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Telefon 133-98 . 

Banzai Nipponl 

Ez a címe annak a nagyszerű 
méltatásnak, amely L e n g y e l 
Menyhért Taifunjáról a leg-

előkelőbb londoni folyóiratok egyi-
kében jelent meg. A Lengyel-darab 
óriási sikerét jellemzi, hogy a la-
pok még mindig nem tértek fölötte 
napirendre, hanem cikkekben és 

képekben ismertetik a Haymarket-
szinház legújabb kasszadarabját. 

A „Banzai Nippon" cimü cikk 
szinte halmozza a dicsérő jelzőket, 
amikor a Taifun drámai erejéről, 
fölfogásának eredetiségéről, törté-
netének pompás megkonstruálásá-
ról beszél. Mindez a magyar iró 

A londoni Taifun. Takeroma Mr. Laurence Irving. 
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végtelenül éles megfigyelő tehet-
ségét és született drámaíró voltát 
bizonyítja — írja a cikk — külö-
nösen, amikor a második felvonás 
végén mintha csakugyan végig-
söpörne a színpadon gyilkos ere-
jével a taifun. Ez az a nyomasztó, 
örök rettegést okozó érzés, amely 
a Taifun alatt minden idegent el-
fog és lebilincsel, megmarad egé-
szen az előadás végéig. A dráma 
nem merül ki a második felvonás 
nagy jelenete után, sőt egyre fo-
kozódik, egyre lendül, mig aztán 
egy megbékítő ivben önmagától 
aláhull. 

Beszél azután a cikk Mr. Lau-
rence Irving-ről, aki Takeroma (az 
angol szinlapon igy szerepel) alak-
jában mesteri és minden müanszá-
ban kidolgozott alakítást produkált, 
továbbá Miss Mabel Hackney-ról, 
aki Helene hisztérikus alakját viszi 
színpadra bravúros készséggel, mig 
mellettük nagyszerűen állják meg 
helyüket Mr. Leon Quartemain és 
Mr. Leon Lion. A bizarr keleti 
téma teljesen lebilincseli London 
közönségét, amely estéről-estére 
ostromot intéz a Havmarket-szin-
ház pénztára ellen. 

így szól a cikk, amely több fel-
vételt mutat be a Tiphoon lon-
doni előadásáról. Ezek közül egyet 
mi is bemutatunk a közönségnek. 

Csortos — operettben. 
HSpSgenis operettben, énekes és 

táncos szerepben. Nekünk 
\ budapestieknek ez meg-
j lepetés és újság. Hozzá-

szoktunk, hogy Csortos 
művészetét komoly vagy 

vidám drámai szerepekben csodál-
juk és ezekben lelkesedjünk érte. 
Meglepődötten vesszük hát tudo-
másul a legújabb hiradást hogy 
C s o r t o s Gyula legközelebb egy 
operett főszerepében fog mint éne-
kes és táncos művész bemutat-
kozni még pedig a Király Szín-
házban. A „Puppchen" cimü német 
operettről van szó, amelyet H a r-
s á n y i Zsolt fordított magyarra 
„ B u k s i " címen. S hogy az érde-
kességből még bővebben jusson az 
utószezoni újdonságban, ez a fő-
szereplő nemcsak énekel és tán-
col, hanem: — rövidnadrágos fiu. 
Ez csak elég érdekesség egy sze-
repre. 

Egyébként a Nemzeti Szinház 
tájékán épen most hallottuk, hogy 
nem is olyan nagyon csodálatos és 
meglepő dolog az, hogy Csortos 
énekelni és táncolni fog, mert első 
komoly színpadi szereplése is 
táncos szerep volt. Még színész-
iskolái növendék korában föllép-
tették a Nemzeti Színházban egy 
kis szerepben. A „Sursum corda" 
cimü darabban játszott egy fiatal-
embert, aki néhány mondatot be-
szél és azonkívül egy keringőt 
táncol a darab hősnőjével. Hát ez 
persze csak olyan jámbor tréfál-
kozás — de bizonyos, hogy Csor-

• • • • • • • • • • • • • • • i i m i m i V I I I . , B A R O S S - U T C A 8 7 . 



SZÍni IMI ÉLET 3. oldal 

tos ép oly nagyszerű lesz operett-
ben, mint amilyen pompás a drá-
mában. Akinek annyi vidám és ki-
tűnő ötlete, olyan szép hangja és 
olyan virtuóz képessége van mint 
neki, azt szinte elirigyli az operett 
a drámától, hogy aztán a dráma 
megint visszairigyelje az operettől. 

Az eladóit menyasszony. 

Âmînt egy kedves és vidám 
falusi farsang, olyan ez 
a vigopera, hangos, jó 

kedvű, szines és mégis soha sem 
tolakokodó. A szövegét kissé be-
porozta és megfakitotta az idő — 
de azért hatásos és szeretetre-
méltó maradt, mert ami egykor 
üde frissesség volt, az ma a merő 
hivő egyszerűsége miatt kedves. A 
cseh falvak primitiv és mégis szi-
nes élete okosan keverődik a ván-
dor komédiások vidám lármásságá-
val és ebben a tarka keretben ját-
szódik le a bájos szerelmi törté-
net. amely arról szól, hogy a sze-
relmes és agyafúrt legény hogy jár 
tul a boldogsága ellen küzdő házas-
ságközvetitő Keral eszén — s még 
ráadásul háromszáz forintot is ki-
csal a fukar házasságügynök zse-
béből. Ennél bővebben nem is kell 
a meséről beszélnünk. S ha e szám 
történetét, amelybe szentimentális 
elődeink izlése szerint szerencsés 

véletlenek is közre játszanak, 
kissé elfonnyadtnak is éreztük 
hellyel-közzel, mindenért bősége-
sen és nagyszerűen kárpótol Sme-
fana maradandóan friss és elévül-
hetetlen szépségű muzsikája. Cso-
dálatosan kedves a zene nemé-
nek részeiben, ép ugy mint a tánc 
kompozicióiban. Valami jóleső me-
legség és bűbájos szeretetreméltó-
ság van az erősen népies és erő-
sen szláv izü melódiákban, mely a 
tökéletes hangnevelés ötletességé-
ben valóságos tündökléssel káp-
ráztat el, 

Nagyszsrü ötlet volt ez a feluji-
tás az Opera részéről — főleg, 
hogy olyan kitűnő előadással tudta 
az állami szinház Smetana Frigyes 
Operacomiquejének sikerét biz-
tosítani. 

