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Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

E ö t v ö s - u t c a 31. 

Telefon 133—98. 

Felelős szerkesztő : INCZE SÁNDOR 

Az isteni szikra. 

Alexy felv. 

Gábor — talán 
már tetszett egyszer-
kétszer ezt a nevet hal-
lani — vagy ha nem 

emlékeznének rá akkor nyissák ki 
bátran valamelyik német, francia, 
dán, svéd, orosz vagy nem tudom én 

miféle lap egy számát s biztosan 
megtalálják benne, hogy a fent-
nevezett Drégely Gábor a „Sze-
rencse fia" szerzője. Azt meg 
aztán igazán nem tagadhatják le, 
hogy a „Szerencse fiá"-t közelről 
és személyes megtapasztalásból 
ismerik. Nos hát Drégely Gábor 

Magyar Színház. ISTENI SZIKRA. 
Henrik — Z. Molnár, Ilona — Báthory Giza, Pál — Huszár. 
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most már megszűnt mint a Sze-
rencse fia szerzője szerepelni, most 
a neve mellé hosszú időre az 
„Isteni szikra" szerzője kerül. 
Mert Drégely Gábor újra kirukkolt 
az uj darabjával s az uj darab 
legrosszabb esetben párja az előb-
binek, ha ugyan siker dolgában 
messze felül nem múlja. 

Talán legokosabb volna, ha most 
egy csomó ötletet válogatnék ki a 
darabból s azokkal illusztrálnám 
hogy milyen mulatságos és kedves, 
kacagtató és vidám darab ez a 
komédia, mely egy művészi haj-
landóságú és ambíciójú császárt 
gúnyol ki nem mindennapi merész-
séggel. Mikor azonban hozzá akarok 
kezdeni az ötlet-válogatáshoz se-
hogy sem megy. Elkezdek vissza-
emlékezni a darab történetének 
lefolyására, lássuk csak. Igen tu-

dom már. Az öreg történettudós-
hoz megérkezik a felség levele, 
amelyben a látogatását jelenti be. 
Az öreg tudós azonban nem hisz 
a levélnek s attól fél, hogy mögötte 
egy gonosztévő rejtőzik, akinek az 
ő kétezer koronájára fáj a foga, 
melyet jutalomdijképpen kapott. 
Itt elkezdtünk kacagni. — Na és 
aztán? Aztán végig nevettük az 
egész előadást és most ennek a 
hosszantartó és harsogó kacagás-
nak az emlékével száz jó, pompás 
nagyszerű vicc közül egy sem jut 
az eszembe. így van ez, mikor az 
ember túlságosan bőven és gazda-
gon kap valamiből sokat. Ellenben 
egyáltalában nem szabad megle-
pődnünk, ha holnap vagy holnap 
után — pihentebb fejjel — ágyban 
heverve vagy utcán sétálva egy-
szerre nagyszerűen felkacagunk 

Magyar Színház. ISTENI SZIKRA. 
A felség — Csortos, Rubinstein — Réthey. Alexy f«Iv. 
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majd, ha eszünkbe jut, hogy milyen 
jól érezheti magát az a hírneves 
zeneszerző, aki a nevét kénytelen 
kölcsönadni a felség rossz és gyá-

moltalan muzsikájához. Sőt nem 
csak ezt, hanem még a barátnőjét 
is, ha nem is egészen, legalább 
hírből. Mert a, felség nem érdek-

Magyar Színház. ISTENI SZIKRA. 
Ilona — Báthory Giza^A*fe l ség — Csortos. Alexy fclv. 
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lődhet feltűnés nélkül egy zene-
szerző operája iránt de megteheti 
egy énekesnő iránt. Elképzelhetik, 
hogy milyen kedves bonyodalom 
származik ebből a kétféle kölcsön-
adásból és egész érthetőnek tart-
hatják az éjszakai vagy séta köz-
beni felkacagásokat, ha egy-egy 
ilyen szituáció vagy éle az eszünkbe 
jut. Mindnyájuk között pedig leg-
pompásabb helyzet az, mikor az 
énekesnő meggyőzi a felséget, 

Margit — Rónay Lici. 

hogy Petrarcát és Laurát kell ját-
szaniok szűzi tisztaságban és a 
császár ingujjban kint gitározni és 
énekelni kezd a színésznő erkélyén 
mig a sötét szalonon át az énekesnő 
besurrantatja a barátját a zene-
szerzőt a hálószobájába. 

Talán még egynéhány ilyen pom-
pás helyzet juthatna eszünkbe, 
egy csomó ötletes mondás is, a 
színházról, a sajtóról a kritik áról, 
amelyeknek mulatságosságát még 

Pál — Huszár. 
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jobban emeli az, hogy egy felség 
mon dja őket. Mindez azonban csak 
fölösleges szószaporitás volna. Ne-
künk ezek után elég ha azt mond-
juk : várjuk meg a századik elő-
adást s akkor újra és még részle-
tesebben beszélünk a darabról. 
Amiből viszont megint az a fontos, 
hogy lesz századik előadás, sőt 
talán kétszázadík is. 

Addig pedig beszéljünk egy ki-
csit az előadásról, amely megint 
csak azf bizonyítja, hogy Drégely-
nek erős köze van a szerencséhez. 
Mert mulatságos és kedves darab-
jához mulatságos és kedves elő-
adást kapott. C s o r t o s aki a fel-
séget játsza megint akkora sikert 
arat, mint a másik Drégely darab 
szabólegényében, s ezt a sikert 
tökéletesen meg is érdemli. Min-
den pillanatban van egy uj szi-
nészi ötlete, minden pillanatban 
ad valamit a magáéból a szerző 
kacagtató jó kedvéhez — talán 
élete egyik legszebb és legszenzá-
ciósabb alakítása volt ez a szerep 
s a publikum esténként teljes mér-
tékben honorálja ezt az érdemét. 
Z. M o l n á r kedvessége és gro-
teszk ötletessége megint nagyszerű 
területhez jutott a zeneszerző fi-
gurájában és B á t h o r y Giza — ó 
de szép volt, ó de bájos. Micsoda 
karok, micsoda vállak és milyen 
pongyolák ! Es milyen kedvesen 
beszél és játszik. Még persze a 
tréfás és nevettető gömbölyű Hu-

s z á r , a jóakaratú és mindig bal-
fogásu színházi habitüé. R é t h e y 
a történettudós, R ó n a y Alice, a 
legszeretetreméltóbb szobacica, 
D o b i a legravaszabb direktor — 
no és hogy megne feledkezzünk 
róla V á g ó — pompás rendező — 
de nem szerep szerint, hanem a 
valóságban. 

A felség — Csortos. 
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À furcsa kérdés. 
em illik elárulni, melyik fővárosi 
színházban történt, azt még ke-
vésbé tiltja az illem, hogy meg-
mondjuk, milyen nénikéről van 
szó. Denique egyik fővárosi szín-
házban történt egy a színházhoz 
tartozó nénikével, hogy a gond-

jaira bízott törülközőkből eltulajdonított 
hármat, vagy négyet, Ami ezt illeti, ez 
szintén egy egész illetlen dolog volt, ami-
ért azonnal össze is ült fölötte a színházi 
vésztörvényszék. Az elnök, egyik humo-
ráról általánosan ismert, kedves színészünk 
megkezdte a kérdéseket. 

— Neve? 
—r Stefcsik Franciska. 
— Hány éves ? 
— Hatvankettő — mondta remegve a 

»énike 
— Volt katona? 
A furcsa kérdésre a nénike megdöb-

benve hallgatott, de az elnök most már 
egész szigorúan megismételte a kérdést : 

— Volt ka tona?! 

Semmi válasz. Az öreg asszony vivő-
dött, szólni szeretett volna, de nagyon 
megvolt ijedve. 

— Volt katona ?! — hangzott el har-
madszor is a szigorú kérdés. 

— Hát instálom — szólt végre a nénike 
fülig pirulva — minek is tagadnám ? Volt 
volt, de fiatal koromban . . . 

Tangó Budapesten. 
Egy meg nem történt beszélgetés, amely 

mégis megtörtént. 

gy kis 
az 

furcsa ur tűnt fel 
heti Prometheus 

előadás alatt az Operá-
ban, aki ott álldogált a 
a földszint bejáratánál s 

nagy érdeklődéssel nézte az elő-
adást, felvonás közben pedig heves 
taglejtésekkel magyarázott egy má-
sik urnák, aki beszélt és mozgott 
Nagyon gyorsan mellette állott, 
ez a kis ember, s akik nem ismer-
ték már régebbről, azt hitték, hogy 
a mozi-vásznak népszerű és sze-
retetreméltó Lehmann ura érkezett 
Budapestre s szórakozik az Opera 
nagyszerű és modern balett elő-
adásán. Ugye e sok fecsegés he-
lyett igazán jó volna, ha megmon-
danám, hogy ki ez a kis emberke. 
Ez a kis emberke valójában nagy 
ember. Ez a kis ember : Tangó. 
Egyike a legnagyobb dirigenseknek 
s mestere az olasz és francia mu-
zsikának és akit esztendőnként öt 
hónapig a budapesti Operaházhoz 
köt a szerződése. Tegnapelőtt ér-
kezett meg, hogy e szerződésbeli 
kötelezettségeinek eleget tegyen. 

A felvonás közben olasz kísérő-
jével fent sétál a dohányzóban és 
olasz módra, olaszul, temperamen-
tumosán hangosan beszél a kisé-
rőjével. Nem mérsékeli magát és 
nincs tekintettel arra, hogy mások 
is hallják. Igaz, hogy kellemetlen 
dolgokat nem mond, sőt ellenke-
zőleg. 

— Ejnye — gondolom magam-
ban — milyen kedvező alkalom 
egy különös interjúra, amelynél 
kérdenem sem kell, csak a fülem 
legyen elég éles. És neki támasz-
kodom az egyik falmélyedésnek 
és hallgatom, amint Tangó magya-
ráz. így legalább nem kötelező 
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semmi udvariasság velük szemben, 
mert akivel beszélget szintén olasz. 

— Nagyszerű anyag — mondja 
— lent a zenekarban és a szin-
padon is. Azt hiszem egy pár szép 
dolgot tudok majd csinálni. Es 
kedvvel csinálom. Igazán nagyszerű 
dolog friss és uj emherekkel dol-
gozni, akiket még nem unt meg az 
ember. 

— Persze az uj bemutatkozás 
abban az orosz operában lesz ? 
Hogy is hivják. 

— A Bonis Govdonow-ot gon-
dolja? 0 nem. 

