt van ezalatt : 
A kalapom tgy egész egyszerű kalap . . . 

" Gábor A n d o r kötetéből . A Nagy Endrében énekli 
Medgyaszai Vilma. 

A kalapom egy egész egyizerü kalap . . 
Szakajtó-forma kicsi teknő az alap, 
És ezen, mint a gyümölcsön a zamatok, 
Vannak a kreppszinü kerek daganatok. 
Ezekből fölfelé fű töcskék szállónak, 
És lefelé tömör vaslécek állanak, 
A léceken, miként megannyi csöpp izék, 
Lógnak a gyönyörű kis üveggömbicék, 
S a gömbicékben eleven aranyhalak : 
A kalapom egy egész egyszerű kalap . , . 

A kalapom egy egész egyszerű kalap . . . 
Van rajt ökörszem es kolibri négy darab, 
Egy csirkeszárny, két combocskával és 
Egy denevérfül s egy igazi libaláb. [olább 
A tetején plörőz. félméteres, szerény. 
Mögötte körben egy kis oroszlán-sörény. 
És egy asztal-fiók, á la első Lipót, 
S Markóni-féle finom drótnélküli drót, 
S egy gyönyörű kis krokodil, amely harap... 
A kalapom egy egész egyszerű kalap . . . 

A tüz. Két neves bu-
dapesti szinész, akik 
valamikor mint növen-
dékek együtt nyomo-

rogtak itt Pesten, sokat beszélnek 
az egykoron való „jó" időkről. 

— Bizony, — mondja az egyik 
— volt egy kis lichthofra nyiló 
szobánk és egy diványon háltunk 
mind a ketten. De télen volt a 
legrettenetesebb, amikoi a jeges 
szél befütyült a rozoga ablakon. 

— Aztán hogy védekeztetek a 
hideg ellen ? — kérdezte valaki 
meghatott hangon. 

— Oh, egész egyszerűen. Elő-
vettünk egy pakli kártyát és egész 
éjszaka tüzet játszottunk. 

\ A / A Í C V mechanikai műhimző gyára és 
F W ö l a g U d l I U l főiizlete : K a z i n c z y - u t c a 52. 
Párisi, svájci hímzések. — Kézimunka hímzések. — Legújabb divatú flitterezések, 
gyöngyözések, zsínórozások. — Szinh zí k ö p e n y e k é s sz ính zí k o s z t ü m ö k 
a legsikkesebb, legelegánsabb, legdivatosabb formákban. • • • • • • • • • 
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Pünkösdi vőlegények. 

Bella legutóbbi vasárnap dél-
utáni előadásán történt, hogy 
Kész Rózsi, aki a dadát játsza 
és Kürti Sári, aki a szakácsné 
humoros szerepében lép fel, 

korábban öltöztek föl és mivel unatkoztak 
a színfalak mögött, kimentek kissé leve-
gőzni a színház elé. Két ilyen szemrevaló 
fehércseléd azonban vasárnap délután nem 
sétálhat az utcán anélkül, hogy magára ne 
irányítsa a szerelemre éhes férfinépség 
szemét és így történt, hogy Kürthy Sárit 
a kapu előtt hamarosan elfogta a buda-
pesti cselédszivek egyik legveszedelmesebb 
ellensége, a tűzoltó. 

— Hova cicám ? — kérdezte a piros-
pozsgás szakácsnétól Bodnár Sándor a 
színház egyik uj tűzoltója, aki még nem 
ismeri a müvész-személyzetet. 

A tréfás hajlandóságú Kürti Sári bele-
ment az alpári flörtbe és öt perc múlva 
már mint Bodnár Sándor tűzoltó meny-
asszonya érkezett vissza a müvészbejáró-
hoz. Hogy aztán milyen nagy volt később 
a pünkösdi vőlegény meglepetése, azt nem 
áruljuk el, inkább áttérünk Kész Rózsi 
hódításainak tör téne tére . 

Kész Rózsi ugyanis a szomszéd moziba 
igyekezett dadai dresszében, amikor az 
utcán enyelegve kapta el a kar já t a Víg-
színház előtt posztoló rendőr. 

— Na hugocskám, merre visz az utad ? 
— Ide e, a moziba — felelte Kész Rózsi 

hamisítatlan dada-modorban és negédesen 
riszálta hozzá a derekát. 

— Eltéved ám az ilyen tapasztalatlan 
jányféle Pesten —; mondta a rendőr — 
majd én elkalauzollak. 

El is ment vele a moziig, de ott hiva-
talos elfoglaltsága miatt kénytelen volt 
szabadonbocsátani a csinos dadát, miután 
megígértette vele, hogy máskor is fölke-
resi a poszton. Ám Kész Rózsi nem az a 
nő, aki egy hódítással beérje. Még jófor-
mán körül sem nézett az előcsarnokban 
már ott termett mellette egy kimosakodott 
munkás külsejü ember, akiről hamarosan 
kiderült, hogy előmunkás a Ganz-gyárban. 

— Sohse bántsa a kisasszony — mondta 
a jegypénztár előtt álló Kész Rózsinak — 
majd én megváltom a bilétát. 

Azzal gyengéden félrelökte Kész Rózsit, 
kikapart a bugyellárisból tíz krajcárt és 
beváltotta a harmadik helyre. Kész Rózsi 
szemérmesen követte gavallérját a sötétbe 
és az áldott sötétség leple alatt hamarosan 
örök hűséget is esküdött az előmunkásnak. 
Egyszerre azonban a legszebb Psylander 
jelenetnél ijedten fölkiáltott : 

— J a j istenem, muszáj hazamenui. 
— Hová haza ? — kérdezte megütődve 

a Ganz-gyár oszlopa. 
— Ide a szomszédba. A színházba. 
— Oszt mit csinálsz te a színházba ? 
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— Játszom. 
— Játszol ? 
— Hát persze. Én játszom a dadát a 

darabban. Azzal be sem várva, hogy a 
szegény pünkösdi vőlegény fölocsudjon 
megrökönyödéséből, sietve elhagyta a 
mozit. 

SYLVESTER SCHÄFFER. 

Mozart ciklus az Operában. 

) J olyó hó 12-én szerdán és 15-én 
TT szombaton az Operaház fel-
Lük ujitja Mozart két bájos ope-

ráját, a Varázsfuvolát és a 
Szöktetés a Szerályból-1. Az utóbbi 
Mozart legelső müvei közé tartozik 
és még magán viseli Gluck zené-
jének és az olasz „bel canto"-nak 
hatását. A darab tartalmát cime is 
elárulja. Két keresztény leányról 
van szó, akik hárembe kerültek és 
akiket kedveseik ügyes intrikák 
segítségével onnan kiszabadítanak. 

A „Varázsfuvola" ezzel szemben 
Mozart legérettebb és legegyénibb 
operája; a r e c i t a t i ó k immár 
drámai erejűek. Ezt az operát 
eddig mindenütt keleti miliőben 
játszották, de Hevesi Sándor, az 
Operaház uj főrendezője finom 
tapintattal felismerte, hogy a csip-
keszerü zenéhez jobban illenek a 
Louis XV. kosztümök, mint a ne-
héz, folytó keleti díszletek. A Va-
rázsfuvolát tehát nálunk játszák 
először rokokó miliőben. 

Március 19-én, szerdán szintén 
nagyon érdekes -előadásban lesz 
részünk. Ugyanis az Operaház fel-
eleveníti Gluck egyik pásztorjáté-
kát : Május királynőjé-i, amelyben 
a kecses alakok, mint élő meisseni 
porcelánfigurák mozognak a szín-
padon. Ugyanazon az estén Beetho-
ven Prometheus-át is előadják. Kü-
lönös érdekessége a darabnak, 
hogy a zenéhez Bródy Sándor irt 
szöveget. 

Sylvester Schäffer 
mint 

Sylvester Schäffer 

f i ne tudná hogy a Fővá-
rosi Orfeum deszkáin lép 
föl Sylvester Schäffer, a 
varázsos, aki egymásután 
nyolcféle alakban mutat-
kozik be a közönségnek. 

