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SZinUAZI CUT 

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

mellett megrendelhető 

"ÖVÁROSI SZÍNHÁZAK 
MŰSORA Minden Çftjffi 

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. Szinmii 
3 felvonásban. írták Caillavct és 
Flers. Fordította és a Vigszinliáz 
előadása számára átdolgozta Góth 
Sándor. Ara 60 fillér. 

288—89. Az ostrom. Szinmii 3 felvonásban. 
Irta Henry Bernstein. Fordilotta 
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. 
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Bródy Sándor a Magyar színházban. 

z idei szezon szerző-bajno-
kának startja lesz szomba-
ton. Öt darabja kerül szinre 

az idén, melyek közül egyet a 
Prometheust az Opera, a másikat, 
a Timár Lizát a Vígszínház, a többi 
hármat a Magyar szinház adja elő, 
akkora fénnyel és pompával, amek-

korát a Bródy Sándor nagy sike-
rébe vetett bizalom megérdemel. 

Három egyfelvonásos. Három ki-
rály életéből egy-egy nagy, szép 
drámai történet. 

Az első — A fejedelem — Beth-
len Gáborról szól. Az öreg feje-
delem már nagyon beteg. Aludni 

Előfizetési á rak : 

Budapest és vidékre 

Egész évre 8 kor 
Félévre 4.70 „ 
Negyedévre 2.40 , 

Egyes szám ára 
Budapes ten 20 f. 

V idéken 24 f. A Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

m m m elet 
-5ierkA5zii.:cJnczje Sándor 

ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP R E G G E L az összesbuda-
pes t i sz ínházak egész he t i SZINLAPJÁVAL és a d a r a b o k 
. . . . TARTALMÁVAL . . . . 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eötvös -u tca 31. 

Telefon 133—98. 

Felelős szerkesztő : INCZE SÁNDOR 

Királyok. 

Magyar Szinház. KIRÁLYOK. — A FEJEDELEM. 
Katalin: Gombaszöghy. Beth len : Kürthy 

Alexy felv. 
Diák : Réthey 
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Magyar Színház. KIRÁLYOK. — L A J O S KIRÁLY VÁLIK. Alexy lelv. 
A királyné : Gombaszöghy 

A fejedelem szerepében Kürthy 
klasszikus. A fejedelemasszony ne-
héz szerepét Gombaszögi Frida 
játsza, — a sokat váróknak is 
meglepetést fog nyújtani. Ditrik 
rövid jelenésében Csortos kitűnő. 

A második darab vigjáték. Lajos 
király elűzte a feleségét, amiért 
háromszor egymásután leánya szü-
letett, noha ő fiút akart. A királyné 
zárdába vonul és elmondja a király 
kegyetlenségét az osztrák, német 
és olasz hercegkisasszonyoknak. 
Ezek mindannyian el akarják Lajos 
királyt hódítani. Lajos király meg-
érkezik a kolostorba, a királyné 
azt ajánlja neki, válassza ki utódát 
a három hercegkisasszony közül, 
de Lajosnak egyik sem kell. Bucsu-
vacsorát akar enni a királynéval, 

csak álomporral tud. Felesége, a 
jó fejedelemasszony bekésziti min-
den este a port, s mikor már a 
fejedelem mélyen alszik, akkor jön 
Ditrik, a daliás német legény, aki 
a fejedelemasszonyt minden este 
meglátogatja. Egy este a fejedelem 
öreg diákja felkelti urában a gya-
nút az asszony ellen, s a fejede-
lem ráles a feleségére. Ditrik tény-
leg jön. A fejedelem rajtuk üt és 
végtelen dühében Ditriket azonnal 
megöleti, s ugyanezt akarja tenni 
feleségével is. A fejedelemasszony 
egy gyönyörű jelenetben nemcsak 
az élete megkegyelmezését kö-
nyörgi ki, hanem annyira elkábitja 
a fejedelmet, hogy az egy végren-
deletet is készíttet a diákkal, mely-
ben rengeteg vagyonát rátestálja. 
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Magyar Színház. KIRÁLYOK. — REMBRANDT. Alexy felv. 
Rembrandt : Kíirthy József 

Magyar Színház. KIRÁLYOK. — REMBRANDT. 
Hendr ike : Haraszthy Mici R e m b r a n d t : Kür thy 

Alexy felv. 
Titus : Tarnay 
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amelyen azután tisztázzák a fiu-
leány ügyet és békülve távoznak 
éjnek idején a kolostorból. 

Az utolsó s a tulajdonképpeni 
„újdonság1, a Rembrandt. 

Rembrandt, felesége Saskia el-
halván, fiával és Hendrick-jével él 
egy kis városkában. Hosszú ideig 
élnek zavartalanul, mikor Sit, az 
erkölcsös polgármester eljön Rem-
brandthoz és megmondja neki, hogy 
a város tisztességén ejt csorbát, 
ha törvénytelenül tovább is együtt 
él Hendrickjével. Ha elveszi fele-
ségül, — az már más. Akkor semmi 
kitogása a dolog ellen. 

Rembrandt könnyen beleegyezik, 
Hendrickje is, — csak éppen még 
a fiát, Tituszt kell megkérdeznie. 

A fiu, mikor apja tervét meg-
hajlja, dühbe gurul és azt feleli, 
hogy ő ebbe a házasságba nem 
egyezik bele, mert Hendricknek 
viszonya van. 

— Kivel ? — rivall rá megle-
pődve Rembrandt. 

— Kivel ? — Velem ! — vágja 
vissza a fiu. 

Az apa első felindulásába kést 
ragad a fiúra, de közben észbe 
kap, a kést leteszi s ahelyett, hogy 
szeretőjét és fiát elűzné, ő maga 
megy el hazulról, — vissza a Ghet-
tóba. Csak kis cselédjét viszi ma-
gával . . . 

Ez a rövid foglalata énnek a 
három kis remekműnek, melyet a 
szinház páratlanul parádés szerep-
osztásban hoz szinre. Egy darab, 
melyben Gombaszögi egy cseléd-
lányt játszik ! Ilyen luxust csak a 
Magyar szinház engedhet meg ma-

gának. Rembrandtot Kürthy játsza, 
fenséges, nemes művészettel, — 
meglátszik rajta a kor, a szellem 
gondos tanulmányozása. Tarnay a 
fiu szerepében ismét kiváló ala-
kítást nyújt. 

Mind a három darabot Vágó 
Béla rendezte, a díszleteket és 
jelmezeket pedig, melyekről egész 
Pest beszélni fog, Márkus László 
tervezte. 

Interjú a színházak 
mögött. A Lakájok 
harmadik előadása alatt 
Illés István az „Auto" 

szerkesztője meginterjúvolta Hege-
dűs Gyulát Középeuropa ezidő-
szerint legelegánsabb sofförjét. A 
kitűnő művész a kastély tornácát 
lezáró falépcsőn ülve beszélgetett az 
újságíróval. 

— Higye el — mondta nevetve 
Hegedűs — most, hogy beköszön-
tött a ragyogó idő, akár őszig is 
szívesen benmaradnék ebben a 
dreszben. Anélkül, hogy nagyobb 
túrákat tettem volna, abszolút meg-
értem az automobilizmusban rejlő 
nagyszerű sportot. És ha valakiben 
meg van ez a rajongás igazán 
mindegy hogy soffőr, vagy kocsi-
tulajdonos. 

Hosszú pauza következett. Azu-
tán Illés gyorsan felugrott helyéről, 
kocsitulajdonosi pózba vágta ma-
gát. Hegedűs egy pillanat alatt 
megértette a teátrális mozdulatot, 
s maga is felugrott. 

— Hát kérem Kovács — foly-
tatta az ujságiró — beönt a negy-
venesbe száz kilót, zsirt önt a chan-
gement-ba, meghúzza a fékeket. 
Reggel nyolczkor feljön, a Mari 
odaadja a sárga bőröndöt, erősen 
felszijazza. Kilenckor indulunk. 

— Igenis méltóságos uram — 
válaszolt Hegedűs meghajolva. 

Az interjú ezzel véget ért. 
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À mumus. 
A Vígszínház soron következő újdonsága. 

r . ég csak sokára fogjuk látni. 
WÈ^éÊÊ Elnökné, Bella, Lakájok 

és egyebek anynyira be-
töltik a műsort, hogy el 

lehetett halasztani a premierei és 
végre a szinház szívesen veszi, ha 
takarékoskodhatik a jó darabjaival, 
de azért egyet-mást már elárul-
hatunk a Mumusról, Gavault Paul 
uj darabjáról, amelyre a Vigszinház 
most készül. 

Hogy máris nagy érdeklődéssel 
várják, az természetes. Annyit 
tudnak a darabról, hogy a Csoda-
gyermek és a Kis cukros szerzője 
irta, azt is tudják, hogy Varsányi 
Irén játsza a női címszerepet. Hát 
ez magában véve is elég volna 
arra, hogy szenzációvá avassa a 
premierei, de hát még sok egyéb 
is van, ami vonzóvá és érdekessé 
teszi majd a Mumus estéket. 