— Én pedig ugy olvastam. 
— Igen, hisz ugy is volt. De 

időközben megváltoztak a dolgok. 
Valami egészen nekem valóban 
akarok először megjelenni a kar-
mesteri székben, már pedig ez az 
orosz opera nem egészen tetszik 
nekem. Átnéztem és végigjátszot-
tam, igazán nagyon szép dalmű, 
de azért én mégis inkább valami 
olasz szerzőt akarok legelőször 
betanítani. Az Opera igazgatósá-
gával hamarosan meg is egyeztünk 
abban, hogy a Bonis Gondonow-ot 
egyelőre legalább levesszük a mű-
sorról. 

— Nos és megtalálta már az 
alkalmas darabot. 

— 0 igen — megtaláltuk. Mert 
tulaj donképen nem én találtam 
meg, hanem Hevesi doktor. 

— Mi lesz az uj darab? 
— Nagyon szép darab lesz. 
— Akkor csak egy darabról le-

het szó . . . 
— •No melyikről — kérdi Tango 

a barátjától. 
— „A szerelmi báj ital"-ról. 
— Ugy van! Ugy-e szép darab. 

Nagyon nagy kedvem van hozzá. 
Ez megint nékem való feladat és 
nagyszerűen megfelel az itteni 
anyagnak. 

Csöngetnek. Tangó és barátja 
sietnek a nézőtérre, hogy tovább 
nézzék a Prometheust. En pedig 
becsapom a jegyzőkönyvemet és 
egy kicsit szégyelem magamat az 
índiscrécióért, amelyet elkövettem. 

Szirmai a korzón. 
g ma* is és még sokáig min-
den budapesti bakfis szive 
érte dobban, érte, a legele-
gánsabb, legrátartibb járású 

színészért. Még ma is és sokáig a Szir-
mai név fogalom lesz és e név hallatára 
féltékeny férjek ijedten rezzennek össze. 
Mert — ez a legkülönösebb és Szirmaira 
nézve leginkább jellemző — Szirmai még 
mindig megmaradt Budapesten arbiter ele-
gantiarum-nak és (de erről ő tudna 
leginkább) női szivek hóditójának is. 
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Szirmai még minden áldott nap meg-

jelenik a korzón. Komolyan, de frissen 
és illatosan és ha ráillik valakire a „ruga-
nyos1' jelző, ugy elsősorban ő az. Az 
asszonyok is még mindig belenéznek a 
szemébe és a lányok is megtordulnak 
utána. 

— A Szirmai ! — mondják és egy ki-
csit összeborzonganak, mintha a magyar 
Casanova legendás éjszakáit ők élték volna 
keresztül. Szirmai sétál. A szemében fiatal, 
tavaszi lángok lobognak, élvezi a pompás 
férfiak nimbuszát és egyáltalán nem haj-
landó még a maga Szent Ilonájára vissza-
vonulni. Ohó, az még soká lesz ! Szirmai 
nem az az ember, aki a nyomába érkezett 
fiataloknak küzdés nélkül adná át a csata-
teret. Fiatal urak. tessék vele megvívni. 
De addig aligha lehet őt legyűrni ezen a 
téren, amig a korzó gyönyörű asszonyai 
megfordulnak utána és így szólnak illő 
áhítattal : 

— A Szirmai ! 

A telefon. 
A Vígszínház újdonsága. 

f / ^ ^ a avault Paul, aki csak az 
|f J P imént oly nagy sikert ért 
n K O el a Vígszínházban a Mu-

mussal, legközelebb ismét 
szerepel a színpadon, mint 

újdonság szerzője. Ezúttal társa is 
van : Beer Georges, a Comédie 
kedvelt komikusa, aki mint szín-
padi iró már igen nevezetes diada-
lokra tekinthet vissza. így például 
a Millió, a legutóbbi évek legna-
gyobb bohózat-slágerje is neki jut-
tatott babért és tantiémet. A két 
ötletes iró összeállt : Gavault szál-
lított finomságokat, Beer adott erő-
sebb fordulatokat és aztán jelent-
kezhettek Réjané asszonynál, hogy 
— tálalva van. Jobban mondva 
talán : Ágyazva van. Mert mi tű-
rés-tagadás, ez a Telefon, a leg-
újabb újdonság, úgynevezett ágyas 

darab, amiket a Vígszínház nem 
enged ki a repertoárjából, mert 
egyrészt az üzlet üzlet, másrészt 
a közönség nagyon kedveli ezeket 
a mulatságos bolondságokat. Hi-
szen jellemző, hogy Réjané asz-
szony, aki pedig nagyon válogatós, 
maga vállalta a bohózat hősnőjé-
nek, Germaine asszony szerepét. 
Nálunk ezt a szerepet Góthné 
Kertész Ella fogja játszani, aki 
legutóbb a Totóban mutatta meg, 
mily egészséges humor lakozik 
benne. A férjet pedig Vendrey 
Ferenc fogja játszani, ami talán 
meglepi a budapesti playgoereket, 
akiket azonban hamarosan meg-
nyugtatunk azzal a kijeleniéssel, 
hogy azért a műrésznő tulajdon-
képeni partnerje mégis Góth Sán-
dor lesz, aki a házasságban a har-
madikat adja. 

Ez a harmadik ezúttal nem házi-
barát. Ellenkezőleg ! Nem is ös-
meri sem a férj, sem az asszony. 
Egy telefonfelhivás szólítja a de-
rék Serpoletet Germaine asszony 
házába és karjaiba. A menyecske 
ugyanis megtudja, hogy az uracs-
kája éjjeli beteglátogatások ürügye 
alatt olyan hölgyekhez jár, akik 
cseppet sem betegek, hanem na-
gyon is egészségesek, virgoncok 
és mulatósak. Erre aztán a mo-
dern Francillon boszut esküszik és 
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boszut is áll. Ehhez persze társ is 
kell és találomra csábitja a kis hi-
vatalnokot a találkára. 

A darab másik párocskáját Gazsi 
Mariska és Tapolczay Dezső ját-
sza. Itt a férj esete egyszerűen 
tragikomikus. Mamette, a Cormain-
ville felesége egészen alaptalanul 
vádolja az urát, aki csak a Lejon-
quis s Germanie férjének az áldo-
zata. De a gyanú eléggé feltüzeli 
Mamettet, hogy olyat tegyen, amit 
nem lehet jóvátenni. Amikor a sze-
gény férj kétségbeesetten számon-
kéri az asszonytól, ez nagyszerűen 
asszonyi logikával még neki tesz 
szemrehányást : 

— Te vagy az oka mindennek : 
Miért nem szóltál, hogy nem csalsz 
meg? ! 

Bizonyára a Gavault művészete 
építette fel a rendkívüli bőséges 
tartalmú cselekményt, ugy, hogy 
az események egész tömege egy 
nap leforgása alatt zajlik le. A 
szegény Serpolet, akinek aznap 
kell aláirnia a házassági szerződé-
sét, a kalandok egész áradatába 
vegyül. Kénytelen kelletlen meg-
hódítja Lejonquis feleségét és ke-
véssel utóbb meghódítja a barát-
nőjét is. Aztán megtudja, hogy a 
férj dühében beárulta őt a leendő 
apósánál. Minden el van veszve. 
Az após kijelentette, hogy a há-
zasságból nem lesz semmi és szét-
kergette a vőlegényre várakozó 
násznépet. Aztán kisül, hogy a 
férj egészen más lakodalomra té-
vedt be és egészen ártatlan vő-
legényt mártott be, ugy hogy Ser-
polet mégis csak menekül a ba-
jokból. 

Jó szerepe van mindenkinek, de 
a legjobb mégis csak a Góth Sán-
doré, aki évek óta nem játszott 
ilyen jóizü figurát. Ilyen alakok 
ábrázolásában, amint már többször 
mondták róla, párisibb a párisi 

színészeknél és kétségtelen, hogy 
elfogja ragadtatni a publikumot. 

A fiatal kisasszonyokat ugyan 
nem vihetik el a Telefon előadá-
saira, de a papák, mamák és a 
többi felnőttek annál jobban fog-
nak mulatni. 

A drámaíró boldogsága. 

Ë
fővárosi hirdető-oszlopok tarka 
összevisszaságban mutatnak szin-
lapot, hirdetést, reklámot. Mos-
tanában e sok szinű nyomtat-

1 ványok közé szürke árverési 
hirdetmények is ékelődtek, amelyekben el 
vagyon mondva, hogy az Eötvös-utcai, 
vagy Királyi Pál-utcai nagy zálogházakban 
ekkor és ekkor ilyen és ilyen elzálogosí-
tott darabok fognak árverésre kerülni. 

Ez a kis bevezetés pedig azért volt 
szükséges, hogy az olvasó megértse annak 
a titkos drámairónak a sóhajtását, aki ko-
pottas köpenyében a minap egy hirdetési 
oszlop előtt a szinlapokat nézegette. Egy-
szerre azonban a zálogházi árverési hir-
detményre tévedt tekintete és eszébe jut-
ván szegény, megboldogult télikabátja, igy 
sóhajtott fel : 

— Végre előadják aï én darabomat 
is . . . a zálogházi raktárból. 
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A kék madár. 
A Magyar Színház legközelebbi 

bemutatói?), 
ét éve készül már a Ma-
gyar Színház Maeterlinck 
csudálatos szépségű mese-
játékára, melynél gyönyö-
rűbb, mélyebb és fensége-

sebb alkotás kevés van a világiro-
dalomban. 

Az ember nem is tudja mit bá-
muljon meg jobban Maeterlinck-
ben : a finomlelkü költőt, a pom-
pás drámaírót, vagy a nagy filozó-
fust. 

A kék madárban mind a három 
oldaláról fényes világításban látjuk 
meg őt. Ez a mesejátéka a legtisz-
tább irodalom, a leggyönyörűbb, 
legpazarabb technikájú dráma és 
amellett a filozófiája is tökéletes. 
Ha mélyére tekintünk, az egész 
emberiség sorsát látjuk benne. 

A dráma az álom sajátságos ter-
mészetére van alapozva. \z álom-
ban — habár csak olyasmiket ál-
modunk, amik vagy megtörténtek 
velünk, vagy gondolatainkat foglal-
koztatják, — ezek a gondolatok 
egészen összekuszálódnak, de a 
mélyenjáró filozófus ezekből a za-
varos álomképekből is le tudja 
szűrni annak megfejtését. 

„A kék madár" meséje vázlato-
san a következő: 

Tyl apó és anyónak van egy 
Tiltyl nevü fiacskája és Mytyl nevü 
nevű leánykája. A szomszédban 
lakik Berlinget asszony, akinek kis 
lánya nagyon beteg, de rögtön 
meggyógyulna, ha Tyltyl, az ő kis 
játszó társa, neki adná az ő gerli-

czéjét, amelyre a kis lány kimond-
hatatlanul vágyódik. 

Tyltyl azonban semmiképen sem 
akar megválni az ő kedves mada-
rától. 