Mint műlovar, mint cirkuszi akro-
bata, mint zsonglőr, amit akarnak. 
A Színházi Élet azonban abban a 
ritka pillanatban vette föl Silvester 
Schäffert, amikor senki más, csak 
Silvester Schäffer. Olvasóink néz-
zék meg jól, mert ki tudja, a kö-
vetkező pillanatban már egy más-
valaki állhat előttük, egy műlovar, 
vagy egy cirkuszi akrobata, vagy 
amit akarnak. 
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Szoyer toilettjeí. 

odálkozást és elragadta-
tást keltettek azok a szen-
zációs ruhakreációk, ame-
lyeket Szoyer Ilonka visel 
az Aranyeső előadásain. 

A „Színházi Élet" most bemutatja 
az olvasóknak Szoyer pazar toa-
lettjeit, amelyek a Förstner nővé-
rek és Z. Richard előkelő műter-

mében készültek. Egészen bizonyos, 
hogy a női szabóművészet e hiva-
tctt mestereinek kreációi még igy, 
reprodukcióban is ugyanazt a cso-
dálkozó elragadtatatást fogják ki-
váltani, mint amilyent a színpadon 
váltottak ki a közönségből és a 
hozzáértők épp ugy, mint a laiku-
sok elismeréssel fognak adózni a 
Förstner nővéreknek, akik a ma-
guk művészetével is hozzájárultak 
Szoyer Ilonka páratlan sikeréhez. 

Mészáros Giza sztmbolikus rózsái. 

f izony már régóta nélkü-
lözi a Vigszinház közön-
sége Mészáros Giza el-
més és kedves játékát, 
mert a népszerű mű-

vésznő — amint már megírtuk 
annak idején — kénytelen volt a 
Park-szanatóriumban megoperál-
tatni magát. A művésznő szeren-
csésen túlesett az operáción és 
most már annyira jobban van, hogy 
nemsokára vidám szivvel bucsut 
inthet a szanatóriumnak. Addig 

azonban része lesz még néhány 
igazán örömteli meglepetésben. 
Most például a szanatórium főor-
vosa, dr. Milkó Vilmos tüntette ki 
magát egy igazán finom szivre 
valló kedveskedéssel. A napokban 
négy szál rózsából álló csokrot 
küldött Gizának, de ami különös 
érdekességet adott a csokornak, 
az, hogy mindegyik rózsán lógott 
egy cédulácska és mindegyik cé-
dulácskán egy-egy dátum volt föl-
jegyezve. Dr. Milkó aztán meg is 
magyarázta a rózsák és dátumok 
jelentőségét. 
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— A sárga rózsa — mondta — 
azt jelenti, hogy ilyen sárga volt 
a művésznő, amikor bejött a sza-
natóriumba. A fehér rózsa a mű-
vésznő szinét szimbolizálja abban 
a pillanatban, amikor megoperálták. 
A rózsaszin rózsa Mészáros Giza 
mostani szinét tükrözi vissza. A 
piros rózsa pedig ? Olyan piros 
lesz a művésznő, amikor a szana-
tóriumot elhagyja. 

Mészáros Giza azonban nagyot 
nevetett az utolsó magyarázaton. 

— Jaj, doktorkám — mondta — 
olyan sok francia bohózatban ját-
szottam én már, hogy ennyire so-
hase tudnék elpirulni. 

Jh^/Vv 

Szíves tájékozódás végett 
Megnyugtatjuk a közönséget, 
Hogy e rovatban egész mellékes 
Színész, direktor vagy kellékes 
Hogy itt nem szerepel a kulissza 
És arról van szó összevissza, 
Hogy bemutassunk pár virágot, 
Akik a színházi világot 
Ellepték 
•.iként az éji lepkék, 

Akik nem tudnak egy árva hangot 
De adják a bankot 
S akiknek nincs ott semmi dolga 
S akiknél többel tud a szolga ; 
Szóval: e rovatcím alatt 
Szerepel néhány link alak, 
Akiknek száma nálunk tenger 
És most bemutatóra kerül 

A pénzember. 
A gazember gazt ád, 
A pénzember pénzt ád, 
Odaad sok pénzét 
És e pénzért tudni véli 
Hogy mi a művészet. 

Ritka, mint a fóka 
Ravasz mint a róka, 
Szakálla borostás 
S azt hiszi, hogy ő tőle függ 
Minden szereposztás . . . 

Gazdag mint, a Dörge 
Kritikában fürge, 
Büszkén ül a székén 
S tanácsokkal a direktort 
Sose hagyja békén. 

Izgalmában táncol, 
Mindenkit csak gáncsol, 
Sose mond jót rúlad, 
Nagy szerencse, hogy pénzébe 
Egyszer belefulad. 

Sokszor ugy szeretnék sírni" teljes zongorakivonata « 

R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a kiadásában 
Minden kottásboltban kapható. Ara netto 2 korona. 

meg-
jelent 
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Teleky Évi. 

övid idő óta a Palais de 
Danse-ban egy szenzá-
ciósan szép táncosnő 

vonja magára a figyelmet. A figye-
lem azonban csak másodsorban 
szól a táncosnő szépségének, mert 
a fontosabb mégis az, hogy Teleky 
Évi — igy hivják a művésznőt — 
valóságos fenoménje a táncnak. 

Különös és érdekes karriért fu-
tott meg mostanig Teleky Évi, aki 
egy zemplénmegyei uricsalád gyer-
meke és vagy tizenhatesztendős 
koráig a felvidéki zsentrifamiliák 
gőgös hagyományaiban nevelkedett. 
Akkor egyszerre odahagyta az ősi 
kúriát és táncos vére ellenállha-
tatlanul ragadta őt a művészet felé. 
Teleky Évi egyenesen a külföldre 
ment, ahol a legelső mesterektől 

TELEKY ÉVI. 

tanult táncolni, de csakhamar 
többre vitte, mint a tulajdon mes-
terei és azóta rendkivüli sikereket 
ért el minden nagy európai metro-
polisban. A Palais de Danse most 
nagy áldozatok árán visszahozta 
közénk néhány hónapra a művész-
nőt, hogy honfitársainak tetszését 
is learassa végre. Azonban nem 

sokáig maradhat nálunk a csoda-
szép táncosnő. Májustól kezdve 
ismét külföldre hivják szerződései, 
ahol a legelőkelőbb varietékben 
fogja produkálni művészetét a kis 
zempléni zsentrilány, aki egy na-
pon kiperdült a fehérverandás csa-
ládi házból, hogy egy kicsit meg-
hódítsa a világot. 

PARKÉTA fényesitésére 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 270. 
Kapható Csikós Lászlónál, Budapes ten , VI. Szondy-utca 22. szám. - Telefon 102—70 
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tüntető melegséggel tapsolja meg 
az egyes számokat. A siker fő-
tényezői között pedig elsőrangú 
szerepet játszik a világ legszere-
tetreméltóbb müvészpárja : Hetényi 
Heidelberg Albert és Várady Elza, 
akik mindenképpen rászolgálnak 
arra a nagy elismerésre, amelylyel 
a közönség minden este elhal-
mozza őket. 

HE TÉNYI ALBERT. H. VÁRADI ELZA 

A Ferenczy-kabaré. 

derültség, pazar jó-
kedv közepette pereg le 
estéről estére a Ferenczy-
kabaré műsora. Nyilván az 
uj rezsim életrevalósága 

hozta magával, de a kabaré most 
minden este tele van és a teli ház 

Almási Endre szegedi direktor 
szeptembertől kezdve szerződtette 
Körmendi Kálmán bonvivánt Ko-
lozsvárról. Ugyancsak szeptember-
től kezdődő szerződéssel kötötte 
le Füredi Béla pécsi igazgató Hor-
váth Mici szubrettet Nagyváradról. 
Tordai Erzsi koloratur-énekesnő 
szerződése, aki a debreceni szin-
háztól szerződött át Mariházi Mik-

lós kecskeméti társulatához már 
mostantól kezdődik. Kecskemétről 
viszont szeptemberben Sándor Ju-
lia hősnő megy át Polgár Károly-
hoz Pozsonyba, mig Szentiványi 
Gitta az Orsz, Szinészegyesület 
iskolájának most végzett növen-
déke szeptember hónaptól kezdve 
Szalkay Lajos székesfehérvári szín-
házában kezdi meg működését. 
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HALLO MIUJ5ÂG 
„A vörös szegfű" még színre sem került, 

már is elkészült Földes 
Imre egy uj darabjával, amelynek címe : 
Halló ! . . ., ennek a mi kis rovatunknak 
névrokona. Az uj Földes-darab háiomföl-
vonásos vígjáték, amelyről egyelőre csak 
annyit mondunk, hogy Földes evvel a da-
rabjával önmagát multa felül. Akik olvas-
hatták, csodákat beszélnek róla és azt 
állítják, hogy eddig legjobb darabja. Egy 
főhadnagy telefon-kálváriája játszódik le 
benne, amely dacára annak, hogy sok 
helyütt tragikussá van kiélezve, végül 
mégis csak vidámra fordul. A főhadnagy 
szerepét Csortos, a telefonozó nő szerepét 
Gombaszögi Frida fogja játszani, Z. Molnár 
László pedig egy hadnagy lesz, aki a cso-
mót tulajdonképpen kibogozza. 