Mintha az ének ezeket is meg-
fogta volna az a derűs jókedv, 
amely olyan harmonikusan oszlik 
el az egész darabon — ambíció-
val és tempós frissességgel játszot-
tak és daloltak. Legkivált a két 
főszereplő Gábor és Dömötör Ilona. 
Gábor játszotta az agyafúrt és sze-
relmes Hansot, aki háromszáz fo-
rintért lemond szerelmes párjáról, 
mert ugy is biztosan tudja, hogy 
végül mégis csak az övé lesz. Eb-
ben a derűs szerepben megint bi-
zonyságát adta G á b o r , hogy 

0 • • 
0. 

MENYASSZONYI KELENGYEK 
sikkes női fehérneműek állandó kiállítása. 

0 S CHAFFER Jozefina 
Budapest, IV. Koronaher- —• 
ceg-utca 17, főposta mellett | D | 
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nemcsak kitűnő énekes, hanem ép szerepében a vigságában ép oly 
oly jó színész is. A partnere Dö- kedves, miut amilyen megható a 
mötör Ilona — Mari leányasszony szomorúságában. Keral házasság-

közvetitőt Hegedűs 
személyesiti ős hu-
morral és jóizü öt-
letességgel. A da-
dogó Vencel sze-
repében Toronyig 
debütált mint ér-
tékes és uj tagja 
az operának. Mi-

hályi, Bársony 
Dezső, Neu B. és 
Fodor Aranka egé-
szítették ki a töké-

letes együttest, 
amelyről nagy bi-
zonyossággal és el-
ismeréssel kell fel-
jegyezni, hogy az 

egyetlen olyan 
operaegyüttes ma a 
világon, amelynek 
minden szavát meg 
lehet érteni. Anis 
Aladár, az uj ren-
dező szimpatikus 
bemutatkozása volt 
ez az est, amely-

^ nek nyomán nagy 
várakozással né-

Dómötör Ilona. Z Ü l l k t O V a b b i m Ü -
ködése elé. 

HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KERJE 
BARTA MODERN VASVÁRY PÁL-U. 5. 

TELEFON 169-76 SZ. 

SÁNDOR .ONYVKOTOMESTER 
ILLUSZTRÁLT ARJEGYZEKET 
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Titta Ruffo a magyarokról. 
Én : A hangom izgalomtól reszket 

Művész, ön látta Bukarestet 
És nem hazudok, hogy ha mondom, 
Önt isteníti Bécs és London. 
De most mondja meg nekem eztet 
Szereti-e ön Budapes te t? 

Ő : Ha nem szeretném, 
Nem volna itt a 
Titta. 
Szeretem, mint kislány a rongyot 
De meg vissza vonzott 
A Népoperából a szufitta 
Különben, ki a Duna vizét 
Itta 
Vágyik annak szive 
Vitta 
Amint azt Ön is 
Tutta. 

Én : Mester, ez valóban szép dolog, 
Önt megihlették a magyar 
Népdalok. 

O : Ja, tudja, most jöttem meg Párisból, 
Abból az idegen városból, 
Megtanultam ottan három magyar 

[szót . . . 
Én : Az örömtől a kánkánt járom, 

Mondja meg gyorsan, mi e három, 
Mondja meg mi e három főleg ! 

Ö : Előleg, ha nem adsz, lelőleg. 

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

Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
ke lengye 
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A lelefon. 
A Vígszínház bemutatója. 

Ninden évben hoz a „Vígszínház", 
jó néhány olyan darabot, me-
lyen a közönség — mint mon-

dani szokás — „halálra kacagja" 
magát. De talán még az eddigiek-
nél is.fordulatosabb, gyorsabb me-
netű és szellemesebb Paul Gavault 
és Georges Berr kacagtató bohó-
zata : ,,A telefon". 

Lejonquois és Cormainville két 
bohém nőorvos (Vendrey és Ta-
polczay), aki azt mondja feleségé-
nek, hogy beteghez megy s ezalatt 
találkára siet. Azaz, hogy csak 
Lejonquois csalja meg a feleségét, 
mig a kollegája kényszerűségből 
kiséri öt mindenüvé. A két feleség 
férjük kabátjának gyöngyvirág-
illatáról és a zsebben maradt fény-
képről mindenre rájön és elhatá-
rozza, hogy bosszút áll. Mamette, 
Cormainville felesége már régen 
felszarvazta a férjét Juliennel, 
akivel egy Serpolet nevü urnák a 
lakásán szokott összejönni. Ger-
maine ravasz módon tudja meg, 
hogy férjének kedvese van. Miután 
a szobalányt hiába faggatja, Jo-
sephet, az ostoba inast hivatja be. 

— Joseph, neked egy fogadást 
kell eldöntened. Mi abba fogad-
tunk, hogy a férjem kedvese har-
mincnyolc avagy pedig negyven 
éves. 

— Micsoda rosssz májuság, felel 
a derék Joseph, hiszen csak most 
mult tizennyolc éves ez a kis szini-
növendék. 