Ebben a stádiumban köszönt be 
Tyltylhez és Myltylhez az álom és 
a mesejátékból 11 kép nem egyéb, 
mint ennek az egyszerű ténynek a 
megnagyitása. A két gyermek lelki 
életében olyan nagy szerepet ját-
szik a madár, amelyhez egész éle-
tük boldogságát kapcsolják s amely-
nek elvesztése a legnagyobb bol-
dogtalanság rájuk nézve, — to-
vábbá Berlinget asszony és kis lá-
nya, akik a gerliczét el szeretnék 
venni, hogy álmukban sem tudnak 
tőlük szabadulni, lelkűkben össze-
folynak, zürzavarosan összecseré-
lődnek a tulajdonságok, majd uj 
elrendeződést nyernek s igy alakul 
ki a csodás álom a kék madárról, 
amelynek birása az emberre nézve 
a legfontosabb. 

Beryluse varázslónő elküldi a 
gyermekeketakék madárért, amely-
től megfog gyógyulni a leánya — 
s melléjük adja utitársul a kutyát, 
macskát, kenyeret, czukrot, tüzet, 
vizet és világosságot, segitségül pe-
dig a bűvös sapkát, amelynek gyé-
mántgombját ha elfordítják, feltűnt 
előttük a dolgok lelke. így jutnak 
el keresés közben az emlékezetes 
országba meghalt nagyanyjukhoz, 
találnak is egy kék madarat, de, 
mert tulsokáig időznek a multak 
országában, a csodás madár meg-
feketedik. 

Tovább mennek az éj palotájába, 
amely a borzadás, a betegségek, a 
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háború és a hallgatás rettenetes 
rémeivel akarja őket elijeszteni, de 
ők felnyitják a nagy kaput, bemen-
nek a kék madarak közé, el is 
fognak egy csomót, de mikor a vi-
lágossághoz érnek, a madarak el-
röppennek; az igazit, amelyik a nap-
világon is tud élni, nem tudták 
megtalálni. 

Az erdőben sem találják a kék 
madarat, mert a fák és állatok 
felidézett lelkei megtámadják és 
elijesztik őket. Keresik a halottak 
országában, de — nincsenek ha-
lottak. Végre a jövő birodalmába 
érnek, ahonnan az Idő lebocsájtja 
a földre a születendő gyermekeket, 
fognak is egy madarat, de az vö-
rösre változik . . . Mit tegyenek hát, 
mikor minden helyet bejárnak, és 
mégsem találták meg az igazi kék 
madarat? Kétségbeesnek. De a 
Világosság megnyugtatja őket: 
„Megtettük, ami erőnktől tel let t . . . 
Valószínűleg nem is él kék madár; 
vagy pedig rögtön megváltoztatja 
a színét, mihelyt kalitkába teszik." 

Vége. — A kék madár, amit az 
ember egész életén át folyton ke-
res, hajszol: a boldogság. A bol-
dogságtól fél minden: a fák, az éj, 
az állatok, csak az ember keresi 
lázasan. 

Meg is lehet találni. De kalit-
kába zárni nem szabad, mert ak-
kor elváltozik. 

Ez a rövid vázlata ennek a zse-
niális, pompás játéknak. A szebbnél-
szebb gondolatok, mély aforizmák 
csak ugy kergetik egymást benne. 

No és ami a darab kiállítását 
illeti, az egyenesen szenzációsnak 
Ígérkezik. A díszletek maguk tíz-
ezrekbe kerültek, hát még a ren-
geteg kosztüm és egyéb kellékek ! 

A szem, a lélek, a szív mind, 
mind gyönyörűségét fogja találni 
ebben a kiváló alkotásban, ame-
lyet Beöthy igazgató páratlan áldo-
zatkészséggel hoz szinre. Szinte 
megajándékozza vele a közönségét. 

A hosszú halasztásnak egyébként 
az volt az oka, mert nem volt al-
kalmas személye a színháznak, a 
két kis gyerek szerepére. Most 
aztán megtalálták őket. Tyltilt, a 
kis fiút Hadrik Anna kislánya 
játsza, Mytilt pedig Lakos Edith, 
akinek meglepő ügyességét egy-
néhányszor csodálták már meg. A 
kutyát Z. Molnár, a kenyeret Hu-
szár, a világosságot Báthory Giza 
játszák. A szomszédasszony és a 
varázslónő kettős szerepe T. Forrai 
Rózának jutott. A nagyapa Vágó 
és a nagyanya T. Halmi Margit 
lesz. Nagyobb szerepe lesz külön-
ben Fényes Annuskának is, aki a 
macskát játsza. 

A darabot Vajda László rendezi. 
Szintén bőséges garancia. 

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

Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
kelengye ~~=~ 
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À Taifun Londonban. 
Szerzőt be kellett 

mutatnom a közönség-
nek, beszédet kellett 
tartanom, óriási, hal-
latlanul nagy siker, 300 
előadást garantálok. 

Irwing. 

Ennek a fönt közölt sürgönynek az 
eredetije bármikor megtekinthető 
dr. Márton Miksánál, a kitűnő szín-

házi ügynöknél, aki ma Budapest legbol-
dogabb embere. Van ugyan egy boldogabb 
is, bizonyos Lengyel Menyhért nevü úri-
ember, de az most Londonban aratja le a 
tapsokat a Haymarke-szinházban, mig a 
Haymarke-szinháztól nem egészen egy kő-
hajtásnyira a Prófétának tapsol az exklu-
zív hajlamú londoni közönség. 

Lengyel Menyhért tudniillik bevette a 
legnehezebb sikervárat, Londont. Alig két 
hete, hogy szorongó szivvel kelt át a Ca-
lais csatornán és ma London legnépsze-
rűbb embere, akit a Taifun előadásán 
negyvenhétszer kivánt látni a közönség. 
Pontosan negyvenhétszer. Maga a szeren-
cséskezü szerző sokkal szerényebb, mint-
sem hogy dicsekednék a sikerrel és be-
érte egy Márton Miksa doktorhoz intézett 
szűkszavú távirattal : 

Azt hiszem nagy siker, 
jelekből következtetem. 

Lengyel. 
Annyi bizonyos, hogy az illusztris írónak 

ezúttal könnyű a jelekből következtetnie. 
A római haruspexeknek és a pogány ma-
gyar táltosoknak valamivel nehezebb mes-
terségük volt. Irwing direktor beszédet tart 
a lelkesültségtől tomboló tömeghez — 

A Próféta londoni e lőadásán II. felvonás. 
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„azt hiszem nagy siker" — távirja Lengyel. 
A publikum újra és újra kívánja látni — 
„jelekből következtetem" — toldja meg 
szerény tudósítását az író. De azóta itt 
vannak már az öles londoni táviratok, 
amelyek a Taifun páratlan sikeréről be-
szélnek és ha ez nem volna elég, csak rá 
kell nézni Márton Miksa dr. boldogságtól 
sugárzó képére. Az egész Lipót-körut ba-
rátságosabb ettől a mosolygástól. 

De mindenesetre várjuk be Lengyel 
Menyhértet, aki szóban talán nem lesz 
olyan sziikbeszédü, mint táviratban. Vár-
juk be őt. az első magyar színpadi szer-
kőt, a aki Londonra rátette a kezét. 

— Ezt hát bevettük — mondja és át-
ölel két egymással szemközt álló nagy 
londoni színházat, amelyek versenyezve 
szerzik a dicsőséget és a tantiéinet a ma-
gyar irónak. Szinte szerencse, hogy olyan 
közel van egymáshoz a két színház. Csak 
át kell mennie a tér túlsó felére, hogy ott 
is learassa a neki szóló tapsokat. 

Veronika lükre. 
lg l a igaz az, hogy egy da-
Ô ô Ë j rabnak akkor kezd nagy 
1 M B sikere lenni, amikor a 

S közönség már jól meg-
szokta a cimét, akkora 

„Veronika tükre" egyike a szezon 
legnagyobb sikereinek. 

Március eleje óta naponta olva-
sunk róla pro és contra, — és 
mégis mindenki kérdi: „Hát volta-
képpen mi is az a Veronika tükre?" 

Hát mi megpróbáljuk megmon-
dani. 

Előre kell bocsájtani azonban 
azt, hogy ha maga a Veronika tükre 
nem is volna jó darab, az minden-
esetre kitűnő dráma, ami evvel a 
darabbal egy hónap alatt történt. 

Szegény jó Veronikát a szinhá-
zak nem engedték be hajlékukba, 
— megvannak ők Veronika nélkül 
is. Aztán az orfeumra került a sor. 
Az már megengedte volna, hogy e 

sokat hányatott, kalandos Veronika 
nála pihenjen meg egy napra, — 
csak mig előadják — de igy gon-
dolkozott: a színházak igazgatói 
okos emberek, ha azok nem en-
gedték be ezt a kis nőt, miért te-
gyem én meg ? 

így került Veronika a Vígadóba, 
ahol vasárnap délelőtt fedél alá 
jut. És milyen fedél alá ! A 
Vigadó termében rögtönzött kis 
szinpad áll, a karzatról jön a 
reflektor ; szóval, ha ez sikerül, 
akkor sok titkos drámaírónknak 
felderül a napja: ha a színházak 
nem fogadják el a darabjaikat, 
csináltatnak egy kis színpadot a 
millenáris versenypályán, a Lövölde-
téren, vagy az Oktogon-téren (ott 
most úgyis lebontották a földalatti 
házikókat) — és a színigazgatók 
nagy hatalmának vége. 

De még mindig nem tudják, mi 
az a Veronika ? A „Veronika tükre" 
Németh Andornak, egy fiatal, vidéki 
tanárembernek a hitvitája, drámai, 
még pedig erős drámai formában. 
A darab a reformáció idején ját-
szik, abban az időben, amikor az 
olyan történetek, amilyen a Vero-
nikáé, igenis megtörténhettek. A 
fanatikus nép csudát látVeroniká-
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ban, s a pap, a tudós pap hiába 
ágál ellene, — a nép hisz benne, 
s ebben a hitben a papot is ma-
gával ragadja. 

A Galilei Kör, amely a darabot 
előadatja, pompásan kiválasztotta 
a szereplőket, akiknek kedvéért is 
zsúfolt házra (illetve teremre) szá-
mithatnak. A címszerepet Gomba-
szöghy Frida vállalta, ez a csudá-
latos nagy színésznő, akit ebben a 
darabban egészen uj oldaláról fo-
gunk megismerni. Szinte hihetetlen, 
hogy még ujat tud nyújtani. Part-
nerei Tarnay, Harmos Ilona, Gellért 
Lajos, Darvas, Pesti és Ferenczyné 
lesznek. 

Az bizonyos, hogy magyar szerző 
első darabja ilyen nagy hirrel még 
nem indult útnak, de ezt a nagy 
várakozást igazi színházban előad-
ható darabbal kell majd megfizetnie. 