Érdekes, hogy a debreceni szinházpályá-
zat miatt a darab három hétig feküdt 
Beöthy Lászlónál, tehát jóvaf tovább, mint 
amennyi idő alatt Földes megírta. A na-
pokban aztán egy ültében végigolvasta, 

utána pedig megkötve Földessel a szer-
ződést, nyugodtan és boldogan dörzsölte 
a kezét : a jövő évi főszezon gondja el 
van vetve. A „Halló ! . . ." bemutatója al-
kalmasint ez évben november közepén lesz. 

Guthi Soma és Hegedűs Gyula darabot imák 
a Vígszínház 

számára, amely valószínűen még ebben a 
szezonban színre fog kerülni. A darab 
címe „Az utolsó mohikán" és az alapötlet 
Guthi Somáé, de a darab megoldásának 
módját Hegedűs Gyula szolgáltatta. Min-
denesetre érdekes lesz megfigyelni, hogy 
a kiváló színész hogyan fog beválni da-
rab i rónak? Akik a készülő darab egyes 
részleteit ismerik, azt mondják, hogy nagy-
szerűen. 

Az Ocskay brigadéros felújítása kellemes 
meglepetés lesz a 

Vígszínház publikuma számára, amely már 
régen nélkülözi Herczeg Ferencz poétikus 
és hatásos történelmi színmüvét. Uj lesz a 
kiállítás és nagyjában uj lesz a szereposz-
tás is. Megtartják régi szerepüket Feny-
vesi Emil, aki Ocskayt kreálta és Szerémy, 
a palóc személyesitője. Ujak lesznek He-
gedűs Gyula, mint Szörényi, Hegedüsné, 
mint Tisza Ilona, Góth a Taries szerep-
ben, Zátony, mint Jávor diák, Balassa a 
Pyber szerepében, Dili szerepét pedig 
Gazsi Mnriska fogja ezúttal először ját-
szani. 

HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉRJE 
BARTA T T MODERN Â Y i & u s z ô : 
SÁNDOR x V ö N Y V K Ö T Ő M E S T E R 

I L L U S Z T R Á L T Á R J E G Y Z É K É T 
MELY ÉPPEN MOST JELENT MEG. 
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Kóbor T a m á s , akinek az „Egy test egy 
lélek cimii darabja olyan 

szép sikert aratott tavaly a Magyar-szin-
házban, már dolgozik a második darabján is. 
Ez a darab szintén a Magyar-szinházban 
fog előadásra kerülni, még pedig a jövő 
szezon derekán. 

mmmm 

A jubiláns Keszler. Az Ungarisches Frem-
denblatt, melynél kriti-

kusi munkáját ötven esztendővel ezelőtt 
megkezdte, ugy meghalt, hogy azóta el is 
felejtették. Keszler József pedig itt van, 
frissen és fiatalon, egy csodálatos talen-
tum pompázó erejével. Azt mondják, hogy 
a kritikusok doyenye, pedig a legifjabb 
valamennyi kőzött . Egy lelki Saint Hypo-
taise, egyre derűsebb, egyre mélyebb és 
egyre erősebb, ahogy az évek elsuhannak 
fölötte. A magyar drámaírás annak kö-
szönheti páratlan lendületét, hogy hozzá-
erősödött Keszler József kritikájához. Ma-
gyar irók megedződtek, megfinomodtak, 
hódítók és nagyszerűek lettek a Keszler 
József kritikái tüzében, ez a tüz lobogó, 
világító, melegítő, tisztitó lánggal ég egy 
félszázad óta. Es ez a tüz még a régi, a 
félszázados évfordulót nem is volna sza-
bad észrevenni, de konstatálni kell, mert 
anyakönyvi följegyzések szerint Keszler 
József minden látszat ellenére is már a 
hetven esztendő felé igyekszik és ragvogó 
szépségű művésznők — megírom, ha meg 
;S ver érte — már csak kezet csókolnak 
neki. 

• • • • 

Érdekes karriért futott meg egy t izenki-
lenc éves pesti fiu, Nagel 

Nádasi Ferenc, aki néhány héttel ezelőtt 
még a Palais de Danse-ban produkálta 
ragyogó táncmüvészetét. A fiatalembert 
Bánffy Miklós gróf fedezte fel és mert 
bravúros mutatványai mögött istenadta, 
nagy és egyéni művészet mutatkozott ha-
marosan leszerződtette az Operához há-
rom havi időtartamra. Nagl Nádasi most 
vasárnap délután mutatkozott be először 
a Törpe gránátosban és itt olyan kvali-
tásokat árult el, hogy a három havi szer-
ződésből azonnal három évi szerződés lett. 

Nagl, aki a Nádasi nevet már az Operában 
kapta, hivatalosan csak a Prométheuszban 
fog bemutatkozni az Opera közönségének, 
amely bizonyára örömmel fogja üdvözölni 
az Opera jövendő Nijínszky-jét. 

A Nemzeti Színház legközelebbi újdonsága 
Henry Bataille uj da-

rabja, a „les Flambeaux" lesz, amelyet 
„Fáklyák" cím alatt Sebestyén Károly for-
dított. A darab, amely a tudomány és a 
szerelem összeütközését tárgyalja, Párisban 
nagy port vert fel, mert a hősnőben Ma-
dame Curyt vélték felismerni. A Po r t e 
Saint-Martini színházban a darab négy fő-
szerepét Le Bargy, a Comédie Française 
szökevénye, Hnquenet, Susanne Després 
és Yvonnn de Bray játszák. Nálunk a ki-
tűnő francia művészeket Gál Gyula, Már-^ 
kus Emília és Paulay Erzsi fogják helyet-
tesíteni. A fiatal asszisztens szerepét, 
ameleet Párisban Huquenet töltött be , 
eredetileg Odrynak szántak, de mivel Odry 
még mindig beteg, a szerepet Somlay A r -
túr vagy Pethes Imre fogja adni. 

• • • • 

Bródy darabjai után „Az isteni szikra" kö-
vetkezik, Drégely Gá-

bor uj vígjátéka. A darab cselekménye 
egy magát nagy tehetségnek képzelő ki-
rály és egy valódi zseniális zeneszerző 
körül forog. A zeneszerző a nevét adja 
kölcsön őfelségének torzszülött operájához 
s az ope a bukása után fenomenális jele-
netek játszódnak le a két zseni között . A 
felség szerepét Csortos, a zeneszerzőét Z. 
Molnár játsza. Csortos pompás királyi 
uniformisa már elkészült és a darab pró-
bái is elkezdődtek már. 

• • • • 

A m u m u s , a Vígszínház legközelebbi új-
donsága, a párisi Reníssance 

színház idei nagy sikere. L'Idée de Fran-
çoise cimmel adták Gavault Paulnak ezt 
az uj vígjátékát, amely épp ugy, mint a 
jeles szerzőnek előbbi darabjai, a Csoda-
gyermek és a Kis cukros a leglelkesebb 
fogadtatásra talált. Persze a Vígszínháznál 
is erősen biznak a darabban és ennek 
megfelelően parádés szereposztásban és 
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fényes uj kiállításban hozzák szinre. A fő-
szerepeket Varsányi Irén, Lenkeffy Ilonka j 

Haraszthy Hermin, Hegedűs Gyula, Tanay 
Frigyes, Vendrey Ferenc, Szerémy Zoltán, 
Tapolczay Dezső és Zátony Kálmán adják* 

A törzsasztalnál. 
Uj szállóige. A ku-

lisszák mögött most uj 
jelszó kapott divatra. 
Itt tudniillik az enyel-

gések néha kissé tulmennek az 
etikett-szabta viselkedésen, miért 
is a megtámadottak néha kényte-
lenek erélyesebb hangon védekezni, 
így történt, hogy a Vigszinház 
egyik fiatal és kedves művésznője 
a napokban rászólt Szerémire. 