Miután igy meggyőződött a va-
lóságról, elhatározza, hogy bosszút 

áll. Találomra felhivja telefonon 
Serpolet urat, akinek ép aznap 
este lett volna egy jelmezes ünnep 
keretében eljegyzése és azon 
ürüggyel, hogy a képzőművészeti 
miniszter beszélni akar vele, ma-
gához hivatja. Serpolet néhány 
perc múlva megjelenik és meg-
döbbenve hallja, hogy semmiféle 
miniszter nincs ott és hogy Ger-
maine mindenáron a kedvese akar 
lenni. Eleinte hevesen ellenáll, de 
szerencsére egy idegchic nevű 
furcsa betegégben szenved, mely 
szerint, ha mennydörgést hall, 
akkor sirva fakad, ha az utcán 
szerencsétlenséget lát, sirva fakad 
és ami a fő, ha egy asszony hozzáér, 
hozzásimul, tüstént megtörik min-
den ellenállása. Es Germaine hoz-
zásimul és Serpolet tűzbe jön. Mi-
nek részletezzük az eseményeket, 
elég annyi, hogy másnap reggel 
dr. Lejonquois ágyából húzzák ki 
Serpoletet, hogy siessen és egy 
embernek húzzon ki a torkából 
egy megakadt halszálkát. Serpolet 
akarva nem akarva elmegy. Es 
most következik a darab főjele-
nete. Serpoletet a tulajdonképeni 
Lejonquoishoz hivták, aki újság-
írónak mondta magát. Mulatságos, 
hogy ez az álorvos miként rendel 
az igazi orvosnak és hogy Lejon-
quois mint szoritja sarokba a meg-
rémült Serpoletet, mig végre mind 
a két doktor ur megtudja, hogy 
felesége megcsalja. 

A harmadik felvonásban aztán 
minden rendbejön és pedig olyan 
zseniálisan, hogy az asszonyok az 
egész vonalon diadalt aratnak. 



7. oldal 

Minden rendben van és Serpolet 
ur annyi kíizködes után végre el-
veheti mennyasszonyát. A dok-
torék megigérik, hogy majd meg-
hívják néhányszor uzsonnára, majd 
fel telefonálnak hozzá. 

Ez a dióhéjba foglalt meséje a 
Vígszínház kacagtató újdonságának, 
amely természetesen telítve van 
pompás mókákkal, ötletes fordula-
tokkal, mulatságos helyzetkomikum-
mal és a Góth-pár brillians inter-
pretálása biztos diadalra viszi a 
Gavaulték bohóságát. 

A telefonról 
Szól 
Kisded versem 
Kimondom egyszerűen, nyersen : 
A telefon egy barna kasztni 
S két kagylót lehet ráakasztni. 
Egy nyilas van közepén 
Ez forralja fel epém, 
Mert miközben ide bebeszélek : 
Telnek hetek és telnek évek, 
A könnyeim hullnak 
És múlnak / 
A napok, 
De választ nem kapok. 
Éjjel, ha már mind nki alszik, 
Bődületes csengetés hallszik 
És hangom hiába esengő, 
E csengő 
A világér. sem enged, 
Csak csenget, csenget, csenget, csenget. 
Bár dühöngök nagyon, 
Végis ott hagyom 

Jó puha ágyam 
Es szelid-lágyan 
A kagylót fülemhez tartom 
És azt hallom : Tévedés, pardon. 

Vagy azt suttogja a kagyló : 
Uram ön egy szörnyű nagy ló. 
E mondat végére legyünk pontot 
És ismertessük a központot. 
E helyen bájos hölgyek ülnek 
És mindnyájan én rám fütyülnek, 
Az ölükben vaskos re&ények, 
Mivel unatkoznak szegények, 
Buzgón olvas a sok jó lélek, 
Ezalatt én már alig élek. 
S hiába szól az ajkam átka, 
Nem kapcsol össze a nagysádka, 
A bőrömből majdnem kibújok, 
Nagy mérgesen szörnyüket fújok, 
Rázó . a telefont és morgok 
S a tengelyem körül megforgok, 
De sajnos, nem használ egy sem itt 
Semmit. 

A telefon egy barna kasztni 
S hogyha beszélni akarsz rajta. 
Akkor rajta ! 
Jobb lesz magadat felakasztni. 
De nehogy magad felakaszd 
Megmondom most lám azt : 
Van egy telefon, mely vigságot támaszt 
És derűt fakaszt. 
Hogy neked jobban vssék 
Az ital és étel 
Elárulom, ime tessék : 
A Vígszínházban 
Van 

Ez „A telefon," mely ily kivétel! 

Na lássa 
Meg volt már a Farkas századik 
Előadása. 
Egy hölgy így sóhajtott fel : 
Hej 
Mért nem lehetek én 
A Gomba helyén, 
Én bizony nem járnék el olyan bután 
Biztos az mán. 
Nem kosaraznám 
Ki a Csortost százszor egymásután ! 

Szenes ember. 
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Hettyei Aranka. 

A Nemzeti Szinház Ízelítőül 
megmutatta Hettyei Arankát 
a közönségnek. ízelítőül — 

mondjuk — mert a művésznő szer-
ződése még meg sem kezdődött az 
ország legelőkelőbb drámai szín-
házánál. Csak májustól köti Buda-
pesthez szerződés Hettyei Aran-
kát, de akik az Egérben látták, 
valamennyien a szivükbe fogadták 
ezt az előkelő, színésznőt, 
aki az igazi szerepkörétől kissé 
távoleső szerepben is megkapóan 
finom alakítást tudott produkálni. 