_iTL 

A régi szerző. 
Haja őszes, bajsza angol, 
Mindig a színházban barangol, 
Tiz éve állandóan ott van 
A titkári hivatalokban, 
Amióta a színház rabja, 
Mindég készül egy uj darabja, 
Egy uj, mely isteni, mely égi, 
Pedig csak egy volt néki 
Egy régi. 
Mióta csak az eszét bírja, 
Mindig az uj darabját írja, 
ígér szerepet fűnek, fának 
Naponta uj eszméje támad 
De nem tudni miért, mi végből, 

A Színházi Élet előfizetése. 
Felhívjuk nagybecsű elő-

fizetőinket, akiknek előfi-
zetése április elsején lejárt, 
annak megújítása iránt a 
mellékelt postautalvány fel-
használásával intézkedni, 
hogy a lap irányitása fenn-
akadást ne szevedjen. 

A Színházi Elet előfizetési ára 
(Budapestre és vidékre) 

Egész évre 8 kor. 
Fél évre 4 kor. 70 fill. 
Negyed évre 2 kor. 40 fill. 

Megél a régi dicsőségből. 
Körötte ujak, ifjak nőnek, 
Fölötte pókok hálót szőnek, 
S elröpül gyorsan tél s a nyár, 
De ö bejár 
Bejár a színfalak mögé is, 
Bár dolga nincs, de mégis, mégis 
Lassanként meglepi a májbaj 
Ki tudná, mit keres a vén deres, 
Talán a régi dicsőséget 
Az éji homályban . . . 



SZM1I4Á2Í ÉLET 15 oldal 

À szegedi színház. 

Àgőgös és szinházilag elkényez-
tetett pesti nép, valahányszor 
szóba kerül a vidék színé-

szete, gúnyos mosolylyal bigyeszti 
le a száját. Az emberek a hires 
Mucsára gondolnak és valamibüszke, 
bár meg nem okolt önérzet da-
gasztja keblüket, amely ebben a 
véleményben csúcsosodik ki : 

— Pesten kívül nincs semmi! 
Mennyire tévednek, akik ezt az 

elvet vallják ! Hiszen tessék csak 
egyszer körültekinteni nagy vidéki 
centrumokban, tessék egyszer vé-
gighallgatni egy előadást Szegeden, 
vagy Kolozsvárott, akkor majd 
meglátják, hogy némely természet-
szerűleg beállott hiányosságot le-
számítva, a vidék nem egyszer 
legalább annyira mintaszerű és tö-
kéletes előadást tud produkálni, 
mint Budapest akármelyik hires 
színháza. És természetes is, hogy 
ez igy van, mert a vidék közön-
sége sokkal kegyetlenebb kritikus, 
mint a pesti. A fővárosi embernek 
hét nagy kőszinház áll rendelke-
zésére, két pompás kabaré és egy 
sereg orfeum. A vidéki centrum 
minden szórakozása egy színházba 
szorul, de ettől az egytől aztán 
mindenben tökéleteset kiván. A 
pesti a sok színház közül kivá-
laszthatja azt, amelyik az ő ízlé-
sének legjobban megfelel. A vi-
déki rá van utalva az egyetlen 
színházra. Már most mondanunk 
sem kell, hogy a színház érdeke, 

hogy el ne veszítse közönségét, 
tehát minden lehetőt elkövet, hogy 
publikuma mindazt föltalálja a szín-
házban, ami szemnek és fülnek 
egyaránt kedves. 

Ezt a kis értekezést azért kel-
lett elörebocsájtanunk, nehogy va-
laki gúnyos tekintettel mérje végig 
ezt a kis beszámolót a szegedi 
szinházról. Ne is próbálja meg 
senki, mert ahogy már hosszú idő 
óta Szeged adta Budapestnek a 
legjobb újságírókat — hogy Mik-
száth Kálmánról ne is beszéljünk 
— szakasztott ugy van a színé-
szettel is. Nincs év, hogy ne jöjjön 
Szegedről egy színész, vagy szí-
nésznő, aki a vidéki sikerek után 
itt is megcsinálja a maga karriér-
jét. 

Most alkalmunk volt pár estén 
keresztül a szegedi színház mun-
káját figyelemmel kisérni és amit 
láttunk, az nemcsak kielégítő volt, 
de sok tekintetben meglepő ís. 

A színház épületére talán ne 
vesztegessünk sok szót. Tökéletes 
színpad, tágas és minden pontjában 
sikerült nézőtér, ez a színház, 
amely külső csínosságában is ve-
tekedik Budapest bármely magán-
színházával. A direktor — a nevét 
előnyösen ismeri a budapesti kö-
zönség is — Almássy Endre, 
egyike a legélesebb szemű és leg-
többet áldozó vidéki színigazgatók-
nak. Szinte csodálatos, hogyan 
tudta összeállítani azt a hatalmas 
gárdát, amellyel egyszerre akár 
három mintaszerű előadást is tart-
hatna. És a művésszemélyzet csupa 
jócsengésü név, amelyet szerte a 
vidéken ismernek és tisztelnek. 
Hogy ízelítőnek párat említsünk, 
ott vannak: Antal Erzsi, Déri 
Rózsi, Virányi (aki szeptemberben 
jön fel a Vígszínházba] Heltai Jenő, 
Baróthy, Solymossy, Szohner Olga, 
Csiky László, Ferenczy Friczi. a 
rendezők rendezője, továbbá Hí r -
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A SZEGEDI SZÍNHÁZ: 1. Heltai Jenő. 2. Virányi Sándor, 3. Ferenczy Frigyes. 4. 
László Tivadar. 5. Ladiszlai József. 6. Almássy Endre igazgató. 7. Oláh Gyula. 
8. Szatmáry Árpád. 9. Ungvári Kálmán. 10 Szabó Viliiké. 11. Kállay Margit. 12. Soly-

m->si. 13. Gömöry Vilma. 14. Müller Mátyás karmester. 15. Körmendi Ilonka. 
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A SZEGEDI SZÍNHÁZ : 1. Torma Zsiga. 2. Antal Erzsi. 3. [Csáder Irma. 4. Miklósi 
Margit. 5. Szohner Olga. 6. Mihó László. 7. Harmat Jenny. 8. Heltai Olga. 9. Szabó 
Károly. 1 0 . Lebeda Géza. 11. Szűcs Irén. 12. Csiky László. 13. Gyöngyösy Teréz. 14. 

B. Baróti József. 15. Nagy Aranka. 
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math Zseni, Gömöri Vilma, Csáder 
Irén, Miklósi Margit, László Tiva-
dar, Mihó László, csupa jó név és 
csupa fővárosi méretű gázsi, mert 
valahogy azt ne higyje valaki, hogy 
mindezek a vidéki talentumok be-
érik szerényebb gázsival. Nem. 
A vidéki direktor rettentő rezsi-
vel dolgozik és ugyan neki kell 
fognia, ha szezonját nyereséggel 
akarja zárni. 

Az előbb a szegedi szinház mü-
vészszemélyzetéből kikaptunk né-
hány nevet és most ugy érezzük, 
hogy igazságtalanságot követünk 
el, ha csak igy szimplán elfutunk 
fölöttük. Itt van például a két 
szubrett : Antal Erzsi és Déri Rózsi, 
akik dédelgetett primadonnái le-
hetnének akármelyik budapesti 
operett-színháznak is. Hangra, szí-
nészi készségre, temperamentumra 
egyformán elsők a maguk bransá-
ban és egyiknek sincs oka a má-
sik sikereit elirígyelni, hisz bőven 
kijut a sikerből, tapsból, virágból 
mindkettejüknek. Virányi talentu-
mának frisseségében nemsokára a 
budapesti közönség is gyönyör-
ködni fog. Heltait jól ismerik itt 
Pesten is. Csak tavaly tapsoltak 
neki a Cornevillei harangok elő-
adásán a Népoperában, ahol Gás-
pár apó szerepét olyan megrázó 
drámai erővel és annyi verizmus-
sal játszotta meg, hogy a harma-
dik felvonás balladája után ötször 
is a lámpák elé szólították. Soly-
mosi nevét hamarosan ismerni 
fogja a budapesti közönség, Csiky 
Lászlót viszont nem kell már be-
mutatnunk. Egyike a legnagyobb 
drámai színészeknek, aki Az em-
ber tragédiájával annak idején be-
járta az egész országot és minde-
nütt dicsőséget szerzett nevének. 
Ferenczy Frigyes rendezői talen-
tuma ezer ötletben nyilatkozik meg. 
Teljesen eredeti és pompás érzékű 
çmber, aki mint művész is fölöt-

tébb hasznos tagja a társulatnak. 
És vannak még sokan, akiket itt 

a helyszűke miatt nem lehet fel-
sorolni. Gyöngyössy Teréz, Mihó 
László és egy egész sereg talentu-
mos színész. És a szegedi szinház na-
gyobb dicsőségére éppen most 
fogják bemutatni Byron „Manfréd"-
ját, amely hazánkban még sehol 
sem került színre. A szegedi szin-
ház művészi törekvéseire igazán 
jellemző ez a rendkívüli költsé-
gekkel járó vállalkozás, amely még 
a Nemzeti költségvetésében is 
jelentős tételt reprezentálna. A 
Manfréd szinlapja a következőké-
pen fest : 

Manfréd 
drámai költemény 4 szakaszban. Irta : Low 
Byron. Angolból fordította : Ábrányi Emil. 
Zenéjét irta Schumann. Először színre ke-
rül a szegedi színházban április 10-én Fe-
renczi rendezésében következő szereposz-

tásban : 
B. Barótí Jóssef 
László Tivadar 

Manfréd 
Zergevár 
A szent Móric kolostor 

apátja 
Az Alpok tündére 
A Nemezis 
1 ) 
2 ) Végzet 
3 ) 
A föld szelleme 
A lég szelleme 
A tüz szelleme 
A víz szelleme 
Rossz szellem 
Astante 
Ariman 
Hermann 
Manuel 

Pogány Béla 
Harmath Zseni 
Gömöii Vilma 
Csáder Irén 
Szűcs Irén 
Miklósi Margil 
Ladiszlai I. 
Kállai Margit 
Torma Zsiga 
Körmendi Ilona 
Ungvári József 
Gyöngyösi Teréz 
Ács Mihály 
Pásztói 
Virág Kati 

A Manfréd bemutatása eléggé 
jellemzi Almássy direkior áldozat-
készségét, c'e hogy a közönségnek 
fogalma legyen, mennyit végez és 
áldoz évenkint egy vidéki szinház, 
összeállítunk egy kis statisztikát. 
Az idei évben 24 uj darabot muta-
tott be idáig és pedig az összes 
nagysikerű budapesti újdonságo-
kat, de tervbe van véve még az 
idei évre a Lakájok, a Mumus, az 
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Isteni szikra, az Aranyeső és a 
Szökik a nagysága bemutatója is. 
Repríz gyanánt tizenhat régi dara-
bot vettek elő és többek között 
adott a szinház egy klasszikus cik-
lust is a Faust, A király házasodik, 
a Rómeó és Julia, továbbá a Teli 
Vilmos cimii darabokból. A legna-
gyobb sikert aratott darabok : hva, 
amely tizennégyszer, a Cigányprí-
más, amely 12-szer, a Faun amely 
Almássy direktorral a címszerep-
9-szer, a Limonádé ezredes, amely 
12-szer, az Asszonyfaló, amely 8-
szor és a Farkas, amely 13-szor 
ment, mig az Ártatlan Zsuzsi és a 
Leányvásár 25—25 előadást értek 

íme, nagy vonásokban itt áll előt-
tünk a szegedi szinház egy évi 
munkája. És ugyebár, mostantól 
kezdve, elfogult pesti olvasó, te is 
elismered, hogy ez nem Mucsa, sőt 
csupa fővárosi méret áldozatkész-
ségben és teljesítményben egyaránt. 
Ezt azért is szükségesnek tartot-
tuk hangsúlyozni, mert ha majd 
egyszer beülsz a szegedi színházba 
és látsz egy pompásán gördülő, 
mesterien beállított csupa művé-
szettel megjátszott előadást, a csu-
dálkozástól ne essék le az állad, 
hanem velünk együtt lelkesülten 
tapsolj az alföldi főváros kitűnő 
színészeinek. 