— Na ! Ilyen timek még nem 
vagyunk ! 

— Timek ? — kérdezte megdöb-
benve Szerémi, mert azt hitte, 
hogy most valami rémes dolgot 
vágtak a fejéhez. 

— Igenis, nem vagyunk ilyen 
timek. Intimek. 

Fedák Sári és az 
orvosok. Fedák Sári 

tudvalevőleg nagyon 
haragszik az orvosokra 

és nem sokra becsüli tudományu-
kat. A furcsa ellenszenv oka a 
következő : Néhány évvel ezelőtt, 
midőn a művésznő egyszer vidéken 
vendégszerepelt, rosszul érezte 
magát és orvoshoz ment. A derék 
vidéki doktor nem ismerte a mű-
vésznőt, és miután vagy tiz percig 
össze-vissza kopogtatta és vizsgál-
gatta fontoskodó komolyan igy 
szólt : Az eset nem súlyos. Aggo-
dalomra nincs ok. Nagysádnak ugy 
látszik csak a testmozgás hiányzik. 
Több testmozgást ajánlok. 

A kis kétértelmű. Sokszor ir-
tunk már azokról a mulat-

ságos csetepatékról, amelyek a 

Magyar-szinház művészei között 
folynak le napról-napra. Legutóbb 
összekerültek valamenyien a New-
York kávéházban és együtt is in-
dultak kifelé. Az ajtónál azonban 
udvariasan mindegyik a másikat 
akarta előrebocsájtani, amiből va-
lóságos disputa fejlődött ki közöt-
tük. Végre is Sebestyén oldotta 
meg a helyzetet, mondván: 

— A Vágó köztünk a legidő-
sebb, ő m e n j e n legelőre. 

Puli léi. Huszár Ká-
roly, akinek étvágyáról 
hőskölteményeket irtak 
már, megvető lekicsiny-

léssel méri a tányérján levő hatal-
mas sertés karéjt. 

— Mért nem eszel már, kérdik 
tőle. 

— Meleg. 
— Hát mért nem fújod. 
— Félek, — szól keserű hangon 

Pufi, — nagyon félek hogy elfújom. 
Megvan ! Egy szinész-

párnak kis fia született. 
Tüstént elkezdődtek a 
heves viták, hogy mi 
legyen a fiúból. Abban 

persze megegyeztek, hogy szinész 
nem. 

— Azt akarom, — szól az asz-
szony, — hogy előkelő, hangadó 
személyiség legyen belőle. 

— Hangadó személyiség, — szól 
közbe a férj — csak nem akarod 
trombitásnak nevelni?! 

A diplomata és a 
hölgy. — Mi a különb-
ség egy diplomata és egy 
nő között? 

— Ha a diplomata azt mondja 
igen, ez annyi mint talán ; ha azt 
mondja talán, ez annyi mint nem; 
ha azt mondja nem, akkor nem 
diplomata ! Ha a hölgy azt mondja 
nem, akkor talán ; ha azt mondja 
talán, akkor igen ; ha azt mondja 
igen, akkor nem is nő ! 

S3 
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Ebben a rovatban készséggel ad a szer-
kesztőség felvilágosítást darabokról, szer-
zőkről, színészekről, színésznőkről, egy-
általában minden színházi és irodalmi dol-
gokról. — Ha a kérdésre adandó válasz 
e rovat keretét túllépné, válaszbélyeg be-
küldése mellett levélben is válaszolunk. — 
Minden szerdán délután 3—4 óráig szer-
kesztőségünkben személyesen is szolgá-

lunk felvilágosítással.) 
1 a ~ 

Ördög. 1. Pálffy-tér 14. 2. Tótszerda-
helyen. 3. Zsidó. 4. Huszonkilenc. 5. No-
vember 10-én. 6. Nincsen férjnél. Árpád. 
1. Kalocsán. 2. 35 éves. 3. Református. 4. 
Erzsébet-körut 60. 5. Van. 6. Boldogan. 
Hi-he. 1. A Királyszinháznak ezelőtt 8 
évvel tagja volt és a Bolygó görögben is 
fellépett. 2. Április közepén haza jön. 3. 
Valószínűleg lesz, de még a jövő hétig 
kétes, hogy mi. 4 Egyelőre még semmi 
sincs. D. E. 1. Pálffy-tér 14. 2. Reform. 
3. 400 kor. 4. Igen. Művészbarát, a) 34 
éves, zsidó, b) 29 éves, zsidó, c) 36 éves, 
református, d) 32 éves, zsidó. R. Ilona 
Fé legyháza . Olvashatja. Beregisek. 1. 
Nem volt. 2. Nem. 3. Nagy sikere volt. 4. 
A z idén már nem. 5. Hat éve. 6. 16 ezer 
korona. Aescu lap . 1. Az uj fordítás csak 
a- szezon végén fog megjelenni az Opera 
reprize után, A régit nem érdemes meg-
venni, mert élvezhetetlen. Vidéki megfej-
tők a fényképet nyerhetik. 3. Igen. 4. 
Megküldjük. 5. A Vígszínház talentumos 
művésze, azelőtt a mískolczi színház tagja 
volt. G. Berta. Nem kaptunk levelet. N. 
Miklós . A magánszínházak magyar szer-
zőnek 10 százalék tantiémet fizetnek. A 
Nemzeti színház az első három előadásnak 
33 százalékát és azután 10 százalékot. Ha 
a darab jó, minden mellékes. Jorghild. 1. 
Andrássy-ut 17. 9 ezer kor. Népszinház-u. 
49. 7 éve nős. Egy érdeklődő. 1. Rá-
kóczy-ut 64. b) 27 éves. C) 12 ezer kor. 
d) református. 2. a) 29 éves. b) havi 2500 
kor . c) zsidó. Kíváncs i kis leány. 1. 33 
éves, 9 ezer kor. 2. 20 ezer kor. 3. a) 28 
éves. b) 10 ezer kor. c) 12 ezer kor. 

LÁZÁR 
TERÉZ 

PÁRISI 
FÜZÖ-
TERMEI 

BUDAPEST, VI. NAGYMEZŐ-
UTCA 8. SZ. 
LEM. 10. A. 

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

S ORRENTO-KAVEHAZ SSSKäa Fcrenc Fcrdinánd által 

VI. TERÉZ-KÖRUT 19. SZÁM. RÁCZ GYULA 
/ -»DAT í n m x i , . . teljes zenekarával hangversenyez. 
G A R A I A R M I N , k a v e s . Változatos színházi vacsora. 
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Mért is van sziv . . 
Szövegét irta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzette :Zerkovitz Béla. 

Az Aranyeső"-ben éneklik Szoyer (Jolán) és Pázmán (Aladár. 
Zerkovitz Béla. 

h 

A n d a n t i n o 
J>£ 
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Húzok az ujjadra 
Pálmafák tövében 
Holdas csöndes éjben 
Csókos mámor idején 
Ül egy lány s egy legény 

lyos kar ikagyűrűt . . . 
Minden éjjel hallja, 
Ezt a tenger habja 
Százezredszer hallja már 
Kósza szél, kis madár. 

Senki a közelben 
Egy levél se rebben 
Szivem vágyát angyalom 
Most megsúghatom. 

S majd egy éjjel eljő 
Víz madár és szellő — 
Hogy velünk versenyre kei 
S együtt énekel. 

Refr. : Húzok az ujadra aranyos karikagyűrűt 
Szomjazó ajkadra csókesőt hullatok sűrűt 
Gondot, bút, bajt, a boldogságunk eltemet, 
Elcserélem a lelkeddel lelkemet. 
A réten kacagva veled én lepkéket űznék, 
Hajadba illatos harmatos ibolyát tűznék. 
Szemem szemedben 
Kezem kezedben 
Édesem ! 
És az ajkadról ajkamat holtomig le nem veszem 
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Rejtvényünk megfejtői között két 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy művészi arckép a 
művész sajátkezű aláirásával. E 
héten P. Márkus Emilia autogramm-
jával ellátott arcképét adjuk I. díj-
képen. 

II. díj : Egy színházi páholy jegy 
az e heti fővárosi színházi elő-
adások valamelyikére, 

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

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése Az Elnökné. 