A napilapok bőven és érdemé-
hez képest méltattákHettyeiAranka 
fellépését és csak azt állapították 
meg, amit mi már régóta tudunk, 
hogy szerződtetésével jól járt a 
szinház is, a közönség is. Olyan 
művésznőt kapunk benne, aki méltó 
utóda lesz a nagy Márkus Emmá-
nak, de aki máris a művészetnek 
olyan tökéletes skáláján játszik, 
hogy egy-kettőre a legelismertebbek 
között fogjuk találni. Es ha ezt 
mondjuk, nincsen benne egy sze-
szemernyi jóakaratú túlzás. A ko-
lozsvári előkelő közönség igen jól 
tudja, hogy minden dicsérő sza-
vunk csak halvány árnyéka Hettyei 
Aranka művészetének, amely él és 
most bontja ki legszínesebb virá-
gait. Majd meglátjuk őt klasszikus 
szerepeiben, majd jönnek az igazi, 
nagy drámai szerepek, ahol Hettyei 
Aranka miatt fog történni mindenf 

Már nem sokáig kell várnunk. 
© 

Lubinszky Tibor. 

Í
z idén is, mint minden eszten-

dőben a Nemzeti-szinházban ki-
adták a Farkas Raskó dijat,-

amellyel a szinház tagjainak vá-
lasztása jutalmazza egyik fiatal és 
talentumos kollegájukat. Az idei 
választott Lubomirszky Tibor lett. 
A kitüntetés igazán érdemes és 
ambiciózus színészt ért ez alka-
lommal. Lubinszky alig két esz-
tendeje tagja a színháznak s ez az 
idő alatt egy néhány kisebb-na-
gyobb feladatban mutatta meg 
szimpatikus képességeit. Első na-
gyobb szerepe a „Sok hü hó sem-
miért" János hercege volt, mely-
ben elegáns és szimpatikus meg-
jelenéseért, értelmes finomságáért 
sok elismerésben volt része. „Himfy 
dalai", „Takács álom" s a|„Felhők" 
tanítványában volt még alkalma 
arra, hogy bebizonyítsa, ha nem 
is tartozik a megérkezettek közé, 
azok közül való, akikből lesz 
valaki. 
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Eszmetársulások. 
zász Zoltán, a kitűnő iró, 

akinek a szinkritikáit 
mindig abban a tudatban 
lesi a közönség, hogy 
ismét valami egészen ujat 

fog kapni, Drégely Gábor uj darab-
járól irván, Báthori Gizával kapcso-
latosan azt irja, hogy a pompás 
művésznő egész lénye a vanília-
krémre emlékezteti őt. Mondanunk 
sem kell, hogy az írónak szuverén 
joga van ezen a téren. Ha ő va-
nília-krém izét érzi a szájában 
valahányszor Báthori Gizát látja, 
ez az ő szerencséje. Nekünk nincs 
is kifogásunk ellene, sőt Szász 
Zoltán eszmetársulásait a követke-
zőkkel vagyunk bátrak megtoldani : 

Mire gondol az ember, ha Hu-
szárt látja ? Istenem, mi másra 
gondolhat, mint ama hordóra, amely 
Kőbányán nyeri eredetét és amelybe 
sört csomagolnak. 

Viszont Somlai egész lénye a 
Moet Chandon nevezetű, zamatos 
és mámorító francia pezsgőre em-
lékeztet bennünket. 

A vékonydongájú Rátkay Marci 
egy pár virsli tormával. Aki mus-
tárral szereti, képzeljen hozzá 
mustárt. 

De a legkedvesebb mégis a Hor-
váth Tutyu. Amikor rágondolunk, 
a nyelvünkön összefut a nyál. Va-
lóban az omló és izes, barnára 
sült libamájra kell emlékeznünk, 
amely büszkesége minden rende-
zetlen vallású háziasszonynak. 

Az analógiát továbbra is foly-
tathatnók. Van egy művésznőnk, 
aki a libát juttatja az eszünkbe és 
van egy kedves színészünk, aki 
némiképpen a sertést példázza. 
Van szódabikarbona-bonvivánunk, 
van gesztenyepiré-naivánk, van 
felfujt-primadonnánk, van krémes-
hősszerelmesünk. De hát minek 
vegyük őket sorba? Aki a művész-
nőink közül ennivaló, azt úgyis 
eléggé méltányolja a kritika és a 
közönség. Aki pedig bevehetetlen, 
arra kár a szót vesztegetni. 
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Tudja kegyed, 
Ki kap leg:öbb potyajegyet? 
Hogy a páholyjegyet ki kapja ? 
Aem az igazgató ur apja, 
Nem a haga, nem a mamája, 
Nem is a keresztkomája, 
Nem az üke, nem a szépe, 
Nem az, akinek szép a képe, 
Nem a rendes szabadjegy-kérlő, 
Hanem a főbérlő. 
Tudniillik neki von az a jó szokása, 
Hogy van lakása 
S a szinész tôle abban tér el, 
Hogy nála albérel. 
A főbérlőé az ágy, a szőnyeg, 
*Amit átad az albérlőnek, 
-Aki szinész, 
Ahogy ez az ügylel kinéz ! 
A szinész, hogy meneküljön tőlle, 
Ha pénzt kér, igy szól: ne egy zsölle 
Ne félj én be nem csaplak téged, 
Holnap is lesz egy támlásszéked 
S ha azt is az én szememre hányod, 
Hogy balra lépett drága lányod 
Valahogy, kérlek, el ne páholj, 
N. itt egy páholy. 

Szóval, a főbérlő mind ur 
Már reggel a színházba indul 
Es ott van déloe, ott van éjjel 
Alert kifizetik bőven kéjjel, 
Rabul ejti a kéj, a mámor 
S hogy pénzt sosem kap, ő azzal számol 

À Farkas századszor. 

Akik pirosbetüvel jeleztük meg 
minden jubiláris előadását 
Molnár Ferenc pompás darab-

jának, most egy pillanatra megil-
letődve állunk a százas szám előtt. 
Az idén könnyüvérü operettek sem 
vitték még idáig,, holott e műfajnál 
valóban nem ritkaság a második 
előadás dicsősége. Ám Molnár Fe-
renc acélból konstruált darabjait 
már a halhatatlanság számára szüli 
és amikor a magyar drámairoda-
lomnak egy-egy ilyen Dreadno-
ughtja megindul hóditó útjára, egé-
szen bizonyos, hogy a mértföld-
jelző nem a hészonötös szám lesz 
mögöttük, hanem a százas. 