Mindenekelőtt Hegedűs Gyula 
lesz a Varsányi Irén partnerje és 
ebből a páros művészetből soha 
sem lehet elég. Epugy, mint a Kis 
cukrosban, ebben a darabban is 
fiatal szerepe van Hegedűsnek. 
Egy mérnököt játszik, aki egyenes 
lelküségével, szókimondásával, bá-
torságával ugyancsak imponál Mu-
mus kisasszonynak, holott ő nagy-
ságával különben senki sem mer 
szembeszállni. Mumus kisasszony, 
más néven Françoise, réme a ház-
nak, amelyben ő a korlátlan pa-
rancsoló szellem. A könnyelmű és 
léhán élő szülők ugyanis semmivel 
sem törődnek és azért a házveze-
tés gondja, kötelessége és joga 
lassanként Françoise nyakába sza-
kadt. A leányka annyira a gazda-
ságnak él, hogy elhanyagolja kül-
sejét, nem törődik semmi olyassal, 
amiről a költő azt énekli, hogy azt 
szeretik a leányok, keményen el-
bánik azokkal, akik háztartási dol-

A „Mumus" párisi e lőadásáról a „Renaissance"-ban készült felvétel . 
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gokban be akarják csapni és innen 
ragad reá a mumus név. 

Epen ellentétje a huga, Lili kis-
asszony, aki bolondosán szeret egy 
fiatal fiskálist. De amikor meg-
tudja, hogy ez a házasság tönkre-
tenné a családot, amelyet csak egy 
gazdag házasság tarthat fenn, kész 
lemondani szerelméről, hogy egy 
gazdag tőkepénzeshez menjen nőül. 
Ebben része van FranÇoisenak. 
Gérard, a fiatal elektrotechnikus, 
aki ezt megtudja, ugyancsak kifejti 
a maga rosszaló véleményét a 
leánvnak, aki erre ijedten igye-
kezik megmenteni huga boldog-
ságát és maga felé csábítja a tőke-
pénzest. Egyszerre kitűnik, hogy 
Mumus kisasszony nagyon jól tud 
öltözködni, nagyon szemrevaló és 
egyáltalán nincs ráteremtve a le-
mondásra. A gazdag tőkepénzes 
csakugyan lemond Liliről és kész 
elvenni FranÇoiset. Ezt most meg 
Gérard nem akarja, hogy Mumus 
kisasszony önmagát feláldozza és 
Gavualt elmésségének segítségével 
meg is akadályozza a házasságot. 

Mumus kisasszony az elektro-
technikusé lesz és a gazdag tőke-
pénzes kibékül a feleségével, aki-
től régebben elvált. 

A nagyszerű alakok tömege bo-
gozza a cselekmény szálait és a 
megoldás mindenkit kielégít. Az 
üres fejű papa, a hiu, de jószívű 
mama, a házibarát, aki just formál 
FranÇoisehoz, mert majdnem ő lett 
az apja, a csacska fiskális, a méla-
bús tőkepénzes, a szerelmes kis 
Lili, egy mindenkit megpumpoló 
testvér megannyi nagyszerű figura 
és igen hálás alkotásra cd módot. 

A Vigszinház együttesének színe-
java vesz részt az előadásban. 
Varsányi Irén és Hegedűs Gyula 
mellett még Haraszthy Hermin, 
Lenkeffy Ilonka, Szerémy Zoltán, 
Vendrey Ferenc, Tapolczay Dezső, 
Tanay Frigyes, Zátony Kálmán 

bizonyára annyit fognak kihozni 
szerepükből, amennyi azokban rejlik 
és minthogy szokatlanul sokáig ké-
szülhetnek az előadásra, amelyet 
Szilágyi Vilmos rendez, bizonyos, 
hogy a Mumus premierje egyike 
lesz a Vigszinház legvidámabb 
estéinek. 

A darabot Heltai Jenő fordította. 

Kétféle nóia. 

Amegboldogult Népszínház megboldo-
gult direktorának, szegény, jó néhai 
Evva Lajosnak volt egy különös 

szokása : nem szeretett gratulálni, ha egy-
egy njüvész sikert ért el a színpadon. 
Valahányszor eléje vetődött egy ilyen 
sugárzó arCu művész, Evva sietve kulcso-
kat vet t a kezébe és a világért sem fogott 
volna kezet a gratulációra vágyó emberrel. 
Lehet, hogy ebben a túlságos tartózkodás-
ban gazdasági okok vezették a direktort, 
de bizonyos, hogy élénk ellentéte a kitűnő 
Márkus igazgató, aki viszont valósággal 
tavaszi ünnepet ül mostanában az Arany-
eső mérhetetlen sikere óta Valósággal 
dédelgeti az Aranyeső szereplőit, ahol 
teheti dicséri őket. 

Hanem azért azt ne higyje valaki, hogy 
Márkus direktor elismerése egyformán süt 
a színház tagjaira. Ó ne higyjék. Amióta 
az Aranyeső beütöt t Márkus rá se néz az 
operaszemélyzetre. Ha találkozik egy szó-
listával, vagy ha valamelyik nagyágyú 
meg akarja szólítani, Márkus direktor 
rövidlát, vagy nagyothall. Ebben az újfajta 
betegségben már annyira vitte, hogy a 
minap, amikor egy ilyen kiátkozott művész 
megfogta a folyósón, az igazgató csodál-
kozva tolta fői a pápaszemét, alaposan 
megnézte a „tolakodót" és így szólt : 

— Kihez van kérem szerencsém? 
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8 Szamosi Elza. 

(A cimképhez.) 
eve éppen olyan csodásan 

cseng, mint a hangja és 
értékét, művészi erejét a 
messzi Amerikában épp 

ugy megbecsülik, mint nálunk. A 
Puccini-operák ideális hősnője, a 
törékeny testű Pillangó kisasszony 
ő, aki ugy él szivünkben, mint va-
lami fájdalmasan szép és felmér-
hetetlenül édes tavaszi emlék. Kü-
lönb interpretálod, plasztikusabb 
megjelenítőt egyetlen komponista 
sem álmodhatott magának és a m. 
kir. Opera közönsége valóban sze-
rencsés, hogy Szamosi Elzát még 
nem ragadták el tőlünk az éhes 
zenei gócpontok, hogy nem leszer-
ződött tagja a Metropolitainnak és 
Puccini mester nem vitte magával 
a Scálába, hogy a nagy német 
operaszinpadok minden elhóditási 
kisérlete kárbaveszett nála. 

Minden alakítása egy-egy uj 
szenzáció, amely órákra megkáp-
ráztat bennünket, hogy honnét 
vette ez a szubilis jelenség azt a 
nagyszerű drámai lendületet, amely 
énekében és játékában csodálatos 
harmóniával olvad egybe. Nincs 
szerepe, amelyben ujat ne tudna 
adni és mégis mindig éreznünk kell 
hogy az, akivel a történet sodródik, 
Szamosi Elza és nem a Mignon és 
nem a Pillangó kisasszony, mert 
mindez benne van magában Sza-
mosi Elzában. Most uj szerepben 
láttuk. A Chabert ezredes elbukott 
a budapesti közönség Ítéletén, de 
diadalmasan emelkedett a bukás 

fölé Szamosi Elza, aki egy egész 
estéért kárpótolni tudta az Opera 
nehezen hóditható közönségét. 
Amíg mellette egy jobb sorsa méltó 
operát temettek, ő maga a romo-
kon ismét magasabbra hágott, nagy-
szerű volt, énekelt, játszott, elva-
rázsolt, — Szamosi Elza volt. 

P. MÁRKUS EMILIA a „MF.DUZÁ"-BAM. 
Alexy felvétele. 
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Klasszikusok az Operában. 

zen a héten tehát meg-
kezdte igért klasszikus 

ciklusát az Operaház 
f Mozart „Varázsfuvolájá-

val. S a kezdet minden 
Ígéretben és minden beváltásban 
teljes és eredményes. A nagy né-
met operaszinpadok klasszikus 
ciklusaira emlékeztet művészi elő-
kelőség dolgában ez az első elő-
adás s abban, amit adott, még fe-
lettük is állt. Felettük állt első-
sorban merészség dolgában. Mert 
akik ezt a „Varázsfuvola" előadást 
megcsinálták : Bánffy Miklós gróf 
kormánybiztos, aki mint nagyszerű 
dekorateur szerepelt és Hevesi 
Sándor dr., a rendező merészen 
és szabadon tudtak hozzányúlni 
Mozart remekéhez, amelyet az 
utolsó félszázad tradiciói teljesen 

kiforgattak igazi mivoltukból. Akik 
ezt az előadást látták azok egy 
kicsit meglepődtek, mikor a régi 
egyptomi képek és egyptomi kosz-
tümök helyett a napkirály rokoko 
világának ragyogása mosolygott le 
a színpadról. Mert Mozart remekét 
visszahelyezték abba a korba, 
amelyben megszületett s amelyben 
eredetileg játszották. Ezt mutatták 
a díszletek és ezt mutatta az egész 
rendezés, amely egyrészt szakított 
a tradíciókkal, másrészt hü maradt 
az igazi Mozart tradícióhoz, még 
a kosztümökben is, amelyeket az 
egyenként is kitűnő szereplők vi-
seltek. Hajdú Ilona, aki Paminát 
játszotta és énekelte nagyszerűen, 
krinolínban jelent meg és XV. 
Lajos korának pompájában jelentek 
meg mind a többiek, Venczel 
(Sarastró), B. Kosáry Mimi (az éj 
királynője), Arányi (Tamino) és 

Opera . VARÁZSFUVOLA. 
Dömötör Ilona M Medek Anna 

Alexy felv. 
Bader Dóra 
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mind a többiek. A klasszikus ciklus 
első előadása tehát nagy sikert 
aratott s igy csak reménységgel 
várhatjuk azt, ami ezután követe 
kezik a bűbájos „Szöktetés a se-
rályból"-t Gluck egyik legkedve-

sebb muzsikáju remekét, melynek 
szövegét Hevesi Sándor fordította 
le magyarra, s a Bródy Sándor 
szövegével feltámasztott Prome-
teust, Beethoven pompás balettjét. 