Helyesen fejtették meg : 
Bodnár Mariska, Blumenstock Ilonka, 

Kellner J. Jenő, Weiszhausz Arry, Posvita 
Erzsébet, Vécsei Klári. Steiner Oszkár, 
Bródy Károly, Bacsek Karola, Hetényi G , 
Kádár Mancy és Böske, Laufer Albert, 
Clarus Tilda, Burg Gizus, Barasits Ida, 
Rosztányi Tibor, Wollner Ágó. Lakner A., 
Neubauer Ernő, Lendvay Ella, Nagy Vilmos, 
Krammer Margit, Robicsek Ilona, Dávidné 
Büchler Regina, Lellerin Vilma, Hankiss 
Szilárd, Tóth Mór, Biró Ilus, Seidler Béla, 
Funk Bözsike, Zádor Elek, Singer Andor, 
Oroszlán Zoltán, Kerekes Ferencné, Nuzsv 
Lajos, Kres Terus, Lutter Jolánka, Havas 
Sándorné, Netter Magda, Kövesligeti Bűben 
Iván, Várady Éva, Lencse Mátyás, Pfeiffer 
Miklós, Petényi Józsa, Löblovits Erzsébet, 
Palotay János, Sztankovits György, Tihanyi 
Aurél, ifj. Károlyi Györgyné. Fried Rezsőné, 
Bonsa Sándor Kolozsvár, Csillag Stefi. 

Sonnenfeld Ilonka, Binder Pál, Smichnay 
Gyula, Szurány Simonné, Kolozs Janka, 
Hartmann Rózsi, Kaufmann Lili, Winter 
Sándor, Herczeg Kálmán, Roskay Ernő, 
Köpesdy Ilona, Hirsch Samu, Leichtmann 
Böske, jMarkovics Béla, Ulmer Miksáné, 
Braun Olga és Dezső, Höffer Lajos, Ha-
vasi Lajos, Szilágyi Lily, Kanyó Margit, 
Könyvesi Vince, Káplán Károly, Márk M., 
Kósch Ili, Kertész Emma, Agotha Balla, 
Darvas Gyuláné, Fábry Pál, Pozsonyi M., 
Bossányi Gusztáv, Pauer Gusztika, Weisz 
Ella, Rendes Gizella, ifj. Pohl Sándor, 
Zellein Vilma, Kurcz Regina, Vértesi M., 
Goldberger Gizike, Kardos Jucika, Stett-
nerné Fritz Margit, Widder Lieu, Ecker 
Vica, Ehrenstein Józsika, Bydeskúthy S., 
Rosner Ilona Kiskunfelegyháza, Vazanits 
Gyula, Fonféder Aladár, Kulcsár Andorné 
Rév, Klein Mariska, Lichtschein Sándor 
Nagykároly, Reichard Erwin, Willig Károly 
Major Imre Temesvár, Waldhauser Margit, 
Gál Gyözőné, Fülöpp Ildikó Mezőtúr, 
Urai Dezsőné Kalocsa, Farkas Lajos P o -
zsony, Schwartz Juci, Netter Magda, Lut-
ter Jolánka, Susihny Margit, Krausz Iván, 
Erdős Margit, Kiss Mihály, Szőnyi lstván-
né, Bányai Ernő, Neumann Renée, Péterffy 
Zoltánné, Palotás Anka, Silberschitz Manci, 
Deutsch Jenő B.-Csaba, Dr. Kornis Béláné 
Szeged, Pázmány Zoltán Erdőtelek, Vajda 
Béla Verebély, Deutsch Geyza Alsózorlenc, 
Seh Ödönné Csúcsa, Dvoracsek Ninus, 
Klárman Irén, Pető László, Lustig József 
Pozsony, ifj. Geönczy Béla, Fekete Ilonka 
Szolnok, Kádár Hajnalka, Braun Irén 
Debrecen, Erőss Vilmosné Kolozsvár, 
Puscariu János Kolozsborsa, Fazekas 
Margit Hajdúszoboszló, Fried Ernő Fiume, 
Reisen Alfréd Nagyszeben, Korniczky La-
jos, Szabó Ily Debrecen, Vollák Lajos, 
Genersich Artúr Kassa, Dezső Kázmér 
Nagykörös, Dr. Czinner Dávidné Szolnok, 
Kerényi Dezsőné, Széli Rozsa, Fritz Nelly, 
Glausius Margit, Schwitzer Emma, Melán-
kositsné, Peláthy Pityu, Berger Rózsika, 
Vig Sándor, Németh Marika Kunhegyes, 
Sonnenfeld Károly, Mendl Irma, Lukacs 
Ernő, Prager Rózsi, Küry Magdi és Dódy 
Szolnok, Szele Mariska Szeged, Rónay 
Gyula Kassa, Klein Etel, Kardos Imre 
Gyöngyös, Aich Izabella, Wigdorovitz 
Ilonka, Zsolnai Elza, Rusztler Ferenc. 

A sorsolásnál — melyet Fényes 
Annuska ejtett meg — a Molnár 
Ferenc sajátkezű aláirásával ellátott 
fényképet Bartha Lilike, a pá-
holyjegyet Rasofszky Árpádné Bpest 
nyerte meg. A jutalmakat a hét fo-
lyamán a nyertesekhez juttatjuk. 



SZini lA/I ÉLET 27. oldal 

NEMZETI SZÍNHÁZ. 
Medúza. 

Szinmü 3 felv. Irta: ifj. Wlassits Gyula. 
Személyek : 

Gróf Hohenplanné 
Korompai 
Berzey Tibor 
Berzeyné 
Kiraldy Kálmán 
Herber Antal 
Herberné 
Tóbiás 
Murlay 
Murlayné 
Pricklerné 
Szegházyné 
Widderné 
Egy angol ur 

P. Márkus E. 
Somlai 
Dezső 
Paulay E. 
Hajdú 
Rózsahegyi 
Kiss Irén 
Pataki 
Mészáros 
V. Molnár R. 
Somló E. 
Kelemen M. 
Veszpréminé 
Dénes 

mények folytán nem ismerhetnek egy-
másra — különösen érdeklödnek egymás 
iránt. Klára féltékennyé is lesz és mikor 
a társaság a szomszéd szobába vonul 
rulettezni, Klára szemrehányást tesz Gá-
bornak, aki, mikor megtudja, hogy szerel-
müknek gyümölcse várható, Klára anyai 
örömöknek néz elébe, — bár vágya Hohen-
planné felé vonja — sietteti a szökést. 

I. f lvonás. Klára kedvetlenül várja ven-
dégeit, kiket férje, Berzey kamarás jelmez-
estélyre hivott. Klára két év óta már csak 
a világ előtt felesége a kártyás kamarás-
nak, akitől undorodik, s megállapodott 
Korompai Gábor iróval, akihez szerelmi 
viszony fűzi, abban, hogy miután férje a 
válásba nem akar beleegyezni, megszökik 
az utált otthonból. Gábor azonban vala-
mely ismeretlen okból már napok óta ha-
logatja az elutazást. Klára a többi ven-
dégnél korábban érkező Gábort addig 
faggatja, mig az eléje tárja eddigi vona-
kodásának okát, s megvallja Klárának, 
hogy tizennyolc évvel ezelőtt Karner Gábor 
volt a neve s szerelméért, Balázsy Hedvig 
bárónőért oly tettet követett el, mely nevét 
megbélyegezte. Jóakarója, Királdi lapszer-
kesztő tanácsára — aki holt hirét költötte 
— nevét Korompaira változtatva külföldre 
utazott s uj életet kezdett. — A háziúr, 
valamint az érkező vendégek meggátolják 
Gábort abban, hogy Klárával négyszemközt 
maradhasson. — A vendégek között van, 
Cleopatrának öltözve. Gábor ifjúkori sze-
relme, gróf Hohenplanné, Balázsy Hedda, 
egy viharos életű festőmüvésznő, aki idő-
kőzben egy herceg felesége is volt, s je-
lenlegi férjétől is válófélben van. Gábor 
és Hedda találkoznak és — bár a körül-

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

II. felvonás. Klára és Gábor együtt élnek 
a Riviérán. Klára érzi, hogy nem tölti b e 
Gábor lelkét, ki hol fiatalkori szerelméről, 
hol Cleopatráról ábrándozik, s kiadja azt 
a verset, melyet akkor irt a kis Hedvig 
emlékkönyvébe, mikor tizennyolc évvel 
ezelőtt búcsúzott tőle. Ezt a verset elol-
vassa Hohenplan grófné, érdeklődik a szer-
kesztőségben, s megtudja, hogy Gábor 
még él. Utánautazik, s találkozik Klárával, 
aki most tudja meg, hogy a „mesekirályné" 
és „Cleopatra" egy és ugyanaz a személy. 
Hedda ráveszi Klárát, hogy engedje egyedül 
találkozni Gáborral. Gábor és Hedda ta-
lálkoznak, a régi szerelem feléled. Klára 
féltékenyen visszajő s megsérti Heddát, 
Gábor Hedda védelmére kel. Klára, látva, 
hogy Gábor szerelmét elvesztette, öngyil-
kos lesz. 