Ï Szegedi viccek. 
jP^^zegeden a bohémélet sokkal 

^ n a g y o b b , mint más városban. 
Igaz, hogy még néhány éve uj-
jal mutattak a szinésznépre, de 
amióta Nyárai az ő melegségé-

vel kávéházi szabadelőadásaival bebizo-
nyította, hogy csak a bohémélet szép, 
mindenki irigy szemmel nézi színészeinket. 

Nyárai mindennap megjelent délutánon-
kint a Tiszában a télen-nyáron felgyűrt 
gallérú télikabátjábaa és legtöbbször Ju-
hász Gyula, az országos nevű poéta tár-
saságában kávézott. Juhász egyszer el-
mondja Nyárainak, hogy egy helybeli heti-
lap „Nyárai-számot" fog kiadni s hogy ő 
is szerepelni fog a lap hasábjain, egy róla 
irt színházi szonettel. Nyárai meghatottan 
nézett maga elé, azután a megilletődés 
kedves hangján, bájos szeretetreméltóság-
gal így szólt : 

— Hogy fog ennek örülni a — feleségem. 
De hát Nyárai elment Szegedről, vele 

egy csomó humor és kedély. Most már 
csak hírmondók utján közlekedik Tóni a 
szegediekkel. Az egyik hírmondó Almássy 
Endre a szegediek kedvelt direktora. No 
de megesett azért Almássyval is az, ami 
a férjekkel olyan ritkán esik meg, hogy 
egyszer véletienül nem ő utazott Pestre, 
hanem a felesége. Egy ilyen alkalommal 
nagy busán üldögélt a Kassban. Faggatták 
hogy miért olyan szomojru. A direktor mo-
noton hangon, szünetek nélkül a követ-
kező feleletet adta : 

— A feleségem Pesten van hál' isten-
nek holnap hazajön, — azután hozzáfűzte; 
— rátok bizom, hogy a vesszőt a hálisten 
elé, vagy utána tegyétek. 

A szegedi bohémség jelenleg, úgyszól-
ván kizárólagosan Müller Matyi, a szinház 
kiváló karmesterének vezénylete alatt él. 
Előadások után a Kis-Kassban összegyűl-
nek a bohémek s megkezdődik a siller-
spriccer melletti bohémélet. Vidéki bohé-
mek, ha Szegeden keresztülutaznak, min-
dig ott találják a Kis-Kassban Matyit, a 
feleségével és még néhány szegedi bohé-
met. Király Ernő is megjelent egy este a 
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vacsora közben meglepetéssel hallja, hogy 
a karmesterné egyszer csak odaszól a 
pincérhez: 

— Péter ! pakolja ezt be, hazaviszem a 
Samukának, — közben pedig átadja n hu-
sostálat a pincérnek, 

— Mi az ? — kérdezte Király — neked 
gyereked van Matyikám ? 

— Nem — felelte Matyi — a Samuka 
•a kutyánk. 

A Kis-Kass kőlönben nevezetes hely. A 
szoba közepén egy harang lóg. Ha valaki 
nagyot mond, a harangot titkos kéz moz-
gásba hozza, jelezvén, hogy senkinek sem 
törik be a fejét. Egy cigányvacsorán Szatyí 
ur a közkedvelt Szatmáry Árpád odaszól 
Heltai H. Jenőnek : 

— Jenő az istenért ne beszélj már töb-
bet, irtó sok munkát adsz a pincéreknek 

— É n ? 
— Igen, mert amig te beszélsz, a pin-

oérnek húzni kell a harangot. 
Heltai elértette a jó tréfát, hiszen ő 

maga is nagy mestere a humornak. Fe-
renczi ;Frici a szegedi színház reinhardti 
rendezője járta meg egyszer nagyon a 
Heltai viccel. Frici barátunk ugyanis, mint 
lelkiismeretes rendező a próbákon minden 
-Szó jelentőségét elmondja egy nagy érte-
kezésben. Persze, amig valakinek Ferenci 
magyaráz, a többiek pihennek, sokszor egy 
jó óráig is „Heltai, hogy erre a hoszuságra 
Ferencit figyelmeztesse, övig érő szakállt 
ragasztott fel s ugy ment fel a jelenésére 

— Mi az ? Mi az ? — kérdezte megrö-
könyödve Ferenci. 

— Semmi fiacskám — szólt — Heltai 
csak beleőszültem a nagy várakozásba. 

Heltai- különben arról nevezetes, hogy a 
iérfiszinészek között ő a legnagyobb ug-
rató. A színésznők között Déri Rózsi kép-
viseli a humort. Együtt ült Körmendi Hús-
sal és egy fiatal szegedi fiskálissal a kávé-
házban, nagy szomorúsággal, miközben 
egy levelet cimzett meg. A fiskális meg-
kérdezi : 

— Kinek küldi azt a levelet. 
— Valami kegyelmes urnák, — felelte 

Rózsi, 

— De hiszen Szegeden nincs is kegyel-
mes ur, — jegyezte meg Körmendi. 

— Hát . . . hát . . . — felelte zavaro-
dottan a mövésznő — igazság szerint csak 
olyan , . . félkegyelmes. 

Lugosi Döme, 

Pesten sok minden dolog 
Forog. 
A sétatér sok játszó 
Gyereke 
S néha a villamos kereke. 
Forog a hinta 
S a gyomorban a rossz palacsinta. 
Forog a kis nőknél a 
Szemlenes < 
És forgandó a szerencse. 
Forog a forgó, a zöld 
És Pesten is forog a föld. 
De azt az egyet meglestem 
És konstatálom ridegen 
Csak egy nem forog Pesten, 
Az idegen. 
És 
Hiába volt i. inden törekvés 
És szorgalom 
Nem volt idegenforgalom 
De most arról szól dalom, 
Hogy vágyunk beteljesül végre 
Ki-ki hálásan emelheti az égre 
A szemét 
Lesz idegen annyi, mint 
A szemét. 
Örömtől a szívemben 
Bennt égek 
Jönnek már a szinesz vendégek. 
Ugy-e nagyon 
Érdekes a dolog, mi? 
Az idegenek a színpadon 
Fognak forogni. 
S a Vígszínház nem habozott 
uit se 

S hogy az idegenforgást elősegítse 
Az „Idegenforgalmi társaság" 
Megbízásából 
Jó kemény fáoól 
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Forgó-szinpadot készít. 
Örülj ennek kicsi hazám 
Mert az idegen nép itt, 
Forogni fog igazán. 

* 
A gólya is arról kerepel 
Hogy a „Népopera" nevü 
Színházban lesz egy revü, 
Melyben 
Mindenki szerepel 
Ki itt lakik „helyben". 
Szerepel sok pesti lányka 
És a Tisza Istvánka. 
A bihari gárda 
A rossz pesti járda. 
A halász csárda 
A képviselőház ellenzéke 
És minden éke 
Akármilyen párti 
És szerepel egy jó partie 
És Tomcsányi a bigot 
És felléptetik Pavlikot, 
És a színpadon majd felénk néz a 
Polónyi Géza. 
S Mészáros Giza, a bűvös 
És a \Hlamosos Hűvös 
Fölléptetik a sport fiút 
Aki fut 
Husz távot 
És az Ehrlich Gé Gusztávot. 
És a Lánczyt 
És szerepel majd a Lánchíd. 
A milimári, 
A Fedák Sári, 
A Khuen-Héderváry 
S a darabban benn van ama 
Panama. 
És szerepel a kacagó Steinhardt 
És Reinhardt, 
4 kiváló rendező 
Benn leszek én és benn lesz ő 
íme van itt egy ötlet, 
Melytől rosszul eddig öt lett. 
5 melyen Seinhardt hatása nagyon 
Látssik 
Ajánlom a nézők üljenek a színpadon, 
Míg a sok szereplő kérem 
Lenn a nézőtéren 
Játszik. 

Szenes ember. 

HALLO MIUMG 
A Nemzet i s z í n h á z műsortervében valószí-

nűleg szintén változás 
áll be. Múltkor megemlékeztünk már róla, 
hogy legközelebbi bemutatónak az „Egy 
ember aki öl" cimü dramatizált, franczia 
darabot akarták előadni. Helyette A fogadott 
(Sa fille) czimü franczia vígjáték kerül 
szinre. Az újdonság főszerepeit Pethes, 
Somlayés Váradi Aranka fogiák játszani 
és Csathó Kálmán rendezi. 

• • • • 

Tóth tmre , a Nemzeti szinház igazgatója 
néhány nap óta Párisban tartózkodik, ahol 
már több uj darabot vásárolt meg. •••• 

R e i n h a r d t é k megint beköszöntenek a Víg-
színházba. Sok egyéb között 

Maeterlinck kék madarát ők is el fogják 
játszani. A Vígszínház számára ez a ven-
dégjáték pedig fontos változást jelent — 
még pedig fent a színpadon. Reinhardték 
tudniillik ragaszkodnak ahhoz, hogy az ő 
előadásaik számára forgó színpad szüksé-
ges. A Vígszínház pedig elég bőkezű, hogy 
ezt a kívánságukat teljesítse is, A forgó 
színpadot már meg is rendelték s az Rein-
hardt társulatával egyídőben meg is érke-
zik Budapestre, sőt Deutsches Theater 
gépmesterei fogják felszerelni e furfangos 
készítményt a Vígszínház színpadára. Na-
gyon természetesen azonban Reinhardték 
távozása után a modern technika e vív-
mányát nam szerelik le, hanem tovább is 
használatban marad a lipótköruti színház-
ban. Mindenesetre Reinhardt emberei lesz-
nek az elsők akik forognak rajta, nekik 
köszönhetik a Vigbeliek, hogy a forgó 
szinpad kényelmességeit ők és a későbbi 
közönség is élvezheti majd. 
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és tábort ütnek a Buda-
pesti Színházban. Jarnóék előadásában 
viszont fogjuk látni a Bécsben óriási siker-
rel előadott „Liliom"-ot, továbbá Drégely 
Gábor darabját, a Szerencse fiát, nemkü-
lönben néhány nagysikerű bécsi operettet, 
közöttük pedig elsősorban a Frau Grätl-t, 
amelyet Hansi Niese, a legkedvesebb bécsi 
primadonna kreál óriási tetszés mellett. 