Alexy felv. 

Magyar szinház. Királyok Lajos király válik. 
Lajos király — Csortos, A Királyné — Gombaszöghy F. 
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Hogy méri, azt tudja Allah 
A Sári név a Királyban 
Jó kaballa. 
Verje be fejemet e dákó 

Ha nem Sári a Fedák, óh. 
Vegye ki a vakbelemet Herczel 
Ne mondjam be a kasszál terccel 
Randevúmról késsek el öt perccel 
Ha nem Sári a Perczel. 
És hogy mondjak egy mást 
Lásd 
Sárinak hivják a Petrást. 
Juj, 
E hirre ön elájul 
A sok Sárihoz most egy uj 
Járul. 
A ,,Cigányprímás"-ban behoznak 
Egy kenyeret 
Mely tapsra ingerel n.inden 
Tenyeret, 
És lári-fári 
Ez a ktnyér is Sári 
Igen ; Sorok-Sári. 

* 
Már oly 
Büszke volt a kiváló 
Stoll Károly 
Hogy már jó 
Ha egy kicsit lefőzi őt Vágó. 
Stoll a „Királyék" rendezője 
— Büszkévé ez teszi — 
S im, most Vágó a 
,, Király ok"-at rendezi. 

* 

A napokban 
Olvastam a lapokban 
Hogy az akadémikusok 
A szótáraknak neki esnek 
És a „sláger" szóra 
Magyar szót keresnek. 
Ha a sok mérg s öreg meg is harap 
Kimondom óh : 
A slágerre a legjobb magyar szó : 
Molnár-darab. 

* 
Aki mer, az nyer 
Azt l szerződteti Pathé Freres. 
Példa erre a karcsú 
Huszár Karcsi. 
E hir járt szájról-szájra 
S az emberek elhitték már is 
Hogy Huszárt, aki oly tekintélyes hájra. 
Elrabolja tőlünk Páris. 
Bár erről már minden kutya csaholt 
Konstatáljuk e hir kacsa volt. 
Hogyan is hihetted el 
Te dőre 
Hogy Huszár ráfér egy vékony 
Lepedőre. 

* 
A múlt héten megesett 
Egy érdekes fiu-Iány eset. 
Benn állt az Estben, a Napban 
És most ezzel kapcsolatban 
Jelentem ki 
Hogy a férfiak közül mindenki 
Szívesen alakulna át 
Fedák Sárivá 
Persze, ha a fizetés is átalakulna 
Fedák-gázsivá. 

S zenes ember. 

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 

D1VATTERMÉBEN KÉSZÜLTEK. (HARISBAZÁR-UTCA 2.) 
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BANDA MARCI és FIAI 
= muzsikálnak. = 
Kitűnő souper 3 korona, 
ünterreiner I. vendéglős 

Arányi Dezső a Varázs fuvolában . A k x y íelv. 

véleményt és komoly megbecsü-
lést. amellyel az annyi igazi mű-
vészi gyönyörűséget adó énekessel 
szemben vagyunk mi és velünk 

együtt az egész budapesti közön-
ség. Igazán értékes kincse az 
Operaháznak Arányi torka, a ritka 
és sokat keresett lirai Dezsőé, a 
kiért szívesen adna nagy pénzeket 
bármely más elsőrendű külföldi 
dalszínház. Csak ismételhetjük a 
Varázsfuvola, amelyben Taminot 
énekelte és játszotta csak ujabb 
és megismételt bizonysága annak, 
hogy egyik legigazibb értéke az 
Opera társulatának, a kinek nem-
csak hangja, hanem tökéletes zenei 
kulturája, biztos stilusismerete és 
játékbeli biztossága is kiváló, egyre 
fejlődő és gazdagodó. 

Arányi Dezső. 

Operaházunk klasszikus cik-
lusának első előadásáról, 
a Varázsfuvola merész és 
uj formákat öltött repri-

zéről más helyen emlékezünk meg 
s hogy Arányi Dezső nevét irtuk 
címül e kis cikk fölé, igazán nincs 
sok oka, hogy épen a Varázsfu-
volára hivatkozzunk, mely legfel-
jebb hogy megerősítette azt a jó 

Hajdú Ilona mint Tanina a Varázs fuvo lában . 
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Környei a szerződésszegő. 

À
történet ott kezdődik, hogy Környei 
egy szép este, mint annyian mások, 
elhatározta, hogy megnézi az Arany-

esőt. Ez csak természetes, hiszen ma még 
a botfülüek is kihegyezték a füleiket, 
csakhogy megtanulhassák Zerkovitz meg-
ejtő muzsikáját, ilyenformán egy Környei 
sem ülhet tétlenül odahaza. 

Környei tehát, mint annyian mások, 
elment a Népoperába és csöndesen élvezte 
az előadást, meg a muzsikát. Csöndes volt 
mindaddig, amig a bolondos Uncili-smuncili 
el nem kezdődött. De ez egy olyan ragá-
lyos melódia, amelybe egy pillanat alatt 
mindenki beleesik, aki csak hallja és így 
történt, hogy az Opera pompás tenoristája 
egyszercsak együtt dúdolta az erkély utolsó 
sorában szoronkodó varrókisasszonyokkal, 
hogy: 

feje fölé. Másnap azonban lecsapott a 
villám. Környei éppen próbára igyekezett, 
amikor az Opera müvészbejárójánál elfogta 
egy kollégája és aggodalmaskodva mesélte 
nek i : 

— Be vagy idézve Bánffyhoz. Nagy 
bajok vannak, mert azt mondják, hogy 
szerződésszegést követtél el. 

— Ugyan ne mondd ! — döbbent meg 
Környei. — Hol és mikor követte m én el 
szerződésszegést ? 

— Sose tagadd öregem. Tiz tanú vallja^ 
hogy tegnap este engedély nélkül a Nép-
operában énekel té l . 

Uncili, smuncili 
Drága kis kutyám, 
Uncili, smuncili 
Várlak délután . . . 

Először dúdolta, később egészen bele-
melegedett, nagy gyönyörűségére közvetlen 
szomszédainak. Persze akkor még nem 
sejtette, hogy sötét felhők kerekednek a 

Székelyhidy Ferenc dr . 

O p e r a h á z : SZÖKTETÉS A SZERÁLYBÓL. 

Alexy felvétele . 
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A Cigányszerelem páiísi e lőadásáról készült felvétel. 

Tulajdonosok Kátay és Sta l ler 
KITŰNŐ KISZOLGÁLÁS 
OLCSÓ ARAK! 

V I I I . , BAROSS-UTCA 87. 

ulajdonképen régi isme-
rősünk kellene hogy le-
gyen a Cigányszerelem 
diadalnapjai idejéből ez 
a furcsa kép, mely e 

cikkecske alatt áll. Zorika van 
rajta, meg Ilona, meg Dóri. meg a 
többiek — akiket olyan régen és 
olyan jól ismerünk, csakhogy kissé 
megváltozott formában. 

Azt lehetne aláirni a kép 
ciméül : Hogy képzelik el a fran-
ciák a Cigányszerelem magyar 
alakjait. Mert ez a kép a francia 
Cigányszerelem előadásról készült 

a párisi bemutatón. A Trianon 
Lirique hires operette társulata 
játszotta el Lehár nagyszerű da-
rabját a Theatre de l'Athénében, 
amelyet ehhez a darabhoz bérel-
tek ki, még pedig okos előreszá-
mítással jó hosszú időre. Mert 
Lehár darabja Párisban is épp oly 
nagy* vagy talán még nagyobb 
sikert aratott, mint nálunk, pedig 
— mondhatnók némi büszkeséggel, 
a párisiaknak nincs is olyan Ilo-
nájuk — vagy mint ott hivják — 
Aranyuk, mint a mi Fedák Sárink. 

© 

À cigányszerelem Parisban. 
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kedves költöző madarak sietve 
iramodtak Lenkeffy Ica hajója után 
és nemsokára ők is itthon lesznek. 

Meg kell azonban állapitani, 
hogy mig a madárkák után egyetlen 
levelet se menesztettek, Lenkeffy 
Icát ugyancsak sürgősen kérették 
haza a Vigszinház direkciójának 
levelei. Tudniillik a legújabb újdon-
ságban, a Mumusban neki szánták 
az egyik főszerepet és Faludi 
Miklós kijelentette, inkább pusz-
tuljon el a bánattól egész Egyip-
tom, de Icát látnia kell a budapesti 
közönségnek a Mumusban. És 
látni is fogjuk és el is fogunk 
kárhozni valamennyien Ica csodá-
latos szőke szépségétől. Hát még a 
játékától, amely a „Nyári szere-
lem" óta egyre tökéletesebb lett... 

Lenkeffy Ica. 