Azt mondhatnók, hogy A Farkas 
még csak ezután kezdi meg igazi 
diadalsorozatát, ha a Magyar Szín-
ház igazgatósága kedveskedésül 
össze nem állit egy sereg német 
szinlapot, amelydkből látnivaló, 
kogy a „Das Märchen von Wolf" 
már bejárta a müveit nyugatnak 
egy hatalmas területét. Nem. A 
Farkas már csakugyan tul van a 
Rubiconon, itt igazán nem kell di-
csérni és nem lehet uj dolgokat 
megállapítani. A mi számunkra és 
a közönség számára csak egy le-
hetőség maradt : hogy századszor 
és százégyedszer és isten tudja 
még hányadszor tapsoljunk Molnár 
Ferenc csodálatos zseniálitásánál 
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A Farkas német szinlapjai. 
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gummirádlis gördült a ház elé, amelyen 
Csortos érkezett. Vulpes ekkor már az 
igazak álmát aludta, hanem most már 
kénytelen volt ablakot tárni a jövevény 
előtt. 

— Erre, erre parancsoljanak — mondta 
előzékenyen a házmester és betuszkolta 
őket Vulpes lakásába. Egy perc múlva 
már a házaspár is ' légtornászott Vulpes jó-
izü kacagásától kisérve. Ám a jókedve 
hamarosan megcsappant, mert éjféltájban 

— Engedelmet : — szólt Csortos, — 
igazán nem akartam senkit háborgatni. 

— Nem tesz semmit — felelte mogorván 
Vulpes — hanem valamit kérnék. 

Tessék parancsolni ! 
— Kérem a kapupénzt. 
Csortos átadta a kapupénzt és boldogan 

tért meg aludni, holott nem is sejtette, 
hogy most már őt fenyegeti veszedelem. 
Tudniillik Vulpes félrevonta a házmestert 
és kiadta neki az utasítást : 

— Most már nekem elég. Tessék a 
Csortos urat-zavarni. 

Egy fél óra múlva a házmester Csortos 
ajtaján csöngetett. 

— Tessék megengedni, hogy Rátkaí ur-
nák leengedjem a létrát. 

Éjszakai légíornászás. 

M Felsőerdősor-utcában van egy 
ház, amely arról neveze tes 
hogy csupa újságíró és színész 
lakik benne. Ehez képest a 
házmester is bohém ember, aki 
egy-egy ötletért nem szalad 

mindjárt idegenbe és így történt, hogy 
amikor egy este megesett vele az a 
furcsa eset, hogy a kapukulcsot benn törte 
a zárban, nem esett azonnal kétségbe. 

— Halló ! — mondta az első vendégnek, 
aki éjszaka tizenegykor tért haza — egy 
kis forgalmi akadály van. Hanem majd se-
gítünk a bajon. 

Segíteni pedig ugy segített, hogy bezör-
getett a földszinten lakó Káinoki Izidor-
hoz, aki tudvalevőleg Vulpes néven Íro-
gatja szellemes tréfáit Az Újság hasábjain. 

— Kedves mester — mondta, — a ka-
pukulcs benn töröt t a zárban. Engedje 
meg, hogy egy létrát bocsássak ki az ab-
lakán. 

— Topp — mondta rá kedélyesen a jó-
lelkű Vulpes és néhány perc múlva föl-
bukkant az ablakon az első lakótárs feje. 

Hanem ezzel még nem lett kész az űgy, 
mert ugyanakkor a házból is jött lefelé 
egy derék házaspár, akik viszont kifelé 
igyekeztek. 
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Nem én ! — dörgött vissza Csortos. 
— De kérem, a Vulpes nagyságos ur 

már nem akarja beengedni . . . 
— Akkor sem engedem be. Az ilyen 

lumpok, akik félegykor járnak haza, ma-
radjanak ott, ahol voltak. 

Szegény Rátkai ilyenformán kénytelen 
volt a lichthofon át lebocsátott létrán föl-
mászni a lakásába, de előbb egy kicsit 
megáldotta az ablak alatt Csortost, Sze-
rencse, hogy imáját sem az isten, sem 
Csortos nem hallotta, mert különben mind 
a ketten bepörölhették volna Rátkait — 
becsületsértésért. 

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 irányítása 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. 

À győri színház. 

Í
győri színház a regényes Rába 
folyó mellett terül el és arról 
nevezetes, hogy egyike a leg-
kedvesebb vidéki színházaink-

nak. A kies fekvésű színházat dr. 
Patek Béla dirigálja, amely feladat 
nem mondható különösen könnyű-
nek, ha tekintetbe vesszük, hogy 
Budapest és Bécs között ugyan-
csak nehéz helyzete van minden 
direktornak és minden színháznak. 
Ha a győri ember mulatságot akar 
magának szerezni, egy ugrással itt 
van szeretett fővárosunkban, vagy 
a Lajta felé ugrik és akkor Bécs-
ben van ; a győri ember tehát igen 
jól ismeri a két főváros színészetét 
és színházainak programmját. 

Patek doktor dicséretére legyen 
mondva, hogy a világlátott győriek 
mégis legszívesebben a tulajdon 
színházukba járnak, ahol az öt és 
félhónapos szezon az idén már hét 
hónappá hosszabbodott, ami ismét 
amellett szól, hogy a színtársulat 
ugyancsak megszerettette magát a 
közönséggel. Erre a szeretetre pe-
dig főként azzal szolgált rá a szín-
ház, hogy minden vidéki szinház 
közül először hozta a budapesti 
újdonságokat. A budapesti szín-
házakban még meg sem melege-
dett a darab, már Patekék is ját-
szották a győrieknek, akik estéről 
estére zsúfolásig megtöltötték a 
színházat. 