A s z e j e d i s z i n é s z é l e t e t mutatja be olva-
sóinak ezen a 

héten a Színházi Élet. Tervbe vettük 
ugyanis, hogy a közönséggel megismertet-
jük a legelőkelőbb vidéki színpadokat és 
ezzel kapcsolatban azokat a színészeinket 
és színésznőinket, akik minden valószínű-
ség szerint hamarosan országos hirü mű-
vészeinké lesznek. A vidéki színészettel 
foglalkozó cikksorozatunk bevezetése gya-
nánt Szegeddel kezdtük, de hamarosan 
sorra kerülnek a többiek is, Kolozsvár, 
Nagyvárad, Pozsony és mindazok a szín-
társulatok, amelyek vidéki színészetünknek 
elitjét alkotják. 

A törzsasztalnál. 
Összekombinált cí-

mek. Az isteni szikra 
előadásán jelen'volttöbb 

!. . • külföldi ügynök is, hogy 
végignézzék a „Die talentierte 
Hoheit" premiérjét. A darabban 
van Csortosnak egy jelenete, ami-
kor szétvetett lábbal ül vagy tiz 
percen keresztül és pedig akkora 
grandezzával, hogy az egyik ügy-
nök önkéntelenül felkiáltott: 

— Die gutsitzende Hoheit ! 
Amiben tudniillik az a vicc, 

hogy Drégely másik darabjának, 
A szerencse fiának német cime: 
„Der gutsitzende Frack". Az illető 
ügynök azonban, aki a cimet össze-
kombinálta, egész lavinát indított 
meg. A mellette ülők ugyanis to-
vább adták az uj cimet, a követ-
kező variációkkal : 

„Der frackierte Talent". 
„Der hoheitische Frack". 
„Das gutsitzende Talent". 
Szerencsére tovább már nem 

lehetett varriálni, mert egy ember, 
aki ujabb ötleten törte a fejét, 
beleőrült. 

A szegény ember. 
Most, hogy a Budapesti 
Szinház uj csillagzat alatt 
kezdte meg működését, 

Feld tata gondoskodni kivánt né-
hány vonzó erőről és igy jutott 
arra a gondolatra, hogy leszer-
ződteti Nagy Endre kabaréjának 
egyik legnépszerűbb művészét, 
Kővári Gyulát. Kővári azonban 
kitért a szerződés elől. 

— Eddig is szegény ember vol-
tam — mondta — de hogy feld-
hezragadt legyek, ezt nem kiván-
hatják tőlem. 

Váratlan találkozás Dré-
gely Gábor uj darabjának a 
második felvonásábap van 
egy jelenet, amely a szín-

falakon kívül játszódik. Amikor tudniillik 
behallatszik a színpadra a császári klak-
kőrök örült éljenzése és tapsolása. Ezeket 
a tapsoló statisztákat a nézőtérről a szín-
padra vezető vasajtó mögött állították föl 
és éppen az ő jelenetük következett, ami-
kor Drégely Gábor, aki addig a nézőtéren 
ült, elhatározta, hogy megnézi mit csinál-
nak a színpadon ? 

Szaladt tehát a vasajtóhoz, fölnyitotta 
és éppen akkor lépett be a folyosóra, 
amikor a statiszták a legerősebben böm-
bölték, hogy : 

— Szerző ! Szerző ! 
Amikor azonban Drégely Gábor, a bol-

dog szerző közéjük toppant, egy pilla-
natra elfogódva hallgattak el. 

— A szerző ! — Suttogták tisztelettel. 

Disztinkció. Egyik színhá-
zunkhoz az elmúlt napok-
ban igen bizonytalan lépé-
sekkel állított be az ügyelő, 

mint aki csakugyan beállított. A szeme 
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révedezve állt meg, a nyelve is nagvon 
nehezen forgott és nehéz alkohol-illat ter-
jengett körülte. 

A színházi titkár, aki véletlenségből ta-
lálkozott vele, kegyetlenül ráförmedt: 

— Hogy néz ki maga ? Maga egy 
ügyelő ? ! 

— Ne . . . nem, dehogy vagyok én 
ügyelő, én csak egy szegény részeg ember 
vagyok — mondta az ügyelő és dülön-
gélve ment tovább a vászonfalak között. 

Szólás-mondás. A Nemzeti-
szinházban a múltkor Horváth 
Tutyu borzasztóan savanyu 
arccal járt föl és alá. 

— Mi baj, Tutyu ? — kérdezték tőle 
résztvevően a kollegák. 

— A hasam — mondta fájdalmas kép-
pel Tutyu. •— Tapaszt kellett ragasztani a 
hasamra. 

— Mi az ördög ? Csak nincs valami 
baj ? Mi történt a hasaddal ? 

— A Hajdú Pepi lyukat beszélt beléje. 

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.) 
N. l ó z s e f n é . Az nem volt betét, benne 

van a darabban. A cime : Lulla-bay. TerUS. 
Rajnay Gábor a Nemzeti Színház tagja. 
A r a n y o s . 1. Református. 2. Igen. 3. Nin-
csen éves szerződése. 4. Beregszászon. 
5. Küld. 6. Nem szokott. 7. Fedák Sári. 

HÜ o l v a s ó Kőbánya. Benn van az Arany-
eső füzetben. Sárga l i l i om. Kérdezettről 
nem adhatunk részletes felvilágosítást. 
Londonban hej . 1. Pálffy-tér 5, 2. 29 éves. 
Kék s z e g f ű , 1. Szíveskedjék valamelyik 
délután 4—6-ig a szerkesztőségben ben-
nünket felkeresni. K. Sándor . Ott van még. 
Jobban van. I s t en i SZikra. 1. Nem igaz. 2. 
Krizantenum. 3. Fel kell keresni. 4. Most 
már megint — nem igaz, 5. Nem. 6. Nem 
lesz olyan, legalább mostanában nem. 
P o z s o n y . Willner és Bodansky. Ő s z i r ó z s a . 
1. 29 éves.. 2. Nőtlen. 3, 4. Nem tudni. 
5. Nem tagja már Krecsányinak és nem 
fog fellépni a Színkörben. Éva baba. 1. 
Zsigmond-utca 20. 2. Bizonytalan. 3. 32 
éves. Mary. 1. Református. 43 éves, 26 
ezer korona. 2. Zsidó, 33 éves, 16 ezer 
korona. Bankigazgató. 3. Eötvös-utca 46. 
D. Ibo lyka . Fűzött állapotban is beküldheti 
Palásthy Géza titkárnak. ladlOWker. 1. Szí-
vesen. 2. 31 éves. 3. Nős. 4. Zsidó. W. 
Mária. Tökéletes igazsága van. Z s a z s a 1. 
Nem. 2. Délután. 3. Pálffy-tér 5. 4. Tót-
szerdahelyre. 5. Igaz. B. Mar i ska . Köszön-
jük. Éva. 1. Pálffy-tér 5. 2. Református. 3. 
Május 6-ikán. 4. 29 éves. Alfa. 1. Panno-
nia-u. 2. 2. 25 éves. 3. 8000 korona. 4. 
53 éves. K. G. Bpest- 1. 22 éves. 2. Kath. 
3. 6000 kor. 4. Leány. B a r á t s á g o s . Kérdé-
sei túllépik e rovat kereteit. Újvidék. 1. 
A ,,Telefon" cimü francia bohózatban 2. 
3?ÖOO korona 3. G. Kertész Ella Haca-
c á r é . 1. Pálffy-tér 5. 2. Nem. 

Helyettes szerkesztő : K Á L M Á N J E N I . 

ZALOGCEDULAKAT 
brillíánS köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra be-
cserélem. Beitz é k s z e r é s z IV., K á r o l y -

k ö r u t 6 . — Telefon 102-19. 

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

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

„Sokszor ugy szeretnék sírni" teljes zongorakivonata 
meg-
jelent 

diszes 
kiadásában Rózsavölgyi és Tá r sa 

Minden kottásboltban kapható. Ara netto 2 korona. 



24. oldal SZiriUÀZI ELET 

Rejtvényünk megfejtői között két 
dijat sorsolunk ki. 

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

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

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

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése Az isleni szikra. 

Helyesen fejtették meg : 
Ungár Ernő, Lázár Kálmán, Apáthy 

Margitka, Viltner Sándor, Herczogh Károly, 
dr. Szabó Dénes Rohocy Oszkár, Berger 
Aladár, Pallai Sándor, Gerő Margit, Stett-
nerné Fritz Margit, Erős Esőn, Balog 
László, Silberschifz Manczy, Salzberger 
Jenő, Reményi Sándor, Kerényi Dezsöné, 
Várnay Zoltán, Feldmann Erzsi, Nárkus 
Ducy, Csernay László, Hartmann Endre, 
Péteffy Zoltánné, Berneg Zsófi. Fiilöpp 
Ildikő, Havas Péter, Wéber Erzsi, Gloetzer 
József, Héjjas Kálmán, Eperjessy Gitta, 
László Magda, Podvinecz Elza, Hammer 
Margit, Aich Izabella, Szigeti József, Csik-
váry Lajos, Pincherle Ernő, Nóvák Jolán, 
Persa Margitka, Hertelendy Vince, Sárközi 
Piroska, Pelérthy Isty, Boros Andrea, Bel-
laagh Márta, Kozák Lajos, Kunitzer Klá-
rika, Suschny Manó, Erdős Margit, Kádár 