M Vigszinház környékén né-
hány nap óta melegebben 
süt a nap és szebben mo-
solyog az ég, pedig a 
Lipótváros éghajlati vi-

szonyai egy csöppet sem jobbak, 
mint például a Ferencváros kli-
mája. A csodálatos idöfordulás 
onnét van, mert Kairóból hazaér-
kezett a Vigszinház ragyogó szép-
ségű naivája, Lenkeffy Ica és ne-
vető, kék szemében elhozta az 
egyiptusi forró tavaszt. Még nem 
érkeztek róla távirati jelentések, 
de azért lehet, hogy azóta Egyip-
tomban is hűvösebbre fordult az 
idő, ellenben az már egészen bi-
zonyos, hogy a fecskék és egyéb 
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Most amikor az összes szinházak 
előveszik a gondosan rejtegetett 
biztos sláger darabokat, a Buda-
pesti színház sem marad a többiek 
mögött és előad egy szenzációs 
Bródy-Martos operettet, melynek 
„Szökik a nagysága" a sokat ígérő 
cime. A szerzők neve is biztos 
sikert jelent már, melyet még az 
fog növelni, hogy a fő női szere-
pet a bájos és rendkívül tehetsé-
ges Pallay Rózsi fogja játszani. A 
kacagtató darab cselekménye nagy 
vonásokban a következő : Kós 
gyám és a felesége Magda, nem 
élnek boldog házaséletet, bár sze-
retik egymást. Az asszonyt a ro-
mantikus hajlandósága mindenféle 
excentricitásokra készteti, amiket 
a józan gondolkozású férj nem tür. 
A helyzetet komplikálja egy távoli 
rokon, a csinos Vilma, akinek va-
lamikor viszonya volt Kossal és 
most is azon fáradozik, hogy a 
házaspárt végleg elszakítsa egy-

mástól. Ugy szövi a szálakat, hogy 
a kissé gyönge értelmű Magdát 
összeboronálja egy affektáló és 
sekély karrakterü költővel. A férj-
nek pedig ugy adja be a dolgot, 
hogy az asszonyt ilyen módon kell 
kigyógyítani regényes bogaraiból. 
A költő, akit Radónak hivnak, 
megszökteti Magdát. A szöktetés 
egészen a nyilvánosság előtt folyik 
le, rokonság, cselédség tud róla. 
Sőt a férj, akit Vilma ki akar ját-
szani, maga a sofför, aki autóján 
megszökteti a mit sem sejtő párt. 
Radó a lakására viszi Magdát, aki 
hamarosan, még azon az estén ki-
ábrándul költőjéből és visszaszeret 
sofförnek öltözött urába. 

Ez a darab nemcsak a kassza-
sikert jelenti, hanem egyszersmind 
a Budapesti Színház reneszánszát 
is. Hogy ez az oly régen várt és 
minden oldalról hőn óhajtott uj 
éra sikeres legyen, ehhez nagy 
mérvben hozzá fog járulni Föld 

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

Fényképészeti készülékeket, eszközöket és 
vegyszereket gyári árakon ajánl, amatörök fel-
vételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35 P ERFÜMERY VERY 

I I . Margi t -körut 5 /b 
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Aurél, aki kiváló képességeit szin-
tén a szinház rendelkezésére bo-
csátotta. Örömmel üdvözöljük te-
hát a Bródy-Martos darabot, mint 
egy szebb jövő beköszöntőjét. 

Szerző a darabjáról. 
Kedves szerkesztő ur ! Semmi 

mondanivalóm a darabról nincs. 
Premiér előtt hallgasson a szerző; 
hiszen akármit is mond, nem hisz-
nek néki. Mondhatnám azt, hogy 
jelentéktelen a darab ; azt is mond-
hatnám, hogy jelentékeny. Az első 
esetben óvatos hipokritasággal, az 
az utóbbi esetben pedig vakmerő-
séggel vádolnának. Mindenképp el-
vernék rajtam a port. Hisz ösmeri 
a molnár, a fia és a szamár tör-
ténetét, Majd a premiér után ! 
Akkor már ugy is kiporoltak ben-
nünket. 

Maradtam hálásan azért, hogy 
gondolt rám, igaz barátsággal 
hive 

Bródy Miksa 

zavazzunk. 

A Szinházi Elet sokkal 
liberálisabb Tisza István-
nál és azért elhatározta, 

hogy behozza a legdemokratiku-
sabb, községenkénti választói jogot. 
Ebben az elhatározásunkban főként 
az vezetett bennünket, hogy elhá-
rítsuk az országra súlyos vesze-
delmet jelentő tömegsztrájkot. 
Ezennel elrendeljük a szavazást, 
hadd döntsük el, hogy ki a közön-
ség kedvence. 

Kedvenc színészem : 

Kedvenc színésznőm : 

A szavazásnak egyetlen kifogá-
solható módja csak annyi, hogy 
nem lesz titkos. Ellenben általános 
lesz, amennyiben mindenki sza-
vazhat, aki az idemellékelt sza-
vazó cédulát a Szinházi Elet-ből 
kivágja és kellően kitöltve leve-
lezőlapon hozzánk juttatja. 

A szavazás eredményét az egyes 
szavazatok feltüntetésével, húsvéti 
számunkban tesszük közzé. Záróra 
csütörtök délután. Kortestollak, 
itatások, etetések mellőzendők. A 
választás eredményét petícióval 
sem lehet megtámadni. 

1 ~ \ T 7 , T T CAFE-RESTAURANT Színház után friss vacsora. 
I J I ^ fl j \ GORSO 4 ko rona Souper . Polgár i á r ak . 

Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. 
r \ / i * « r \ , , , Házonkivüli megrendelések, ugy mint eddig a Délután es este Quartett-zene. - ieíPontoSabban eszközöltetnek. == 
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A mama. 

Ki ül amott a szirttetőn 
Kis strucctollas kalapban 
Ki az a kedves nénike, 
Ki büszke mint egy kappan ? 
S ha tombol fönt a tapsvihar, 
M.ért mosolyog a szája ? 
Jaj kérem, hisz ezt tudni kell, 
Ö a színésznő mamája. 

Ilyenkor szörnyű fekete 
A jó mamuska mája. 
Jaj kérem, hisz ezt tudni kell, 
Ö a színésznő mamája. 

S ha jő a taps, a tombolás 
S a jó közönség zajlik 
Nézzétek gyorsan a mamát, 
Ö jobbra, balra hajlik 
A tapsot ő is köszöni 
És szörnyű büszke rája. 
Jaj kérem, hisz ezt tudni kell, 
Ö a színésznő mamája. 

A fején bóbitás kalap 
Fakó kezébe lornyett 
S ha ellenprimadonna jő 
Belétrüsszent ő szörnyet, 

A címszerep. A kitűnő 
Sarkadi, akinek a Tatár-
járás Wallensteinja óta 
még nem volt igazán 

nagy szerepe, mostanában dicse-
kedve emlegeti: 

— Végre én is címszerepet kap-
tam. 

— Ne mondja! örvendeztek Sar-
kadi tisztelői. 

— De igen! A lakájokban én 
játszom a lakájt. 
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HALLD MIUJ5ÀG 
A Nyugat legközelebbi matinéja áprilisban 

lesz. Még pedig ezúttal megint 
a Nemzeti-szinházban. A matiné műsorán 
Balázs Bélának két egyfelvonásos misz-
tériuma szerepel : a „Kékszakálu herceg" 
és ,,A szent szűz vére". Mindkettőt Csathó 
Kálmán rendezi és a Nemzeti-szinház tag-
jai fogják eljátszani. 

• • • • 

GyáSZOS hét következett el a budapesti 
színészekre. Egyszerre három 

színpadi emberünk családjában pusztított 
a halál. Makay Margit az édesanyját vesz-
tette el, Sós Margitnak az apja halt meg 
és ugyancsak édesapját temették el Jakoby 
Viktornak is, a kiváló zeneszerzőnek. 

• ••a 

Bíró LajOS, a csodálatos termékenységü és 
tüneményes karriért befutott 

író, akinek írói tevékenységét a színpadon, 
szépirodalmi lapokban és a napi újságok-
ban számtalanszor megcsodáltuk, nemso-
kára vissza fog vonulni az aktív újság-
írástól és hogy ezt a szándékát meg is 
valósithassa, el fogja hagyni Budapestet. 
Biró Lajos ezentúl tisztára az irodalomnak 
kíván élni. ezért visszavonul apósának, 
Vészi Józsefnek varsányi kastélyába és 
ott fogja számtalan témáját feldolgozni a 
szépirodalmi lapok és a színpad számára. 

Zerkovitz Béla, a legnépszerűbb zeneszerző 
kedves ajándékkal lepi 

meg önmagát. A Gellérthegy oldalán épül 
már a villa, amely az „Aranyeső"-lak 
büszke cimét fogja homlokán viselni. A 
Népoperában azonban, ahol most minden 

este megjelenik Zerkovitz, más elnevezést 
ajánlt neki a direkció. Azt ajánlják, hogy 
nevezze el a villát „Tantiéme"-laknak. •••• 

Henry Bataille uj darabja lesz tudvalevőleg 
a Nemzeti szinház legköze-

lebbi bemutatója. A négyfelvonásos Bata-
ille dráma cime Ábrányi Emil magyar for-
dításában „A fáklyák" lesz. A darab cse-
lekménye tudvalevőleg nagyon hasonlít a 
Curie házaspár történetéhez, Siomet a 
negyven éves férfi problémáját adja, mint 
a kitűnő francia drámaíró egyik-másik da-
rabja. A tanár, az asszistens és a feleség 
szerepelnek a darabban s ez a három fő-
szereplő Gál, Paulay Erzsi és Somlay 
lesznek a Nemzeti-szinházban. Szerepel a 
darabban egy magyar származású leány isr 

ezt Rákos Alice játsza. A darabot, mint a 
Bataille drámákat rendesen — Gathó Kál-
mán rendezi. 