Persze mindez csak hozzájárul a 
győri szinház népszerűségéhez, de 
sikerének titka főleg abban a pom-
pás társulatban rejlik, amelyhez 
fogható alig van még egy az or-
szágban. Fodor Oszkár, a talen-
tumos rendező, Albert Erzsi a 
pesti közönség előtt is ösmerős 
primadonna, P. Bihari Böske, a di-
rektor felesége, a bonvivant Tihanyi 
Béla, Sellő René Harsányi Gizi és 
a többiek, akiket itt névszerint 
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fölsorolni már csak azért sem lehet, 
mert akkor ez a cikk ugy föstene, 
mint valami unalmas katalógus, — 
mindannyian ismert és elismert 
színészek, akiket a győri közönség 
érdemük szerint tisztel és szeret. 
Ilyen színtársulat előtt nincs lehe-
tetlenség és csakis igy magyaráz-
ható, hogy egyetlen operett, az 
„Éva" huszonötször mehetett egy 
szezonban, holott ilyen jubileum 

még nagyobb publikummal biró 
városokban is ritkaságszámba megy. 
De nemcsak az Évának volt nagy 
sikere, hanem a Cigányprímásnak 
is, amely bemutatása óta tizen-
ötször került színre, míg a Farkas 
és a Rablólovag 10—10-szer adat-
tak elő, nem is beszélve az ere-
deti bemutatókról, amelyek közül 
legnagyobb sikere Ottheimer: „A 
kis dobos" cimü darabjának volt. 

1. Tábory Emil. 2. P. Bihary Böske. Dr. Patek Béla igazgató. 3. Faludy Károly. 
4, Tihanyi Béla. 5. Almássy Juliska. 6. Baróthy Antal. 7. Albert Böske. 
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1. Sorr Jenő. 2. Csengeri Stefi. 3. Báthory Mária. 4. Harsányi Giza. 5. Irányi Ella. 
6. Sellő René. 7. Fodor Oszkár. 8. Bárady Kató. 9. Márton Miska. 10. Pados Rezső. 

Fényképészeti készülékeket, eszközöket és 1 
vegyszereket gyári árakon ajánl, amatörök fel-
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Előadták ezenkívül Strausz Já-
nosnak „Reiche Mädchen" cimü 
operettjét, amelyet Gábor Andor 
fordított a győri színház számára 
-, .Aranyhalak" címen, továbbá a 
Síewenson ,,Titkok titka" cimü 
darabját és a jövő szezonra is van 
már eredeti bemutatója a Mein Mä-
derl-t, amelyet,.Tubicám"címen Pa-
tekigazgató fordított le.Ezekazere-
deti bemutaiók eléggé jelzik a 
színház áldozatkészségét a közön-
séggel szemben, de hogy az intéz-
mény mentől tökéletesebben telje-
síthesse kulturmisszióját, Patek 
igazgató a konferánszot ís meg-
honosította a színházban. Ilyen 
magvas és minden tekintetben él-
vezetes irodalmi konferánsz előzte 
meg a Hedda Gabler, a Salome, a 
Florenci tragédia, a Grengoire, a 
Kényeskedők, az Othello és a Nora 
előadását. 

Vendégszereplők tekintetében 
em fukarkodott a színház. Ven-

dégszerepeltek ! Küry Klára, Ger-
zson Sziszi, aki a Farkasban az 
asszonyt játszta, Király Ernő, 
Fenyvessy és Márkus tmilia, va-
lamennyien a közönség legteljesebb 
tetszése mellett. 

Külön kell megemlékeznünk a 
győri színház szenzációs díszletei-
ről, amely tekintetben Patek dr. 
nem ismer semmi takarékosságot. 
Valóban, még fővárosi szemnek is 
meglepő a díszletek pazarsága 
ebben az intim, kis színházban, 
amely már nemsokára másikkal, 
díszesebbel fog fölcserélődni. Az 
uj színház 1916-ra lesz készen és 
akkor is avatják fel a győri pol-
gármester tiz éves jubileumának 
örömére. Mert hát Győrnek és a 
nagyszerűen lendülő győri színé-
szetnek mégis csak kicsiny ez a 
kedves hajlék, ott a Rába mellett. 
Ez a kedves hajlék, ahol a győri 
színészet nagyra nő t t . . . 

A „Cigányprímás" győri előadásának második felvonása. Glück felv. 
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nem kellett készer táviratozni. Jöt t . Meg-
szállott rendes szállójában és reggel kilenc-
kor éppen a másik oldalára fordult, amikor 
a táviratkihordó fölzavarta egy távirattal. 
Ez volt a táviratban : 

„Noeveerem becsuele-
teert maama leszaamo-
lunk. 

Kovacsics." 
Király Ernő bonviván létére tudja már, 

hogy mit jelent az, amikor valakinek azt 
táviratozzák, hogy nővéremért leszámo-
lunk. Ennélfogva kissé libabőrös lett a 
háta, amikor a szóbanforgó sürgönyt el-
olvasta, de még jobban megrémült, ami-
kor egy félóra múlva Patek direktor és 
Fodor rendező beállítottak hozzá. Ezek 
ugyanis elmondták, hogy a szinház előtt 
egy dult arcú ember várakozik rá, valami 
Kovacsics nevü, aki folyton leszámolásról 
beszél. 

Király Ernő fogvacogva mutatta meg a 
táviratot, mire Patek doktor a z t . propo-
nálta, hogy ő majd előremegy elintézni a 
dolgot a rejtélyes Kovacsicscsal Királyék 
pedig jöjjenek utána. El is ment, de köz-

À bosszúálló Kovacsics. 