III. felvonás. Sylt szigetén, a hajótöröt-
tek partján, Hedda villájában vagyunk, a 
tengeri motívumokkal dekorált bizarr mű-
teremben, melyet Hedda tengerfenéknek 
nevezett el, mert annak idején a miatta 
tengerbe pusztult Karner Gábor emlékének 
szánta. Hedda és Gábor nem tudnak bol-
dogan élni együtt, közéjük került a halott 
Klára, akinek emléke mind nagyobb tért 
foglal el Gábor lelkében. Gábor végleg 
kiábrándulva a sok viharon keresztülment 
nagyobbstilü demimondeból, kit Klára ha-
lálában bűnrészesnek érez. egy heves jele-
netben, épen akkor, mikor Hedda válópe-
rének befejezését megtudja, szakit vele 
Hedda fásultan kere s feledést régi élet-
módjában. 

•= 

M ö s s m c r J ó z s e f 
= Budapest , IV. Koronaherceg-utca 19. = 

Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
ke l engye -=— 



28. oldal SZ1Í1LIÁ7Í ÉLET 

Nemzeti színház 
Az Erynnísek. 

Antik tragédia 2 részben. Irta : Leconte 
de Lisle. Fordította : Ivánfi Jenő. 

Személyek : 
Klytemnestra Jászai Mari 
Agamemnon Bakó László 
Kassandra P. Márkus Emília 
Talthynios Mihályfi Károly 
Eurybates Bartos Gyula 
Ör Rajnai Gábor 
Klytemnestra Jászai Mari 
Elektra Váradi Aranka 
Orestes Beregi Oszkár 
Egy szolga Lubinszky Tibor 

A faun 
Irta: Knoblauch. 

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

Vígszínház. 
Ocskay brigadéros. 

Szinmü 4 felv.-ban. Irta : Herczeg Ferenc. 
Személyek : 

Ocskay László, brigadéros Fenyvesi Emil 
Tisza Ilona Hegedűs Ilona 
Tisza Jutka Csáky Irén 
Pyber, vikárius Balassa Jenő 
Ozoróczi, a fejedelem ud-

varmestere Ditrói Mór 
Jávorka Ádám Zátony Kálmán 
Dili, cigányleány Gazsi Mariska 
A palóc Szerémy Zoltán 
Udvari kamarás Bárdi Ödön 
Szörényi, százados-

kapitány Hegedűs Gyula 
Taries, főhadnagy Gót Sándor 
Ocskay Sándor, vice-

hadnagy Tanay Frigyes 
Czeglédi, vicestrázsa-

mester Szilágul Vilmos 
Hamza, káplár Vendrey F. 
Krupics, káplár Tapolczay D. 
Malcsik, káplár Sarkady A. 
Königsegg gróf, vértes-

kapitány Stella Gyula 
Papes, kovártélymester Bogyó Zs. 
Dudás Kárpáthy S. 
Hajdutiszt Kemenes Lajos 
Karabélyos tiszt Győző Lajos 
Öreg tót Baksay Sándor 
Ifjú tót Gaál Béla 
Hajdú D' Arrigo K, 

Vígszínház. 
Bella. 

Szinmű 3 felvonás. Irta : SzOmory Dezső. 

Doktor Keilitsch Gyula Vendrey 
Felesége Haraszthy Hermin 
Leányuk, Bella Varsányi Irén 
Mari, Bella komornája Mészáros Giza 
A nagymama Kende Paula 
Thurein-Ernőffy K. gr. Hegedűs 
Ifj, Thurein-Ernőffy gr. Kemenes 
Talpa-Magyar Ede Tanay 
Klein Szerémy 
Röghegyi Tapolczay 
Tormay Tihanyi 
Puccini Zátony 
Egy kritikus Sarkadi 
Gróf Liebesberg Bárdi 

I. felv. Keilitsch Bella 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. 

II. felv. Bella kétségbeesésében viszonyt kezd 
Röghegyi tenoristával. A gróf is visszatér s Bella 
karjaiba szédül. Nagyszerű szerződést kinál Bellának. 
A férj mindenre rájön s rövid de heves jelenet után 
elválnak. 

III. felv Bella megundorodik a férfiaktól s tiszta ön-
zetlen szerelemre kívánkozik. Izgalmas, vad tu«ák 
utan visszatér férjéhez, az egyetlenhez, aki tisztán 
szeretet. 

Szemben a SCHÜCKBEN vacsorázunk. 

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 Tihanyi Miklós 
Suták, közhuszár Kelemen Lajos 
Kempelen, baka Győző Lajos 
Gerő, intéző Tapolczay Dezső 
Bence, béresgazda Szeremt Zoltán 
Szegfű Bandi Bárdi Ödön 
Elemeriné V. Kész Rózsi 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 



SZfriUAZI ELET 

Vígszínház 

29. oldal 

Az elnökné. 
Bohózat három felvonásban. Irta : Hennequin Maurice 

és Veber Pierre. Fordította : Karinthy Frigyes. 
Személyek : 

Tricointe, törvényszéki elnök . . Hegedűs Gyula 
Aglae, a felesége Haraszthy Hermin 
Gobette, színésznő P. Gazsi Mariska 
Gaudet Cyprien, miniszter Tanay Frigyes 
Rosimond Octave Zátony Kálmán 
Marius Vendrey Ferenc 
La Moulaine Szerémy Zoltán 
Pinglet Tihanyi Miklós 
Bouquet Balassa Jenő 
Poche Tapolczay Dezső 
Dominique Bárdi Ödön 
Prangois Bogyó Zsigmond 
Bienassis Sarkadi Aladár 
Sophie Molnár Aranka 
Denise Makay Margit 
Juliette Kárpáthy Lili 
Angéline Komlós Ilka 
Történik az első felvonás vidéken, Tricointe lakásán > 
a második Párisban, az igazságügyminiszteriumban, 

a harmadik egy párisi szállodában. 

I. Felvonás. Tricointe, a grayi törvényszék szi-
gorú erkölcsű elnöke, kitiltatja a város egyetlen ho-
teljéből Gobette színésznőt, aki előző éjjel egy bot-
rányos tivornyában vett részt. A rendeletet végre-
hajtatja, bár a tivornyában a törvényszék tagjai is 
szerepeltek. Ezek aztán ugy bosszulják meg ma-
gukat, hogy aniig Tricointe a vasúthoz kiséri fele-
ségét, Gobettet szépen az elnök ur hálószobájába 
csempészik. Mire Tricointe észreveszi a bajt, már 
nem tud szabadulni, mert egyszerre csak megjelenik 
Cyprien, az igazságügym.niszter, aki szernleuton 
eljut Grayba is. Gobette hamar feltalálja magát és 
egyszerűen adja az elnök feleségét még pedig oly 
tökéletesen, hogv az igazságügyminisztert teljesen 
elbájolja. 

II. Felvonás. Az igazságügyminiszterium fő-
szolgája, a délvidéki Markius, haragszik Cyprienre, 
mert északi ember. Bosszúságát most kitöltheti a 
miniszteren, aki nem tudja feledni a grayi kalandot 
és epedve várja Tricointené megjelenését. Megjelenik 
azonban az igazi elnökné, egy élemedett asszonyság, 
aki azelőtt szakácsnő volt. Marius ugy összekeveri 
a dolgokat, hogy az igazi elnökné és Gobette, az 
ál-elnökné között a miniszter is, a férj is ezernyi 
mulatságos helyzetbe kerül. 

III. Felvonás. A miniszter megtudja, hogy meg-
tréfálták, de nincs oka a haragra. Tricointe kellő 
előléptetésben részesül, a leánya pedig jóravaló 
férjhez jut. Gobette sem bánja meg, hogy megismer-
kedett a hevülő vérű miniszterrel. 