• • • • 

Már a múlt szezon végére tervezte a 
Magyar szinházigaz-

gatósága a ,,Kék madár" elöadatását. De 
e terv megvalósítása erre a szezonra ma-
radt. A bemutató — amint értesülünk — 
április 26-ikán lesz. Mint [különös érde-
kességet megemlitjük, hogy a darab kísérő 
zenéje, Nádor Mihálynak, a Modern Szín-
pad kiváló házi-zene szerzőjének a mun-
kája. Színházi és irodalmi körökben nagy 
érdeklődéssel néznek a bemutató elé. •••• 

A Magyar színházban már nagyban foly-
nak az előkészületek 

a szezon legközelebbi slágerének, Drégely 
Gábor ,,Az isteni szikra" cimü darabjának 
előadására. A kiváló és külföldön is nagy 
sikereket elért szerző darabjának főszere-
pét Csortos Gyula játsza. Kiviile még fő-
leg Báthori Gizella, Z. Molnár és Huszár 
Károly jutnak hálás szerepekhez. 

A Nemzeti szinház ezídei műsorában Bataille 
darabján kívül, még egy 

külföldi bemutató szerepel. Birinszky 
Leo, „Bolondok tánca1 ' cimü drámája, a 
melynek fordítására Herceg Ferencet kérte 
fel a szinház igazgatósága. A darabot 
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Ivánfi Jenő fogja rendezni. Ezen kívül 
néhánv érdekes repriz lesz az állam drá-
mai színházában. Felújítják Pailleron „Az 
egér" cimü vígjátékát, amelyben a cím-
szerepet Mátray Erzsi a szinház fiatal 
tagja fogja játszani, másik két szerepben 
pedig két uj tag Horváth Paula és Hettyei 
Aranka mutatkoznak be. Reprize lesz az 
idén még Rákosi Jenő Endre és Johanná-
jának és a Faustnak is. 

Z e n e , h a n g v e r s e n y . 

Hatalmas és rendkívül intelligens 
közönség ünnepelte múltkori sze-
replésükkor a Tohmán-Szigeti-Son 
trió immár az ország határain ki-
vül is jól ismert tagjait. A pesti 
közönség önmagát becsüli meg az-
zal, ha az ilyen igazán kvalitásos, 
igaz mélységű zene művelőit, ahol 
csak teheti ünnepli és méltányolja 
Több mint bizonyos, hogy a leg-
közelebbi találkozásnál, amely nem-
sokára lesz, a közönség még me-
legebben fogja a kiváló művésze-
ket fogadni. 

A törzsasztalnál. 

P Metamorfózis, Az Ope-
rában egy öreg habitüé 
nagy igyekezettel kuri-
zál a ballet egyik ifjú 

csillagának. Az ostrom hevesen 
folyik, amikor a csillag ezzel a vá-
ratlan bókkal lepi meg az öreg 
urat : 

— Maga is tüzes csikó lehetett 
fiatal korában! 

— Ugye meglátszik rajtam? — 
henceg az öreg ur. 

— Hogyne. Valamikor fiatal 
csikó lehetett, mert most már vén 
ló. 

A szokás hatalma. A 
Magyar szinház társal-
gójában a napokban meg-
jelent egy irodalmi em-

ber, aki arról nevezetes, hogy ere-
detit sohasem produkál, csak fordit. 
A kivá'0 műfordító nagy beszélge-
tésbe elegyedett Vágóval és a vi-
tatkozás hevében beszorította a 
sarokba a kedélyes művészt. Vágó 
persze már szabadulni szeretett 
volna, de mivel erre nem kinálko-

M 
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zott semmi remény, hirtelen fel-
kiáltott : 
Kérlek, azért hogy fordító vagy, 
mégsem illik hátat fordítani a tár-
saságnak. 

A műfordító csakugyan vissza-
ordult és Vágó felhasználva e ki-
ünő alkalmai, meglépett a társal-
góból. 

Nagy Endre megijedt. 
Nagy Endrének vesze-
delmes konkurrenciaja 
támadt. Az illetőt szin-

tén Endrének hívják és annyira 
népszerű, hogy még maguk a Nagy 
Endre színészei is megnézik őt 
esténként. Amikor például Kővári 
szaladt el hozzá, miután lejátszotta 
a számát. 

— Hová oly sietve? — kérdezte 
tőle Nagy Endre. 

— Megyek a Kis Endrébe. 
Nagy Endre elsápadt. Valóban 

félelmetes konkurrens lehet ez a 
Kis Endre, hogy még a tulajdon 
színészei is hozzá sietnek. 

— Hol játszik az a Kis Endre? 
kérdezte Nagy Endre. 

— A Royal Orfeumban. Csak-
hogy egyelőre még olyan kicsiny 
ez az Endre, hogy Bandinak hívják. 

A szerepcsere. A la-
kájok egyik előadásán 

I történt, hogy Szomory 
• fft^» Dezső megkérdezte a 

színfalak mögött a sofförként sze-
replő Hegedűs Gyulát. 

— Mondja, ha Rockefeller meg-
hívná sofförnek 500.000 korona fi-
zetéssel, elmenne hozzá ? 

— El én ! — válaszolta Hegedűs. 
Szomory néhány pillanatig el-

gondolkozott, majd mosolygó te-
kintettel igy szólt: 

— Az első eset, hogy inkább 
szeretnék Rockefeller lenni, mint 
Szomory Dezső. 

Uncili. A tempera-
mentumos Váradi Ili, 
akit a férfe, Bíró Hen-
rik bankigazgató a 

Király-szinház színpadáról vitt el, 
illetve vett el, a napokban végig-
nézte az Aranyeső előadását. Ami-
kor az Uncili-smuncili népszerű 
szövegét a második és harmadik 
felvonás között a vászonra vetite-
tették, Váradi Ili természetesen 
együtt énekelt a közönséggel. A 
férje eleinte megdöbbenve csitította 
a fesztelenül éneklő exprimadonnát 
és nyugtalanul nézett végig a pá-
holyok során. A zene pedig egyre 
játszott, Váradi Ili egyre énekelt, 
a kitűnő bankigazgató is egyre 
nyugtalankodott, amikor egyszerre 
csak, anélkül hogy tudta, vagy 
akarta volna, őt is magával ragad-
ták a lelkesedés hullámai es a 
harmadik strófát már versen/t 
énekelte a feleségével a feleségé-
vel, uncili smuncili drága kis 
kutyám. . . 

X J 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. 

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 számaba. — ntimitások 
mozi-szinészekről, s a mozi kulisszái 
mögül. ÁRÁ TIZ FILLÉR. 
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fôjlfÎkeatiÎH ÁMZAvdek/l 

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.) 
I t : 

Cigányprímás. 1. 29. 2. 35 éves. 3. 
Fellép. S. Arthur. Felhasználjuk. Médy. 
Rákóczi-tér 6. Délután 4—5 között. Ol-
gica. 1. írhat a lakására. 33 éves. 2. Nép-
szinház-utca 22, 26 éves. 3. A szezonban 
nem lesz több. Muncurka. 1. 34 éves. 2. 
Zsidó. 3. 27. 4. fíem keresztény. 5. 12000 
korona. Péterffyné. 1. Esti 400 korona. 
2. 14 ezer korona egy évre. 32 éves. 3. 
51 éves. Jes. 1. 33 éves. b) 400 korona, 
c) Nem igaz. d) református, e) zsidó. 2 
34 éves. 3. Tagja a színháznak. 4. Kath. 
29 éves. 5, Ref. 53 éves. Szegedi olvasó. 
1. 12 ezer kor. 2. 400 kor. 3. 44 éves. 
M. Izidor. 1. Szabad. 2. Sokáig nem illik. 
3. Igen. Beregisek. Kívánságuk hamaro-
san teljasiíl. Nárcisz. 1. Lehet. 2. Legalább 
15-16-nak . 3. Tehetség. 4. Havi 20 kor. 
M. Ferenc. Jelentkezzék a szinészegyesü-
let juniusi felvételi vizsgáján. P. Mihály. 
Nem lép fel többet fővárosi színházban. 
Rézi. Király-u. 98. 2. Csengery-utca 36. 
3. Tótszerdahelyen. Ciklus. 1. Nem lesz. 
2. Már mindegyik rendezett. 3. Még nin-
csen kiosztva. 4. 54 éves. Árpád Még két 
évig a Király Színház tagja. Faun. 1. Négy 
középiskolára van szükség. 2. A Király-
színházban. 3. Két-három év. D. Imre. 
1, Színdarab részletet vagy egy költeményt 
kell elszavalnia. 2. Nem feltétlenül szük-
séges az énekhang. Vágó. 1. Pálffy-tér 14. 
2. Kender-utca 3. Andrássy-ut 17. 4. An-
drássy-ut 21. 5. 800 kor. Zsazsa. 1. Pálffy-
tér 14. 2. 33 éves. 3. Nincs. 4. Krizante-
num. 5. Tótszerdahelyre, 6. Ad. 7. Nem 
lesz. Pálma 1. Juniusban még nyitva 
vannak. 2. A Newyork kávéházba járnak 
leginkább. Kávé. 31 éves, barna, zsidó, 

Király-utca 91. Szőke. 1. Nem volt ka-
tona. 2. Valódi a neve, de nem nemes. 3. 
Nem igaz. 4. 27. éves. Erika. Kérdéseire 
mi nem felelhetünk. Műbarát. 1. Népszin-
haz-u. 22. 2. 35 éves. 3. Nős. 4. Nőtlen. 
Lily. 1. Küldenek. 2. A Vígszínházhoz 
cimzendő a levél. Ördög. Igazán ördöge 
van, mert a „Színházi Élet" húsvéti száma 
Fedák-szám lesz, telve Fedák képekkel és 
intimitásokkal. B. Irén- Nem kaptunk ilyen 
aláirásu levelet. Daisy. 1. Huszonhét éves 
református. 2. Még nem nagyon ismert. 3. 
Nincsen. 4. 80C0 kor. 5. 34 éves. 16.C00 
kor. Riva. 1. A jövő csütörtökön. 2. Pá-
holyból szép látvány volna. Le Loup 83. 
Mind á hárman zsidók. Az első kettőé, 
Rottenbiller-utca 35. a harmadiké Főh. 
Sándor-tér 3, 

M it kell tennie ha lapunk egyik 
vagy másik példánya elmarad. 