Hajnalka, Ágotha Baba, Káplán Károly. 
Gelléri Boriska, Szánthó László, Krausz 
Á pád Kiskunfélegyháza, dr. Berényi Dezső, 
Fonféder Aladár, Serfőző Rózsi, Szappa-
nyos Béla, Gárdos Silb, Kúriák Juliska,, 
Kósch Ili, Koch Aurél, Winter Sándor, 
Hollay Sándor, Dntzova Károly, Peller 
Grün Fülöp Libetbánya,, Sellei Arnold, 
Széchy |enőke, Wollner Agó, Hankiss Szi-
lárd, Lakner Artúr, Farkas Mac?a, Fülöp 
Boriska Szeged. Sághy Sámuel Pápa, Fritz 
Margit, La Fleur Terus és Ilonka, Mar-
sóvszky Mancy, Farkass Sándor Rákos-
szentmihály, Stern Jenő és Anna, Práger 
Ella, Jurán István, Rosenfeld Gyula Neu-
mann Lilly, Glück Margit, Menczel Mór, 
ifj. Bajusz Mihály Kiskunhalas, Payer 
Edith, győri Farkass Giza, Hell Imréné, 
Szilágyi Bela, Kálmán Jenő, Borcsa Sán-
dor Kolozsvár, Binder Pál, Buday Elza 
Nagymagyar, Urai Dezsőné Kalocsa, Nébel 
Sámuel Gyulafehérvár, dr. Czimmer Daninc, 
Komlós Irén Újvidék, Farkas Lajos Po-
zsony, Préger Ella, Berlgrund Irén, Rosen-
feld Jakab, Weisz László, Markovits Irén, 
Wenninger Sándor, Szokolay Irén, Geön-
czy Margit, Lutter Jolánka, MJhácsy Em-
mus és Sulyok Bibi, Vadászy László, Or-
bán Lajos, Virágh József, Neubauer Ernő, 
Schwarz Irén, T renke Ernő, Garay, Grei-
ner Gergely, Vöröss József Tokaj, Sehap-
fer Ernöné Nemesmilitics, Steiner Laura, 
Nagy Vilmos, Nagy Árpád Nagyszombat, 
Láber Mihályné Debreczen, Ferencz Ili, 
Netter Magda, Váradi Gizi, Rosenberg 
Irénke, Pauer Gusztika, Nillig Károly, Ro-
honyi Cacsa Léva, Rácz Jenő Szatmár, 
Szappanyös Géza, Köpesdy Ilona, Köpesdy 
Sándorné, Szele Mariska Szeged, Biró 
Ilus, Szilágyi Lily, Csillag Gábor, Sabat-
hich József, Bartha Imre, Nagy Magdus', 
Krausz Lajos, Fock Aladár, Sudhay Mar-
git, Ludvig Mariska és Böske, győri Far-
kass Henriette, Krausz Böske, Pintér Béla, 
Erdős Irén, Bándly Viktória, dr. ifj. Szap-
panyös Gerő, Deutsch Andor Kaposvár, 
Podhorai Podhorsky Leona, Cuglau Anna 
Bakabánya, Kemény Lenke Szolnok, Rich-
navszky Ferencz Kiskunfélegyháza, Vasa-
nits Gyula, Roskay Jenő, Lantos Ferencz 
Lúgos, Bokor Béla. 

A sorsolásnál — melyet Fényes 
Annuska ejtett meg — a Lenkeffy 
Ica sajátkezű aláírásával ellátott 
fényképet Méhes Ottó Nagyalmás, 
a páholyjegyet Kerner Ilonka Bu-
dapest nyerte meg. A jutalmakat a 
hét folyamán a nyertesekhez jut-
tatjuk. 



SZínUAZJ ÉLET 25. oldal 

Hogyha én majd házasodni fogok... 

A..yos Laci. 

Hogyha lesz egy kicsi feleségem 
Lesz selyem ruhája ! 
De azt a szép cifra selyem, 
Én varratom rája ! 
Elmegyünk majd szépen ketten 
A pesti vásárra 
Ott válogatunk 
Ott vásárolunk 
Cifra selymet a ruhára. 

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

II. M a r g i t - k ö r u t 5 / b 



26. oldal SZfnilÄZl ÉLET 

Mint a kivert kóbor kutya... 

Á n y o s Laci . 

Gyere vissza sirva kérlek 
Legyél újra az enyém ! 
Éljünk együtt boldogságban, 
Ügy mint régen te meg én. 
Ne gyötörjél, ne kínozzál 
Csak azért, mert szeretlek 
Nincsen nékem 
Egyéb vétkem 
Amiért igy szenvedek 
Olyan nagyon szenvedek ! 

H O T - H t t 
• • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • a V I I I . , BAROSS-UTCA 87. 



M M ÉLET 27. oldal 

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

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

Nemzeti színház. Vígszínház 
A fáklyák. 

Szinmü 3 felvonásban. Irta Henry Bataille. 
Fordította dr. Sebestyén Károly. 

Bouguet 
Bouguetné 
Marcelle 
Blondel 
Hedvig 
Hernert 
Pravielle 
Pelíssier 
Mairesse 
Barattíer 
Bonvallet 
Hedvé 
Talloire 
Vernier 
Cormeaux 
Egy újságíró 
Egy preparátor 
Arthur 
Az igazgatóné 
Egy hölgy 
Madame Duruy 

Bella. 
Színmű 3 felvonás. Irta : Szomory Dezső. 

Gál Gyula 
P. Márkus Emília 
Rákos Alice 
Pethes Imre 
Paulay Erzsi 
Somlay Arthur 
Bartos Gyuia 
Bónis Lajos 
Szőke Lajos 
Pataki József 
Horváth Zoltán 
Lugosi Béla 
Mészáros Alajos 
Ditrói József 
Lubinszky Tibor 
Mészáros Lajos 
Gabányi László 
Paulay Ede 
Veszpréminé 
Sz. Rosos Gizella 
Iványl Irén 

Doktor KeilitsCh Gyula 
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 

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

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

I. felv. Keilitsch Bella operaénekesnönek készül. 
Gróf Thurein Ernöffy pártfogolja. A iányon a t 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 tusák 
után visszatér férjéhez, az egyetlenhez, aki tisztán 
szeretet. 

A faun 
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 

ÜGYES VARRÓNŐ 
színésznőkhöz házi varrónő-
nek menne. Cim: LICHTER 
IREN, Budapest, Salétrom-

utca 8. sz. I. em. 8. 

kgnlgyobb K ö l c s ö n k ö n y v t á r a 
ANDRÁSSY-ÚT 33. 

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



28. oldal RNRNN ÉLET 

Vígszínház. 
A mumus. 

Vígjáték 3 felvonásban. Irta Gavault Paul. 
Fordította Heltai Jenő. 

Személyek : 

Duvernet 
Duvernetné 
Henri ) 
Françoise) gyermekeik 
Lili ) 
Conture 
Conturené 
Napoleon, a fiók 
Cerard 
Ghérance 
La Perliere 
Joseph 
Heléne 
Céléste 

\ 

Vendrey Ferenc 
Haraszthy H. 
Zátony Kálmán 
Varsányi Irén 
Lenkeffy Ilonka 
Bogyó Zsigmond 
Jancsó Jolán 
Tanay Frigyes 
Hegedűs Gyula 
Tapolcsay Dezső 
Szerémy Zoltán 
Bárdi Ödön 
Varga Anna 
Kürti Sári 

hódit a maga számára. A derék leány 
ugyanis maga akar La Perliere felesége 
lenni, csakhogy megmentse húgát. Persze 
Gerard ezzel a megoldással még kevésbbé 
van megelégedve, mert már ő is szereti 
Françoiset. 

IV. felvonás. Minden jóra fordul. A két 
szerelmes pár boldog lesz, La Perleeré 
kibékül első feleségével és Duvernet is 
3 egmenekül az anyagi bajoktól, 

S z e m b e n a SCHÜCKBEN v a c s o r á z u n k . 

Lakájok. 
Szinmü 3 felvonásban. Irta : Hajó Sándor. 

Személyek : 

I. felvonás. Duvernet leányát, Lilit meg-
kéri Couture ügyvéd. A könnyelmű Du-
vernet háromszázezer frankos hozományt 
igér, de nem számol azzal a körülmény-
nyel, hogy tulajdonképen semmije sincs, 
mert tönkrement. Nem is törődik vagyoni 
helyzetével. Mindent a másik leányára 
Franchisera biz, aki most is hajbakab 
Gérard elektrotechnikussal, aki túlságosan 
drágán akarja a kastély villamos felszere-
lését elkészíteni. Françoise jár közbe Lili-
nél is, hogy a leányka mondjon le a ter-
vezett házasságról és inkább legyen a 
gazdag La Perliereé, aki megmentené a 
családot az anyagi romlástól. 

II. felvonás. Françoise, aki eddig sem-
mit sem törődött külsejével és a leányos 
álmokkal, kezd nagyon érdeklődni Gerard 
iránt. Ez nagyon tartozkodó a leánnyal 
szemben és szigorúan vádolja, hogy anyagi 
okokból tönkreteszi húgának boldogságát. 
Françoise erre elhatározza, hogy jóváteszi 
hibáját. 

III. felvonás. La Perliere, Lili kérője, 
attól tart, hogy második házassága sem 
lesz boldog. Mégsem illik egészen a fiatal 
leányhoz. Françoise megerőtiti ebben La 
Perlieret, akit kedves kacérságával meg-

Pavlicsek kapus 

tános, fökomornik 
[ovács, soffőr 

Pista, lovász 
Józsi 
AJiska 
Marinka 
Jeanette  

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

S z e m b e n a SCHÜCKBEN v a c s o r á z u n k . 

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. 

BANDA MARCI é s FIAI 
= m u z s i k á l n a k . = 
Kitűnő s o u p e r 3 k o r o n a . 
U n t e r r e i n e r I. v e n d é g l ő s 



SZinUÁZl ÉLET 

Vígszínház. 

A telcíon. 
Bohózat három felvonásban, négy képben. 

Irta : Qavault Paul és Berr Georges. 
Fordította : Adorján Andor. 

Személyek : 
Lejongrois, orvos 
Germaine, a felcséze 
Cormainville, orvos 
Mamette, a felesége 
Serpolet 
Julien 
Gerard 
Gargousse 

ïveline 
Rosine 
Clara 
Lonise 

Vendrey Ferenc 
Góthné Kertész Ella 
Tapolczay Dezső 
Gazsi Mariska 
Góth Sándor 
Tanay Frigyes 
Sarkady Aladár 
Szerémy Zoltán 
Bogyó Zsigmond 
Hegedűs Ilona 
Kende Paula 
Varga Anna 
Csáky Biri 

I. felvonás. Germaine megtudja, hogy 
férje, Lejonquois orvos, tiltott uton jár. 
Dühében elhatározza, hogy egyenlő fegy-
verrel boszulja meg magát, — akárkivel. 
Telefonon a lakásába szólítja Serpoletet, 
egy fiatal hivatalnokot, akivel elhiteti, hogy 
a miniszter szólítja. Serpolet megjelenik 
és bár aznap van az eljegyzése, nem tud 
ellenállni a szép asszonynak és ott marad. 