Szemben a SCHÜCK-BEN vacsorázunk 

Lakájok. 
Szinmü 3 felvonásban. Irta : Hajó Sándor. 

Személyek : 
Pavlicsek kapus 

Íános, főkomornik 
[ovács, soffőr 

Pista, lovász 
Józsi 
Miska 
Marinka 
Jeanette 

Szerémy 
Tanay Frigyes 
Hegedűs Gyula 
Ditrói 
Sarkady Aladár 
Kemenes Lajos 
Makay Margit 
Varsányi Irén 

Grassatkovich Tasziló herceg kastélyában 
vagyunk. Az öreg herceg évek előtt meg-
halt, a kastély s fiatal hercegé, aki azon-
ban az apja halála óta nem volt a kas-
télyban. Az apjával összetűzött, ott hagyta 
a kastélyt, Titokban meg is nősült, házas-
ságát azonban családi okok miatt nem 
hozhatja nyilvánosságra. A lakájok várják, 
de nem tudják mikor érkezik meg. Végre 
megjön, de a feleségét Jeanette néven mu-
tatja be komorna gyanánt. Nagy sürgés-
forgás, megjelenik a bárókisasszony, aki 
régtől fogva megszeretné venni a kastélyt. 
De a kastély hitbizomány. Megérkezik a 
király engedélye és találgatják, vájjon el 
fogják-e adni a kastélyt, Közben János, a 
főkomornyik beleszeret az álkomornába, 
aki szintén vonzódik hozzá. Már-már oda 
is adja magát neki, de János tul félszegen 
viselkedik. A helyzet végre a herceg javára 
oldódik meg. A kastélyt eladják, a báró-
kisasszony bevonul, a személyzetet meg-
tartják és János elveszi Marinkát feleségül. 

Ü G Y E S V A R R O N O 
színésznőkhöz házi varrónő-
nek menne. Cím: LICHTER 
IRÉN, Budapest, Salétrom-

utca 8. sz. I. em. 8. 

Ragyogó fehérre tisztítja a fogakat 
és a szájüreget deziníícíálja a Szent László Fogpép. 
Darabja 70 fillér. Darabja 70 fillér. 



30. oldal SZ1Í1LIÁ7Í ÉLET 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
A cigányprímás. 

Opere t t 3 felvonásban. írták Wilhelm és Grünbaum. 
Fordítot ta Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzet te 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 
Qas ton gróf, a fia Rátkai Márton 
Cadean, Gasten gondnoka Boross 
Horibert király Látabár 
Mustasi Hajnal 
I. felvonás. Rácz Pali, a világhírű magyar cigány-

prímás csendesen éli nyugodt öregségét a Sorok-
sári-uti cigányfertályban. Temérdek gyereke van. 
Legidősehb lánya Sári, már eladósorban van, a fia, 
Laci, már zeneakadémiára jár, bár az öreg Rácz na-
gyon megveti kottából muzsikáló fiát. De Rácz még 
nem érzi magát üregnek és nagyon legyeskedik csi-
nos unokahuga , Juliska höriil. A Rácz háznak ven-
dége érkezik: a fiatal Irinoy gróf jön Párisból a 

fondnokáva l Cadeauval . Rá akar ja airni Ráczot, 
ogy jöjjön el hozzá muzsikálni Parisba. Nagynehe-

zon rá is veszi. Közben Laci, akinek önérzetét az 
öreg cigány megsértet te, elfut az apai háztól. 

II. felvonás. Az Irinoy gróf párisi paiotá jában 
foiyik az estély, ameiyet Irinoy Gáston gróf a nála 
inkogni tóban időző massiliai király tiszteletére ren-
dez. Ebbe a környezetbe toppan be Sári és Juliska. 
Gas ton Sárival kacérkodik, sőt a fiatalok hamarosan 
egymásba szeretnek. Juliska pedig Lacival találkozik 
a palotában, aki vándorlásában idekerült és karmes-
tere lett a gróf házi zenekarának. Kiderül, hogy sze-
ret ik 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 társaság 
sürgetésére Laci ugrik be helyette, aki nyilvánosau 
meg nem is hegedült . Most óriási sikert arat . Rácz 
maga is tapsol a f iának és most már nem akar ját-
szani, hogy a fia sikerét ne rontsa. 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, mert az már az öreg 
Rácz menyasszonya. A megoldást Gaston gróf édes-
anyja hozza meg. Kiderül ugyanis egy intim jele-
ne tben , 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 barátját . Stradivarius hegedüjét .bedobja 
a kandallóba. 

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 

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

Személyek : 

Flaubert Király 
Dagobert Rátkai 
Pipsi Medgyaszay V. 
Larousse Németh 
Eva ' Percei Sári 
Prounelles Latabár 
Jack Hajnal 
Freddi Nádor 

Évába, egy gyári munkásnak nevelt leányába bele-
szeret Flaubert a hazaérkező fiatal gyáros. A leány 
viszonozza vonzalmát és beleegyezik abba, hogy 
elmegy a gyáros estélyére. A fényes estélyen meg-
elenik Éva, a mula tozás 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. 
Eva üveges szemmel hallgatja Flaubert beszédét . 

Merthogy ő is hitt a gyáros munkásokhoz intézett 
szavaiban. Zokogva, összetörten kiszalad a gyáros 
palotájából . 

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

Színház után a NEWYORK-kávéházba 
megyünk. 

Gyors- és gépírást tanuljunk UNDERMOOD szak 
iskolában Andrássy-ut 1. 

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

szerze t te : Kacsoh Pongrácz dr. 

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

Szemben a SCHÜCKBEN vacsorázunk. 

^ ^ ü ü 1^11 Ê \ mozgókép-palota. Bejárat: VIII. Józsei-körut 31 
A monarchia legnagyobb mozgószinháza. 

Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar. Elsőrendű műsor. Az előadások hétköznap 
d. u. 5 órakor, vasár- és ünnepna- » ,„ , , , , . „ „ , , , 
pokon d. u. 4 órakor kezdődnek, leljesen ujjaepitve! r enyuzo berendezes 



sziíiuází élet 31. oldal 

MAGYAR SZÍNHÁZ 
Újdonság ! Királyok. Újdonság ! 
Három egyfelvonásos, irta Bródy Sándor. 

I. Lajos 
Lajos 
Királyné 
Az osztrák herceg-

kisasszony 
A német herceg-

kisasszony 
Az olasz herceg-

kisasszony 
Phoebu" 
Színhely A zárai Szt. 

Lajos 

király. 
Csortos Gyula 
R. Gombaszöghy F. 

Csatay Janka 

Abelovszky Margit 

Makay 
Papp Mihály 

Klára-klastrom. Nagy 
kora. 

II. A fejedelem. 
A fejedelem 
A fejedelem asszony 
Az öreg diák 
Ditrik 
Tanító 
Színhely: A gyulafehérvári fejedelmi kas 

tély. Bethlen Gábor kora. 

Kürthy József 
R. Gombaszöghy F. 
Rátkay Lajos 
Csortos Gyula 
Csiszár 

III. 
Rembraudt 
Hendrickse 
Titus 
Szolgáló 
Szolga 
Six polgármester 
Kövér pap 
Sovány pap 
Tulpe 
I. orvos 
II. orvos 
III. orvos 

Rembraudt. 
Kürthy József 
Haraszti Mici 
Tarnay Ernő 
R. Gombaszöghy F. 
Kardos 
Rátkay Lajos 
Huszár 
Karády 
Doby 
Lénárd Béla 
Koos Károly 
Körmendy 

Róza néni. 
Vígjáték 3 felv. Irta Lengyel Menyhért . 

Török Róza 
Verőczyné 
Verőczy Qiza 
Szobaleány 
Háber Aladár 
Gsót i Gábor 
Öreg Ráber 
Bútoros 
Rózsi 

Személyek : 
T. Forrai Róza 
Gerő Ida; 
Nagy Teréz 
Csatai 
Törzs 
Z. Molnár 
Vágó 
Huszár 
Somló Ilona 

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

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

Tavaszi ünnep. 
Szinmű 3 fe lvonásban. Irta : Biró Lajos. 