A b b a n az esetben, ha lapunk valamelyik száma 
elmarad, kérjük az ottani postahivatalnak be-
jelenteni akár szóval, akár küldönc által, 
néhány sorban, körülbelül ilyenformán : 

Tek in te te s Pos tah iva ta l ! A Színházi Élet októ-
ber 22-én megjelent 43-as számát, melyet rendesen 
vasárnap kézbesítenek számomra, nem kaptam 
meg. Kérem ezt hivatalosan és díjmentesen rek-
lamálni. 

Nagybecsű előfizetőinknek az elmaradt szá-
mot azonnal, legkésőbb azonban 8 napon belii\ 
kell hivatalosan megreklamálniok. Ha a posta-
hivatal ezt megtagadná, kérjük nagybecsű 
előfizetőinket, hogy figyelmeztessék az illető 
postahivatalt, hogy van egy miniszteri sza-, 
bályrendelet, (ezt legutóbb a posta- és távíró-
vezérigazgatóság megújította), mely szerint az 
előfizetők reklamációját dij nélkül és por tó-
mentesen kötelesek foganatosítani. Ha e hi-
vatkozás ellenére is megtagadná a posta a 
díjmentes reklamációt, kérjük ezt velünk 
néhány sorban feltétlenül tudatni, hogy a 
szükséges intézkedést megtehessük, 

ÉNEKMŰVÉSZNŐ 
Marchesiné volt tanitványa Párisból 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéssel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe jutatja tanít-
ványait. Kitűnő francia olasz nyelvek 
és zongora oktatás. Balàzsy Erzsé-
be t , Pipa-utca 6. sz. a (központi vásár-

csarnoknál). 

^ MENYASSZONYI KELENGYÉK 
I ^ J sikkes női fehérneműek állandó kiállítása. 

"0 S CHAFFER Jozefina 
Budapest, IV. Koronaher-
ceg-utca 17, főposta mellett | D | 
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Novemberi eső. 

Szövegé t irta : KEMÉNY SIMON. Zenéjét szerzet te : GAÁL JÓZSEF. 

m , 
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Mindig vissza várlaki... 
Irta és zenésítette ÁNYOS LACI. 
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P ALAIS DE 
DANSE pilő'n 

Szerecsen-u. 35. Tel. 93-16 
K e z d e t e es te iél 11 ó rakor . Csak röv id ideig. 

Ninon de Beauval 
felléptével klasszikus szépségesték. 

Ezenkívül La Sirène a „Tenger fenekén" 
című csodás jeleneiében, Leska török 
csábtáncosnö. Washington trio a legjobb 
néger együttes slb. stb. Előadás után pá-
risi vig hangulat és táncmulatság reggelig. 
Kitűnő konyha. American bar. Reggelig 
kél zenekar felváltva hangversenyez. Je-
gyek • ste fél 10-től kaphatók a pénztárnál 

Szinház után a NEWYORK-kávéházba 
megyünk. 

Az első és a második. 
Szinmü 3 felvonásban. Irta: Rutkai Oyörgy. 

Személyek: 

Bánhegyi Géza 
Ella a felesége 
Edith a kis lányuk 
Dr. Kállay Dezső 
Neugraf 
Neugrafné 
Bálint 
Margit 
A kegyelmes asszony 
Westerheim báró 
Belinszky v. b. t . t. . 

Somlai 
Cs. Alszeghy 
Csepke 
Pethes 
Gál 
Kiss Irén 
Mészáros 
Paulay Erzsi 
Veszprémné 
KUrthy 
Lubinszky 

Nemzeti szinház. 
Caesar és Kleopatra. 

Caesar Gál Gyula 
Cleopatra Váradi. Aranka 
Tolomaeus Deák Árpád 
Ruíio Somlai Artúr 
Bri t tanus Pe thes Imre 
Pothinus Bartos 
Theodorus Hajdú 
Achillas Lugosi 
Tata teota S. Fáy Szeréna 
Apollodorus Rajnai Gábor 
Belzamor Mihályfi 
Bell Affris Garamszeghy 
Perzsa Mészáros Alajos 
Lucius Septimius Sugár 
Charmian Mátrai K. 
Inas Kelemen Mária 
Kleopatra és a t izenegyéves Pto lomäus vitat-

koznak. Ptolomäeus megfenyegeti Kleopátrát azzal, 
hogy megöleti őt, ha t rónra kerül. Az allam sorsa 
Caesartól függ Pompejus bukása óta, s Cleopatra 
kíváncsi lesz Caesarra. Egy sphinx tövében talál-
kozik Caesar Kleopátrával. Furcsa, gunyorosan ko-
moly párbeszéd keletkezik köztük. Cleopatra Cleink 
nem ismeri meg Caesart , de a császár később fel-
fedi magát. Caeser Cleopatrát nevezi ki uralkodónak. 
A következő felvonás messze visz bennünke t : 
Alexandria ostrománál vagyunk. Caesar Rufioval, bi-
zalmasával jelenik meg a szinen. Cleopatra meg-
botránkozik Rufio tú lságos bizalmasságán Caesarral 
szemben, de a caászár beszél a római bará tság s a 
keleti espota uralom külömbségéről . Caesar érzeleg 
Cleopatrával s Rufio ezért szemrehányásokkal i l le t i : 
Cpesar tehát elküldi magától Cleopatrát . Cleopatra 
azonban elhatározza, hogy a döntő pil lanatban visz-
szatér az ostromlott várba. Zsákba varra t ja tehát 
magát s ugy csempészik be Alexandriába. Az ese-
mények izgalmas torlataga következik : Caesar zse-
niális modorával meghódít ja környezetét s lappangó 
szerelme aláfesti politikai cselszövéseit . A z o n b a n az 
ö életében ez a szerelem csak epizód lehet : gályája 
már várja, hogy visszavigye Rómába. Csaknem elfe-
lejt búcsúzkodni Cleopatrától : de megígéri neki, 
hogy elküldi hozzá a legszebb római t : Ditonénot . 

I. F e l v o n á s . Bánhegyi Ella megtudja régi j ó 
barát já tól , hogy férje megcsalja Vengráf színigazgató 
leányával. A doktor vigasztalja s mivel mindket ten 
azt hiszik, hogy a lány csak érdekből lett Bánhegyi 
szeretője, a doktor magára vállalja, hogy elrendezi 
az ügyet. Vengráf Bálint elejtett szavai azonban 
megerősítik az asszonyt abban a hitben, hogy fé r je 
mélyebben került a hínárba. Ezt a hitét férjével va ló 
nagy jelenete csak megerősíti, s fér jének ellenkezése 
dacára elhatározza, hogy maga fog beszélni Vengráf 
Margittal. 

II. F e lvon ás . Vengráfék lakásában alkalmunk 
nyílik bepillantani egy lezüllő szinicsalád életébe. 
Vengráf Margit magának akar ja tartani mindenképp 
és mindenáron Bánhegyit. Nem használ a doktor 
rábeszélése, nem a feleség kérése. A feleség lemond 
tehát Bánhegyiről s engedi a maga út jára. 

III. f e l v o n á s . Ella inár a doktor felesége ; Bán -
hegyi pedig elvette Margitot. Egy tátrai fürdőhelyen 
összetalálkoznak, hol Bárthegyi u j darabjának „A 
negyvenéves asszony"-nak egy részletét bemuta t j ák 
a fürdőközönségnek. Bánhegyi sa já t s iralmas hely-
zetét mutat ja be darabjában ; s mikor a leghevesebb 
jelenetnél a nézők kőzöt t feleségét megpillantja, 
szinte félőrülten rohan le a színpadról s borul lábai 
elé. De már minden késő : a komédiának vége s 
mennek tovább saját u t jukon. 

[HirEsEir^ir 
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Rejtvényünk megfejtői között két 
dijat sorsolunk ki. 