£z a drámai fordulatokban gazdag 
történet Győrött játszódott le 
és hősei : részben a kitűnő 

^ Király Ernő, részben pedig 
egy bizonyos Kovacsics neve-

zetű ur, aki egészen rejtélyes körülmények 
között lépett föl e történet folyamán. Ott 
kezdődött a dolog, hogy Király Ernőt ven-
dégszerepelni hivták le Győrbe. Király ment 
is, de mint aféle kedélyes fiu mindenféle 
tréfákat engedett meg magának a vendég-
szereplés kapcsán. Többek közt leadta az 
összes rossz pesti vicceket, de ami még 
ennél is súlyosabb beszámítás alá esik, 
állandóan ugratta a társulat tagjait. 

— Na megállj ! — gondolta dr. Patek, 
a népszerű igazgató, — majd jössz te még 
Győrbe ! 

Mondanunk sem kell, hogy ez a fenye-
getésszerű kijelentés nem történt volna 
meg, ha Királynak nem lett volna Győrött 
horribilis sikere. De miután volt, Patek 
direktor részben bosszúállás céljából, rész-
ben üzleti szempontokból uj vendégsze-
replésre invitálta Király Ernőt. Királynak 

A győri „Cigányprímás első felvonása" Glück felv. 
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ben Király, akinek gyanús lett a dolog, 
^aggatni kezdte Kovacsics felől Fodort . A 
szegény rendező a keresztkérdések súlya 
alatt megtört és vallott, mint a karikacsa-
pás. Ez kellett csak Királynak. 

— Hát most szaladj Patek után — 
mondta — és add hirül, hogy Kovacsicstó] 
való félelmemben megszöktem Győrből: 

Ezzel már be is csöngette a szobapin-
cért, csomagoltatott és őt perc múlva haj-
tatott a pályaudvarhoz. Söt többet tett. 
Felült az első pesti vonatra. Fodor ezalatt 
megjárta az utat a direktorig, aki lélek-
szakadva rohant a vonathoz, de hasztalan 
kiabált és integetett, mert a vonat elindult 

a zsebkendőt lengető Király Ernővel. A 
direktor a haját tépte, rohant a távirdára 
és a következő sürgönyt adta fel : 

Kiraaly Ernoe 
Komaarom paalyaudvar. 
Kovacsics treefa volt. 

Gyere azonnal vissza. 
Persze Király különben is visszafordult 

volna Komáromból, de igy még nagyobb 
gaudiummal érkezett meg és egyenesen a 
színházhoz hajtatot t . Itt azonban borzasztó 
meglepetés érte. A színház előtt ugyanis 
csakugyan ott állott egy dult arcú, revol-
veres ember, aki Király láttára egyenesen 
odarohant és fenyegető hangon igy szólt 

— Kovacsics vagyok ! 
— Te . . . tessék ? — hökkent meg a 

bonviván, 
-— Igen, Kovacsics diszletezö vagyok — 

szólt most már enyhébb hangon a revol-
veres ember — és azért állított ide az 
igazgató u, hogy a művész urat fogadjam. 

Erre aztán Király Ernő sem akart alul 
maradni a t réfában és mialatt a társulat 
tagjai nagy nevetések közepette köréje 
sereglettek, leereszkedően megveregette 
Kovacsics uram vállát. 

— Igen ? Maga a Kovacsics ? És hogy 
van a kedves nővére ? 

Hit kell tennie ha lapunk egyik 
vagy másik példánya elmarad. 

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

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 belül 
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 di| nélkül és portó-
mentesen kötelesek foganatosítani. Ha e hi- 1 

vatkozás ellenére is megtagadná a posta a 
díjmentes reklamációt, kérjük ezt velünk 
néhány sorban feltétlenül tudatni, hogy a 
szükséges intézkedést megtehessük, 

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

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

T ^ T T T T CAFE-RESTAURANT Színház után friss vacsora. 
[ J I ^ j ^ fl GORSO 4 korona Souper . Polgári á r ak . 

Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. 

. Délután és este Quartett-zene. H4-°nt^„T„fattf 
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A „SZ IHHÁZI ÉLET" 
100.000 koronás pályázata 

KI E Z A N Ő ? 

hz az a nő, aki a Vígszínház legnagyobb művésznője és aki a 
Színházi Elet legutóbbi szavazó versenyén rengeteg sza-
vazatot kapott. 

Ez az a nő, akit, ha játszik egy darabban mindenki imád, meg-
bámul és csodál. 

Ez az a nő, aki az Osztrigár Míciben fényeS sikerrel játszotta a 
címszerepet. 

Ez az a nő, aki ,,Az ördög"-ben adta a Jolán szerepét. 
Ez az a nő, aki a ,,Mumus"-ban kiváló alakítást nyújtott leg-

utóbb. 
Ez az a nő, aki a „Lilíom"-ban, mint Julia aratott óriási sikert. 
Ez az a nő, aki a „Bella" címszerepét diadalra vitte. 
Ez az a nő, aki „Lakájok"-ban a komornát játszotta és végül 
ez az a nő, aki „A testőr"-ben színésznő szerepét kreálta. 
Mikor fejtette meg helyeseli ezt a rejtvényt? 

Ezt a rejtvényt akkor fejtette meg helyesen, ha a fenti 
megjelöléseket higgadtan és komolyan átgondolja, a felette levő 
fényképet jól megnézi. S ha még ezek után sem jön rá, akkor 
a vastagon nyomott betűket sorban leolvassa. 

Aki ezt a rejtvényt 
április hó 18-ig helyesen 

nem fejti meg, az kap 
egy postautalványt és köteles nekünk beküldeni 

100.000 koronát, 
mely összeget azonban negyedévenként 2 korona 40 filléres 
részletekben is elfogadjuk, (vidékre is 2 kor. 40 fill, kotta és 
levelezőlapmellékletekkel együtt a Színházi Élet").Mert az már 
még sem járja, hogy ennyi előny után ne fejtsen meg egy ilyen, 
alapjában véve elég könnyű rejtvényt. 