II. felvonás. Serpolet elaludt Lejonquois 
ágyában. Ekkor egy megrémült alak ront 
be a lakásba. Valaki szálkát nyelt és sür-
gősen keresnek orvost, hogy mentse meg 
a fuldoklót. Serpolet kénytelen az orvos 
szerepét vállalni. A következő képben 
szemben áll a pacienssel, aki közben job-
ban lett. Ez a páciens pedig nem más, 
mint az igazi Lejooquois, aki álnév alatt 
mulatott a kedvesénél. Serpolet nem tudja 
kivel van dolga és elmondja kalandját. 
Az orvos megtudja, hogy felesége hütelen 
lett és dühösen rohan haza. Mire vissza-
tér az üres lakásból, ahonnan az asszony 
már elmenekült, Serpoletet elcsábítja a 
doktor barátnője is. 

III. felvonás. Serpolet lakásán találkoz-
nak az összes érdekelt felek, a doktor és 
kollegája, akinek szintén bajai vannak a 
feleségével. Mindent ugy elintéznek, hogy 
a házastársak kibékülnek és Serpolet el-
veheti a menyasszonyát. 

Király Színház. 
ÉVA. 

Operet te 3 felvonásban. í r ták: Willner és Bodanszky 
Fordí tot ta : Gábor Andor. Zenéjé t szerzet te : Lehár F. 

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

Gyors- és gépi rás t t anu l junk UNDERMOOD szak 
i sko lában Andrássy-u t 1. 

Évába, egy gyári munkásnak nevelt leányába bele-
szeret Flauber t 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 t e 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 
palotá jából . 

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. 

T % T 7 l T T CAFE-RESTAURANT Színház után friss vacsora. 
I J B^j GORSO 4 koron

r̂
s<ÎSEtr' 'r í?1 !̂1 árak* ^ 

• • • Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. 
T-v rí * r , , , , , Házonkivüli megrendelések, ugy mint eddig a Délután C S C S t C yuartett-zene. = legpontosabban eszközöltetnek. = 



30. oldal SZÍriUAZi ÉLET 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. Magyar Szinház. 
A cigányprímás. 

Operett 3 felvonásban. írták Wilhelm és Grünbaum. 
Fordította Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette 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 lika 
Gaston 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 öregséget a Sorok-
sári-uti cigányfertályban. Temérdek gyereke van. 
Legidősehb lánya Sari, 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 höriil. 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 ra 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 apjanak, 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 es 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-
netben, hogy a grófné ezelőtt harminc evvel szerel-
mes volt a Lendinban az akkor csinos, fiatal siheder 
Ráczba. Rácz belátja, hogy felette is eljárt az idő és 
odaadja Juliskát Lacinak. A grófné is belenyugszik, 
hogy fia elvegye Sárit. A darab azzal végződik, hogy 
Rácz hüseges barátját. Stradivarius hegedüjét.bedobja 
a kandallóba. 

ÉNEKMŰVÉSZNŐ 
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. Baläzsy Erzsé-
bet, Pipa-utca 6. sz. a (központi vásár-

csarnoknál). 

Királyok. 
Három egyfelvonásos, irta Bródy Sándor. 

I. Lajos király. 
Lajos Csortos Gyula 
Királyné R. Gombaszöghy F. 
Az osztrák herceg-

kisasszony Csatay Janka 
A német herceg-

kisasszony Abelovszky Margit 
Az olasz herceg-

kisasszony Makay 
Phoebus Papp Mihály 
Színhely A zárai Szt. Klára-klastrom. Nagy 

Lajos kora. 
II. A fejedelem. 

A fejedelem Kürthy József 
A fejedelem asszony R. Gombaszöghy F. 
Az öreg diák Rátkay Lajos 
Ditrik Csortos Gyula 
Tanító 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 Míci 
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— — — 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. 



SFLÍLUÁZI ÉLET 31. oldal 

PAPEK J Ó Z S E F 
bőröndös és finom bőráru-készitö 
császári és királyi udvari szállitó 

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

MAGYAR SZÍNHÁZ 
u ' ! Az isteni szikra. u»! 

Szatirikus komédia 4 felvonásban. Irta : 
Drégely Gábor. 

Személyek : 
A felség Csortos Gyula 
Rubinstein történetíró Réthy Lajos 
Henrik fia Z. Molnár László 
Pál, habitüé Huszár Károly 
Valée Ilona, operaéne-

kesnő Báthory Giza 
Margit, öltöztetőnő Rónai Alice 
Operaigazgató Dobi Ferenc 
Rubinsteinné Bera Paula 
Szobalány Hubai Anna 
1 Első felvonás. Történik Henriéknél. A 
komponista épen most fejezte be uj ope-
ráját, melynek főszerepét kedvesének Va-
lée Ilonának irta. Apjánál a történetirónál 
megjelenik a felség megköszönni, amit 

történelmében nagyatyjáról irt, és elmondja, 
hogy nagyapja művészi hajlamát ő is örö-
költe, majd behivja Henriket és Ilonát is 
és eljátsza előttük „Policrates gyűrűje" 
cimü operáját és megkéri a kétségbeesett 
Henriket, hogy az opera szerzőségét a vi-
lág előtt ő vállalja el. 

Gyors- és gépírást tanul junk UNDERWOOD szak-
iskolában Andrássy-ut 1. 

Második felvonás. A Policrates gyűrűje 
premiérjén történik. A felség az udvari 
páholyból legelsőnek tapsol az operának, 
a közönség természetesen nem maradhat 
a felség megett és tapsol ő is. A felség 
azt hiszi, hogy operájának nagy sikere van 
és megkéri a művésznőt, hogy fogadja őt 
előadás után. Ilona, hogy Henrik félté-
kenységét elkerülje, fejfájást szinlel és kéri, 
hogy ne jöjjön fel ma este — de Pál a 
habitüé véletlenül elárulja Ilonát. 

Harmadik felvonás. A felség megjelenik 
Ilonánál és szerelmet vall neki, amit Hen-
rik és Pál az erkélyről, Gottfried a tör-
ténetíró pedig a felség szobra mögül hall-
gat végig, mikor aztán a felség házassági 
Ígéretet tesz Ilonának Gottfried véletlenül 
feldönti a felség szobrát, amit az a végzet 
jeladásának tekint és nem veszi Ilonát 
feleségül. S mivel hajnal előtt nem tud 
visszatérni a palotájába — az éjet Ilona 
erkélyén tölti és szerenádot ad a művész-
nőnek. 

Negyedik felvonás. A felség Lohengrin 
nevű Yachtján indul találkozásra a cárral, 
hogy feleségül vegye az unokahugát. Utol-
jára még kihallgatáson fogadja szerelmét 
Ilonát és Henriket, akit a lapok levágtak 
a Policrates premierje alkalmából és Ilona 
tanácsára, mint Policrates a szerelmesét 
lonát Henriknek adja. 

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.) 
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NEPOPERA. 
Aranyeső. 

Operet te 3 felvonásban. Irta : dr. Béldí Izor. Zenéjét 
szerzette : Zerkovitz Béla. Rendező : Mérei Adolf. 

Személyek : 
Báró Turbolyai Aladár 
Báró Turbolyai Dénes 
Bánki Jolán 
John Jef fersohn 
Miss Gwendoline Jeffersohn 
Ivette 
Daisy 
Torelli zeneszerző 
Az orvos 
Az ügyvéd 
Öreg huszár 
Fo«e 

Utcai énekesek 

Pázmán 
Horthy 
Szoyer 
Pajor 
Berky Lili 
Balogh 
Hajnal H. 
Újvári 
Fejér 
Haj ago s 
Mátrai 
Marosffi 
Sebők Hona 
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 Jo-
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 ís sokat foglalkozik vele. Gven-
dolin féltékennyé válva visszaadja a jegy-
gyűrűt és Aladárt Jolánhoz küldi. Jolán 
azonban már nem reflektál a kikosarazott 
hozományvadászra. 

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. 

P ALAIS DE 
DANSE Hlota 

Szerecsen-u. 35. Tel. 93-16 
K e z d e t e este íél 11 ó rakor . Csak rövid ideig 

Ninon de Beauval 
felléptével klasszikus szépségesték. 

Ezenkívül ha Sirène a „Tenger fenekén" 
cimii csodás jelenetében, Leska török 
csábtáncosnő. Washington trio a legjobb 
néger együttes stb. stb. Előadás után pá-
risi vig hangulat és táncmulatság reggelig. 
Kitűnő konyha. American bar. Reggelig 
két zenekar felváltva hangversenyez. Je-
gyek este fél 10-től kaphatók a pénztárnál. 

^ ^ M P ^ l 1 SK mozgókép-palota. Bejárat: VIII. József-körút 31 
A monarchia legnagyobb mozgószínháza. 

Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar. Elsőrendű műsor. Az előadások hétköznap 
d, u. 5 órakor, vasár- és ünnepna- T « r>, .. „ t t i 
pokon d. u. 4 órakor kezdődnek. Teljesen ujjáepifve! Fenyuzo berendezes 
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BÁRD F RENCZ ÉS TESTŰÉRE 
A legszebb újdonság: a 

Csillagsugáros éjjel 
Zenéjét szerzé: FRIEDMANN LEO. 

Szövegét irta : MÁRKUS ALFRÉD. 
Énekli: MÁTHÉ SÁNDOR. 

Kapható minden zenemiikereskedésben. 
Ára zongorára és énekre 2 korona. 

A legnagyobb sláger: a 

Drága kicsi párom 
Zenéjét szerzé: HETËNYI ALBERT. 

Szövegét irta : HARSÁNYI ZSOLT. ' 
Éneklik többek között RÉVÉSZ KATÓ, SUGÁR 

ELZA, H. VÁRADY ELZA és mások. 
Kapható mindenütt. Ára 1 korona 80 fillér. 

Kőták és színházjegyek. 
Telefonszám : 

2 5 - 1 3 - és 57—08. 
Andrássy»ut 1 . 

Telefon-szám : 
6 56 és 5 7 - 2 8 . 

Kossuth Lajos-utca 4. 



IV. szinuÄzi ÉLET 14. szám. r 
BLACKSTONE 

11 

It 

KOZMETIKAI II 
. H K A T F 

Kulturális célt szolgál 
amikor alkalmat nyújt 
arra, hogy hölgycink 
a tavaszi levegő káros 
hatásától arcukat meg-
óvják, tisztátalan arc-
bőrüket már az első 
kezelés után bársony-
simává, bájossá vál-
toztatják. 

Pattanásokat, mitt-
essereket, szeplő el-
mulaszt, kellemetlen 
hajakat az arcból ár-
talmatlan szerrel el-
távolít. 

Főorvos által meg-
vizsgált szereinket vi-
dékre diskréten jutá-
nyosán szállítunk,kér-
jük az archiba bizal-
mas megjelölését. 

PARIS. NEWYORK. WIEN. 

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