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

II. dij : 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 A Főpróba. 

Helyesen fejtették meg : 
Balázs Sándor, Reichenberger Aladár 

Kolozsvár, Ecker Vica, Póta Aladár Kun-
hegyes, Vértessi Margit, Erőss Vilmosné 
Kolozsvár, Széli Rózsa, Reichard Ervin, 
Széke István, Weigl Lilly, Dolp Rezső, 
Vasanits Gyula, Várady Évi, Weisz Béla, 
Szappanyos Géza, Zellerin Vilma, Pázmány 
Zoltán Erdőtelek, Wigdorovits Ilonka, 
Burger Károlyné, Aich Szabella, Dávid 
Ignácné, Wagner Rezső, Wida Béláné, 
Reisch Alfréd Nagyszeben, Kollár Oszkár, 
Csernay László, Eisenbach Rózsiea, Fon-
féder Aladár, Steiner Oszkár, Mockovcsák 
Jánosné Békéscsaba, Vnnberg Irma, Win-
ter Sándor, Fekete Ilonka Szolnok, Oblath 
Leó, Kósch Ili, Gelléri Boriska, Fazekas 
Margit Hajdúszoboszló, Bándly Viktoria, 

győri Farkass Henriette, Réder Károly, 
Derventa, Legsnyei Bodnár Mariska Major 
Imre, Grün Fülöp Libetbánya, Sternlicht 
Károly, Peláthy Pityu, Bátory Irén, Neu-
bauer Ernő, Peller Ilonka, Csillag Stefi, 
Palotás Macus, Braun Irén, Alber Lujza 
Debrecen, Kádár Ienő, Apáthy Margit, 
kövesligeti Bűben Iván, Biró Ilus, Mun-
kácsi Erzsi, Kerényi Dezsőné, Vollák La-
jos, Kaufmann Hugó, Sonnenfeld Ilona, 
Löblovitz Erzsébet, Dr. Grünfeld Adolfné, 
Rinder Pál, Richnavszky Ferenc, Kovács 
Lőrinc László, Pfeifer Imre, Pfeiffer Pipiké, 
Nettez Magda, Deétsch Rezső, László 
Andrásné, Szokolay Irénné, Szurány Si-
monné, Sovisráth István, Löblovitz Zsig-
mondné, ifj. Károly Györgyné, Sankiss 
Szilárd, Huszár Rezsőné, h e j j a s Kálmán, 
Mayer Iréné, Csegedy Géza, Ludwig Ma-
riska és Böske, Pfeifer Margit, Neumann 
Rennée, Huszthy Sándor Nagykároly, Hel-
vey Béla Pozsony, gy. Farkass Piroska, 
Dubrova Károly, Lendvay Ella, Tordai 
Rezső, Lakner Artúr, Vas Henrik, Pan-
kuch József Pozsony, Komlós Irén Újvidék 
Dr. Berényi Pozsony, Serfőző Bözsi, Huf-
nágel Mariska, Michnay Gyula, Szőllősy 
Ferike, Bacsek Carola, Erdész Frici, Woll-
ner Ágó, Ifj. Blahut |ózsef, Feldmann 
Erzsi, Krani mer Margit, Bauer Jánzs, Nuzsy 
Lajos, Biró Barnáné, ;Zsolnai Elza Beszterce-
bánya, Krausz Lajos, győri Farkass Géza, 
Bányay, Ernő, Pankuch József Pozsony, 
Nagy Árpád, Kellner I Jenő, Geönczy M., 
Kádár Hafnalka, Schlesingar Ilus, Kunitzer 
Klara, Fritz Nelly, Péry Boriska, Dr. Rágó 
lózsefné, Márkus Ducy. Kalmár Béla, 
Valérián Zsigmondné, Márk Sári, Krausz 
Kollár Bözsike, Tihanyi Aurél, Höffer La-
ios, Pauer Gusztika, Rákosy Jenő, Káczer 
Dezső, Farkas Sándor, Weisz Ella, Bar-
tosik Pál Dunaszerdahely, Jónás Eniilné, 
Rajcsán Amália, Lutter Jolánka, Zádor 
Elek, Gáthy Flóra, Szilágyi Lily, Sebes-
tyén Sándor Debrecen, Szabó Ily Debre-
cen, Roskay Ernő, Nagy Magdus, Kohn 
János Déva, Akantisz Kamilla, Kalmár 
Lászloné, Kanyó Margit, Kolozs Jankíca, 
Hartmann Rözsika, Kalmár Istvánné. 

A sorsolásnál — melyet Fényes 
Annuska ejtett meg—a P. Márkus 
Emilia sajátkezű aláírásával ellátott 
fényképet Kél Klárika, a pá-
holyjegyet Séh Sándor Budapest 
nyerte meg. A jutalmakat a hét fo-
lyamán a nyertesekhez juttatjuk. 

PARKÉTA fényesitésére a STORAX viaszkot garancia mellett ajánlom, mert könnyít kezelése által 
gyönyörű fényt kölcsönöz. Ara egy negyed doboz 70 fill. Fél doboz K 1.40. Egész doboz K 270. 
Kapható Csikós Lászlónál, Budapesten, VI. Szondy-utca 22. szám. = = = = = Telefon 102—70 
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Vígszínház. 
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 Keleti Juliska 
Imrédy huszárkapitány Fenyvesy Emil 
Wallerstein tart. hadn. Sarkady Aladár 
Mogyoróssy, önkéntes Komlósi Ilona 
Virág, strázsamester Balassa Jenő 
Túri, szakaszvezető 
Suták, közhuszár 
Kempelen, baka 
Gerő, intéző 
Bence, béresgazda 
Szegfű Bandi 
Elemeriné 

Tihanyi Miklós 
Kelemen Lajos 
Győző Lajos 
Tapolczay Dezső 
Szerémi Zoltán 
Bárdi Ödön 
V. Kész Rózsi 

LAZAR 
TERÉZ 

B U D A P E S T , VI. 

PÁRISI 
FÜZÖ-
TERMEI 
N A G Y M E Z Ő -
U T C A 8 . SZ . 
L E M . 1 0 . 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. ::: 

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

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

Nemzeti színház 
Miss Hobbs. 

Vígjáték 3 felv.-ban. irta Jeromek Jerome. 
Személyek : 

Edward Kingseart Kürthy György 
Percival Kingseart Dezső József 
Betty neje D. Ligeti Juliska 
Miss Susan Abbey Nagy Ibolya 
George Jessopp Rózsahegyi 
Miss Willicent Farey Rákos Alice 
Miss Henrielte Hobbs Lenkey Hedvig 
Sands kapitány Várady Albert 
Charles, szolga Ditrói József 
Jane, szobaleány Ó. Keczeri Irén 

Az ember tragédiája. 
Drámai költemény. Irta: Madách Imre. Szinre alkal 
mazta: Paulay Ede. Zenéjét szerzette: Erkel Ovula 

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

A vasgyáros. 
Színmű 5 felvonásban. Irta Ohnet György. Fordította 

Fái J. Béla. 
Beaulieé marquisné Csillag Teréz 
Claire, leánya B. Török Irma 
Octave, fia Mészáros Alajos 
Blygny herceg Dezső Alajos 
Préfont báró Horváth Zoltán 
Sophie, neje Vízvári Mariska 
Derblay Philippe Mihályfi Károly 
Suzanne, huga V. Molnár Rózsi 
Moulinet, gazdag gyáros Hajdú József 
Aethnais, leánya — — Paulay Erzsi 
Bachelin jegyző Bartos Gyula 
Pontac — Garamszeghy S. 
Gobert, gyármunkás Abonyi Gyula 
Brigitte, öreg cseléd K. Demjén Mari 

A íaun 
Irta : Knoblauch. 

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

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

Gróf Hohenplanné 
Korom pai 
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 

I. f Ivonás. 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 festőniüvésznő, aki idő-
kőzben egy herceg felesége is volt, s je-
lenlegi férjétől is válófélben van. Gábor 
és Hedda találkoznak és — bár a körül-

mények folytán nem ismerhetnek egy-
másra — különösen érdeklődnek 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. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

II. felvonás. Klára és Gábor együtt élnek 
a Riviérán. Klára érzi, hogy nem tölti be 
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 
kelengye 
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legnagyobb Kölcsönkönyvtára 
ANDRÁSSY-ÚT 33. 

Magyar, német, francia, angol újdonságok. — Prospecktus ingyen. 

Nemzeti színház 
A boszorkány. 

Dráma 5 felvonásban. Irta Sardou Viktor. 
Fordította : Fái J. Béla. Rendező : dr. 

Csathó Kálmán. 
S z e m é l y e k : 

Ximenes bibornok, toledoi 
érsek, főinkvizitOr Ivánfi Jenő 

Don Lopez de Padilla, 
Toledo kormányzója Szacsvay I. 

Juana, leánya Mátrai E. 
Don Enrique de Palacios, a 

városi őrség parancsnoka Garamszeghy 
Ramíró, lovászmestere Bónis Lajos 
Zoraya, mórnő Márkus E. 
Aisha, cselédje Paulayné 
Cardenos, a Szent Törvény-

szék biztosa Gyenes L. 
Cleofás, a Szent Törvényszék 

orvosa Pethes Imre 
Oliveira, a Szent Törvény-

szék khirurgusa Rózsahegyi 
Fray Eugenio Calabazas ) "S Lugosi Béla 
Fray Teofilo Ibara ) S Rajnai Gábor 
Fray Miguel Molina ) | Horváth Jenő 
Fray Hernando Albornos ) -c Mészáros L. 
D'Aguilar, az ínkvizició 

jegyzője Gabányí L. 
Dona Fabia, urnő Rosos Gizela 
Fatum, kitért mórnő, Juana 

cselédje S. Fái Szeréna 
Torillo, bakó Pataki József 
Afrida Jászai Mari 
Manuela Cs. Alszeghy 
Zagéir, mórfiu, Zoraya 

szolgája Mészáros A. 

Hamlet. 
Tragédia 5 felvonásban. Irta : Shakespeare. 