Személyek : 

Ágnes R. Gombaszöghy Frida 
Lizi Cs. Acél Ilona 
Rápolt Törzs Jenő 
Zólyomi, kapitány Csortos Gyula 
Klug, Dobi 
Egy japánruhás hölgy . . . . Rónai Alice 
nas Csiszér Arthur 

I Felvonás. Zólyomi kapi tánv és Ágnes eljegy-
zése eiott egy naooal tavaszi ünnep van egy vidéki 
városkában . Lizi, Zólyominak volt kedveje," nem a 
Zólyomi iránti szerelméből, hanem mert Ágnest sa j -
nálja, megakar ja hiusitani a házasságot , mivel 
Zólyomit ismerve előre látja, hogy ágnes boldogtalan 
lesz mellette. Tervének megvalósí tásához egy derék, 
becsületes emberhez Rápolthoz fordul, aki azonban 
egy aDszoiut akarat nélküli báb. Mindenhez van 
kedve, de akarni, végrehajtani , — semmit sem tud. 
Lizi hosszas könyörgésére mégis vállalkozik rá, hogy 
s.egitségére lesz neki a házasság meghiúsí tásában és 
Ágnes t felvilágosítja, hogy Zólyomi csak a pénzéért 
veszi el, sőt egyébként sem a legtisztább jellem. 

II. Felvonás. Ágnes elmegy Rápolt lakására, Lizi 
is ott van. Ágnes megköszöni a jóindulatu felvilágo-
sítást és sorsát egészen rá bizza. Tegyen vele ; amit 
akar. Ekkor jön Zólyomi, Ágnest keresve. Kerdőre 
vonja őket s mjkor megtudja , hogy mi történt, kije-
lenti, hogy ha Ágnes tiz perc muiva nem megy el 
Rápolttól és nem megy el az ő háza előtt, ami a r t 
jelenti, hogy ismét az övé, — akkor főbelövi magát . 
M'u tán Zólyomi elment Lizi és Rápolt tar tózta t ják 
Ágnest. Tiz pers múlva jön a hir, hogy Zólyomi 
csakugyan főbe lőtte magát . 

III. felvonás. Rápolyt Zolyomihoz szaladt. A ma-
gára maradt két nő izgatottan vár ja a hirt : Zólyomi 
él-e, meghalt-e. Az ablak alatt elviszik Zólyomi ko-
porsóját . Zólyomi halálával Lizi élete is kettétört. 
Elmegy a megsemmisülés fe lé . , A magáramarad t 
élőket azonban — Rápoltot és Ágnest — egy sar -
jadzó szerelem csatolja össze. 

Gyors- és gépírást tanuljunk UNDERMOOD szak-
iskolában Andrássy-ut 1. 

A farkas 
játék 3 felv. Irta Molnár Ferenc. 

Személyek : 
Di. Kelemen— — — Törzs Jenő 
Vilma — — — Gombaszöghy Frida 
Szabó György Csortos Gyula 
A kegyelmes asszony Gerő Ida 
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. 



32. oldal SZinUÄZi ELET 

NEPOPERA. 
A r a n y e s ő . 

Operette 3 felvonásban. Irta : dr. Béldi Izor. Zenéjét 
szerzette : Zerkovitz Béla. Rendező: Mérei Adolf. 

Személyek : 
Báró Turbolyai Aladár 
Báró Turbolyai Dénes 
Bánki Jolán 
John Jeffersohn 
Miss Gwendoline Jeffersohn 
Ivette 
Daisy 
Torelli zeneszerző 
Az orvos 
Az ügyvéd 
Öreg huszár 
Fone 

Utcai énekesek 

Pázmán 
Horthy 
Szoyer 
Pajor 
Berky Lili 
Balogh 
Hajnal H. 
Újvári 
Fejér 
Hajagos 
Matrai 
Marosffi 
Sebők Ilona 
Sorak Márta 
Németh 

( Vajda 

I. felvonás. Báró Turbolyai Aladár le-
génylakásán. A reggeli órákban a zül-
lés útjára tért Aladárt keresik születése 
napja reggelén az Őrangyalok, vagyis Dé-
nes bácsi az öreg báró, továbbá a család 
idegorvosa és a család ügyeit intéző jog-
tanácsos. Megdöbbenve konstatálják, hogy 
a bárócska még nem tért haza a kaszinó 
kártyaasztalától. Végre megérkezik a két 
ikersanzonett, Daisy és Yvette társaságá-
ban, kikre minden pénzét pazarolja bána-
tában, mióta az elszegényedett Bánki J o -
lánnal kötendő házasságát meghiúsították. 
A bepezsgőzött Aladár báróval közli a 
családi tanács, hogy mostani életmódját 
tovább nem tűrik és a legközelebbi vo-
nattal útra kell kelnie, hogy felkereshesse 
a Riviérán üdülő amerikai milliárdos fa-
míliát, mert talán még a miss Gwendoline 
Jefferson milliói megmenthetik a Tubolyai 
nevet a teljes elhomályosodástól. A szüle-
tésnapot tovább ünneplik Aladár lakásán. 
Csapongó jókedvben vannak, mikor meg-
jelenik Jolán, mint a Cook menetjegyiroda 
hivatalnoknője és hozza Aladár részére 
a körutazási jegyet, melyet részére a csa-
ládi tanács rendelt. Jolán az elszegénye-
dett, elhagyott menyasszony szemére veti 
Aladárnak könnyelmű életmódját, de köny-
nyeire az egész társaság gúnykacajjal felel. 

II. felvonás. A montekarloi parkban 
Tarelli mester szerzeményeit élvezi a tár-
saság. A Cook-társaság nagy virágünne-
pélyi rendez, melynek főrendezője a cso-
daszép Jolán. Mint szerény hivatalnoknője 
a hires Cook cégnek számtalan udvarlója 
akadt, ő mindet bolondítja és igen ügye-
sen felhasználja azokat saját céljainak tá-
mogatására. Aladár szive ellenére már el-
jegyezte miss Gwendolint. A virágünnepé-
lyen megválasztott Jolánt körülrajongják, 
sőt Aladár is sokat foglalkozik vele. Gven-
dolin féltékennyé válva visszaadja a jegy-
gyűrűt és Aladárt Jolánhoz küldi. Jolán 
azonban már nem reflektál a kikosarazott 
hozomány vadászra. 

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

III. felvonás. Aladár két szék közt a 
pad alá került, Dénes báró eljegyezte ma-
gának Gvendolint. A kis báró a játékban 
keres vigaszt. Utolsó aranyát a piros színre 
teszi, mert emlékezetében még mindig ott 
él az a píros rózsa, melyet utoljára kapott 
Jolántól. Egyetlen aranyával sikerül neki 
felrobbantani a montekarloi bankot és egy 
dus aranyesőben kéri meg újból a mitsem 
sejtő Jolánt. Daisy és Yvette az orvos és 
ügyvéd felesége lesznek. 

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 . 

ENEK MŰVÉSZNŐ 
Marchesiné volt tanítványa Párisból 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéssel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe jutatja tanít-
ványait. Kitűnő francia olasz nyelvek 
és zongora oktatás. Ba lázsy Erzsé-
b e t i Pipa-utca 6. sz. a (központi vásár-

csarnoknál). 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőráru-készitő 
császári és királyi udvari szállitó 

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



I I I . SZinUAZi ÉLET 10. szám. 

Férjhez 
adandó leányának megbecsülhetlen tanácsokkal szolgál a „Ház-
tartás" cimii folyóirat, mert e lapban olyan bőven 

a d u n k 

közre háztartási ismereteket, hogy a csekély előfizetési dij 
(télévre 6 korona) saját háztartásában busásan megtérül, A 
kitűnően szerkesztett lap 

minden 
hónapban háromszor jelenik meg. Szerkeszti : Kürthy E íiílné. 
A „Háztartás" tartalma asszonyt, 

l e á n y t 
egyaránt érdekel. Mutatványszámot ingyen küld a „Háztartás" 
kiadóhivatala, Budapest, VÏ. ker., Eötvös-utca 36. 



10. szán. SZÍnUÁZ! LLLÏ ív. 
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Telefon 133-98 sí. 

SZÍNHÁZI 
FT FT l ^ J U é A ^ à t JL -

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

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

! 

t ! 

í ® , 

Előfizetési ár: 
Egész évre 8.— K 
Félévre 4.70 „ 
Negyedévre 2.40 „ 

SS 

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

VI. Eötvös-utca 31. 

Phtthus-könyvnyomda, Budapest VI., Etttvas-utca 31. — TELEFON 133—ys 