Fordította : Arany János. 
Személyek : 

Claudius, Dánia királya Ivánfi Jenő 
Hamlet, az előbbi király 

fia, a mostaninak 
unokaöcscse Beregi 

Horatio, Hamlet barátja Rajnai Gábor 
Polonius, főkamarás Gál Gyula 
Laertes, fia Garamszeghy S. 
Voltimand ) Narczisz Gyula 
Cornelius, 'udvariak Frigyes 
Rosenkranz ) Lugosi Béla 
Guildenstern ) Horváth Zoltán 
Osrik, apród Ditrói József 
Pap Hajdú József 
Marcellus ) Bónis Lajos 
Bernardo ) tisztek Abonyi Gyula 
Francisco ) Luburszky Tibor 
Hamlet atyjának 

szelleme 
1-ső ) . . . 
2-ik ) s l r a s o  

Gertrud, dán királyné, 
Hamlet anyja 

Ophélia Polonius leánya B. Török Irma 
1-ső ) Gyenes László 
2 " i k ) színészek V ' M o l n á r R 6 z s i 
3-ik ) Mészáros Lajos 
4-ík ) Paulai Ede 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Bartos Gyula 
Rózsahegyi Kálm. 
Kürthy György 

S. Fáy Szerén 

„ A C I G Á N Y P R Í M Á S " 
zenéje magyar szöveggel két füzetben 6 koronáért megrendelhető 

RÓZSVÖLGYI és TÁRSA BUDAPEST 
IV., Szervita-tér 5. 
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Vígszínház 

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 Kárpathy 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 amig 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 igazságügyin.niszter, aki szemleuton 
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 s ' akácsnő 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 SCHUCKBEN vacsorázunk. 

Lakájok. 
Szinmü 3 felvonásban. Irta : Hajó Sándor. 

Pavlicsek kapus 
János, főkomornik 
Kovács, soffőr 
Pista, lovász 
Józsi 
Miska 
Marinka 
Jeanette 

Személyek : 
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. 

Szemben a SCHÜCK-BEN vacsorázunk. 

Bella. 
Színmű 3 felvonás. Irta : Szomory Dezső. 

Doktor Keilitsch Gyula Vendrey 
Felesége 
Leányuk, Bella 
Mari, Bella komornája 
A nagymama 
Thurein-Ernőffy K. gr. 
Ifj, Thurein-Ernőffy gr. 
Talpa-Magyar Ede 
Klein 
Röghegyi 
Tormay 
Puccini 
Egy kritikus 
Gróf Liebesberg 

I. felv. Keilitsch Bella operaénekesnönek készül. 
Gróf Thurein Ernöffy pártfogolja. A iányon az anya-
ság első jelei mutatkoznak s szülei a régóta szerel-
més 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 kínál 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 tusák 
után visszatér férjéhez, az egyetlenhez, aki tisztán 
szeretet. 

Szemben a SCHÜCKBEN vacsorázunk. 

Haraszthy Hermin 
Varsányi Irén 
Mészáros Giza 
Kende Paula 
Hegedűs 
Kemenes 
Tanay 
Szerémy 
Tapolczay 
Tihanyi 
Zátony 
Sarkadi 
Bárdi 
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j] Ragyogó fehérre tisztítja a fogakat ij 
és a szájüreget dezinficiálja a Szent László Fogpép, 

(i Darabja 70 fillér. Darabja 70 fillér. 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
A cigányprímás. 

Nyáray Antal 
Nádor 
Fedák Sári 
Percei Sári 
K. Pálmay lika 
Rátkai Márton 
Boross 
Látabár 
Hajnal 

Operett 3 felvonásban. írták Wilhelm és Grünbaum. 
Fordította Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette Kálmán 
Imre. Rendező Stoll Károly. Karmester Vincze Zs 

Rácz Pali 
Laci, a fia 
Sári a leánya 

Íuliska, unokahuga 
rinay grófné 

Gaston gróf, a fia 
Cadean, Gasten gondnoka 
Horibert király 
Mustasi 
I. felvonás. Rácz Pali, a világhírű magyar i 

primás csendesen éli nyugodt öregséget 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 öregnek és nagyon legyeskedik csi-
nos unokahuga, Juliska hörül. A Rácz háznak ven-
dége érkezik : a fiatal Irinoy gróf jön Párisból a 
gondnokával Cadeauval. Rá akarja airni Ráczot, 
hogy jöjjön el hozzá muzsikálni Parisba. Nagynehe-
zon rá is veszi. Közben Laci, akinek önérzetét az 
öreg cigány megsértette, elfut 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, 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-
retik egymást, ami annál fájdalmasabb 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 
még nem is hegedült. Most óriási sikert arat. Rácz 
maga is tapsol a fiának 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 őreg 
Rácz menyasszonya. A megoldást Gaston gróf édes-
anyja hozza meg. Kiderül ugyanis egy intim jele-
netben, hogy a grófné ezelőtt harminc évvel szerel-

mes volt a Lendinban az akkor csinos, fiatal siheder 
Ráczba. Rácz belátja, hogy felette is eljárt az idő és 
odaadja Juliskát Lacinak. A grófné is belenyugszik, 
hogy fia elvegye Sárit. A darab azzal végződik, hogy 
Rácz hüseges barátját. Stradivarius hegedüjét.bedobja 
a kandallóba. 

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

EVA. 
Operette 3 felvonásban. írták: Willner és Bodanszky 
Fordította : 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 mulatozás közepette 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. 

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

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

Weisz Gábor mechanikai műhímző gyára és 
főíizlete : K a z i n c z y - u t c a 52. 

Párisi, svájci hímzések. — K ézimunka hímzések. — Legújabb divatú flitterezések, 
gyöngyözések, zsínórozások. — Színházi k ö p e n y e k és sz inházi k o s z t ü m ö k 
a legsikkesebb, legelegánsabb, legdivatosabb formákban. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



S/ínUÁZl ÉLET 31. oldal 

^ ^ I U I A l I t \ mozgókép-palota. Bej árat : VIII. József-körut 31 
A monarchia legnagyobb mozgószínháza. 

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

M A G Y A R S Z Í N H Á Z 

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 

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

Színhely: A gyulafehérvári fejedelmi kas-
tély. Bethlen Gábor kora. 

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

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

A farkas 
játék 3 felv. Irta Molnár Ferenc. 

Személyek : 

Di. Kelemen— — — 
Vilma — — — 
Szabó György — — 
A kegyelmes asszony 
Ritterné — — — — 
Mikhál hadnagy— — 
Zágony hadnagy— — 
Főpincér — — — — 
Pincér — 
Italos — — — — — 
A titkár ur 
Micike méltóságos — 
Janika— — — — — 
Lakáj — 
Kisasszony — — — 
Szakácsné— — 
Szobaleány — 

Törzs Jenő 
Gombaszöghy Frida 
Csortos Gyula 
Gerő Ida 
Bera Paula 
Vándori 
Z. Molnár 
Körmendy 
Csiszér 
Erdélyi 
Réthey 
Csatai J. 
Lakos Edith 
Alföldi 
Zala K. 
Pappné 
Hubay A. 

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

Róza néni. 
Vígjáték 3 felv. Irta Lengyel Menyhért. 

Személyek : 
Török Róza 
Verőczyné 
Verőczy Giza 
Szobaleány 
Ráber Aladár 
Gsóti Gábor 
Öreg Ráber 
Bútoros 
Rózsi 

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

„Sokszor ugy szerelnék sirni" teljes zongorakivonata 
relent Rózsavölgy i és T á r s a SSában 
Minden kottásboltban kapható. Ára netto 2 korona. 



32. oldal 

Aranyeső. 
Operet te 3 felvonásban. Irta : dr. Béldi Izor. Zenéjét 

szerzette : Zerkovitz Bela. Rendező : Mérei Adolf. 

Személyek ; 
Báró Turbolya! Aladár 
Báró Turbolyai Dénes 
Bánki Jolán 
John Jeffersohn 
Miss Gwendoline Jeffersohn 
Ivette 
Daisy 
Tqrelli zeneszerző 
Az orvos 
Az ügyved 
Öreg huszár 
Fone 

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

.T. . . . ) Sorak Márta 
Utcai enekesek 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-
pélyt 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-
dolín féltékennyé válva visszaadja a jegy-
gyűrűt és Aladárt Jolánhoz küldi. Jolán 
azonban már nem reflektál a kikosarazott 
hozományvadászra. 

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 szinre 
teszi, mert emlékezetében még mindig ott 
él az a piros 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 után a NEW-YORK k á v é h á z b a 
m e g y ü n k . 

C a r m e n . 
Opera 4 felvonásban. Zenéjét szerzet te : G e o r g e s 

B ize t . 
Személyek : 

Carmen Sylva Margareta 
Micaela Lipkovszka 
Frasqui ta Sebők Ilona 
Mercedes Serák Márta 
Don José t izndes V o g e l s t r o m F . 
Escamillo bikaviador B a k l a n o f f 
Zuniga hadnagy ' . . Bihar Sándor 
Moralés Róna Dezső 
Remandado Pázmán Ferenc 
Dancairo Németh Gyula 

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 



r 

III. SZIÍ1UÁZI ÉLET 11. szám. 
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AKI 

SZÍNHÁZI 
ÉLET Telefon 133-98 sz. 

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

re 1913 március hó 
1-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 levél bélyeg be-
küldése ellenében elküld 
a kiadóhivatal 

VI. Eötvös-utca 31. 

• z g z i l l ^ l l c g i l l c z t t z i ï ï g i r 
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