I 
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II AUÖ MIUJ5ÀG 
A Színházi Élet adott elsőnek hirt arról, 

hogy Tango, az olasz 
karmester-fenomén leghatározottabb kí-
vánságára a műsorra tűzött Boris Goud-
mow cimü orosz operát elhalasztották bi-
zonytalan időre s helyette Donizetti „Sze-
relmi bájital"-a kerül színre az Opera 
színpadán. Most ezt a híradásunkat már az 
Opera hivatalos kommünikéje is megerősíti. 
A Donizetti dalmű bemutató május elején 
lesz. Ezzel a bemutatóval párhuzamosan 
készülnek az Operában három egyfelvo-
násosnak a premiérjére is. Elsőül Debussy 
„Enfant prodigue" (Tékozló fiu) cimü zenei 
képe kerül szinre. A második darab ma-
gyar szerző munkája Szeghö Sándor „Bá-
thory Erzsébet" cimü kis operája, mely 
már nagyon régen várja sorát az Opera 
könyvtárában, s amelyh ez a hozzáértők 
nagy reményeket fűznek. Az estét az a kis 
balett fogja befejezni, amelyet Mozart egy 
elveszettnek hitt kéziratában most fedez-
tek fel. A balett francia cime „Les petites 
réens", ami magyarul annyit jelenthet : A 
kis senkik. Ezek az Operaház premiér-
tervei a jővő szezonra. 

Premier egy szinésziskolában Az országos 
színművészeti akadémia vizsgaelőadásai 
rendszerint nem azzal nyújtanak alkalmat 
a növendékeknek, hogy premiéreket ad-
nak. Egyetlen-egyszer volt talán erre eset, 
mikor Molnár László az ambiciózus pro-
fesszor Wilde Oscár „Salomeját" tanitatta 
be a növendékeknek, s előadatta akkor 
mikor Magyarországon még hire hamva 
sem volt a Salomenak. Most aztán, me-
gint bemutató lesz a a Szinészakadémián, 
még pedig Jakab Ödönnek egy népies 
egyfelvonásosa kerül szinre. A magyaros, 
református élü darabnak ez lesz az első 
budapesti előadása. Kolozsvárt már régeb-
ben szinrekerült még pedig nagy sikerrel. 

•••• 

Lázó, azazhogy Lázár Ödön, a Király- és a 
Magyar szín-

házak zseniális, kedves titkára ezentúl di-
rektor lesz. Nem kell megijedni, azért nem 
hagyja ott egyik színházát sem, sőt éppen 
itt fogja kifejteni direktori tevékenységét. 
A hálás Beöthy, aki oly sokat köszönhet 
Lázár zsenialitásának, még egy csillagot 
varrt föl a titkár gallérjára. Egygyel több 
csillag és nagyobb fokú disz, de Lázó 
ugyanaz marad, aki volt : esze, szive, lelke 
Beöthy direktor két színházának, sőt a 
harmadiknak is. 

R. Gombaszöghy Pénteken volt „A far-
Frida szabadságon, kas" századik jubiláris 

előadása s ez ünnepi 
lelkességgel lefolyt előadás egyben bu-
csuzófellépte volt az idei szezonban R. 
Gombaszöghy Fridának, akihez immár öt 
hónapig nem lesz szerencsénk. A művész-

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

len előnyei. Készül halcsonttal és anélkül 

B I R Ó r e z s ő n é é s t á r s a 
füzőgyárában 

Budapest flndrássy-ut 38. sz. a. Fióktelep: Váci-utca 7. sz. 
Árjegyzék díjmentesen küdetik. 
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nőt alaposan kifárasztotta az idei pzezón, 
amelyben szinte minden nagy szerep az ő 
vállán nyugodott. Gondoljunk csak ,,A 
farkas" Vilmáján kivül a ..Tavaszi ünnep", 
a Bródy-darabok női főszerepeire. E sú-
lyos nagy munka után jogosan kért pihe-
nőt és a Magyar Színház igazgatósága tel-
jesítette is a művésznő kívánságát. R. Gom-
baszöghy Frida valószínűleg egy külföldi 
üdülőhelyen fog pihenni. 

Vége a gólyának lesz már az egyetlen pre-
mier a Telefon után a Vigszinház 

idei műsorán. A Heltai Jenő által fordított 
bohózat a rendes nyári vidámságot árasztja 
majd ismét a Vigszinház nézőterére, ahol 
május 20-tól kezdve átveszi uralmát a 
zseniális Reinhard direktor. De addig még 
magyar szó cseng a színpadon és addig 
még lesz részünk egy kedves meglepetés-
ben is, tudniillik a bohózat fő női szere-
pében Németh Juliska csodaszép kis pri-
madonna fog föllépni. 

• • • • 

Az opera és az éneklés mai fenoménjei 
korában a legelsők között van 

Martinelli, aki Caruso után : az olaszok 
legkiválóbb tenoristája. A budapesti opera-
háznak tudvalevőleg sikerült néhány estére 
vendégül szerződtetni a kitűnő olasz mű-
vészt, aki jelenleg a montecarloi operában 
aratja nagy sikereit. Martinelli április 16-án 
lép fel először az Operában még pedig 
a Toscában Langhaard Borghílddal együtt. 
Ezen kivül még kétszer lép fel az Aidában 
és a Nyugat leányában. 19-én és 22-én. 
Valószínű hogy ez alkalommal is olyan 
meglepetésszerű nagy művészi szenzáció-
ban lesz részünk, mint mikor Titta Ruffo 
először lépett fel Budapesten. 

Kiss Árpád, a délvidéki II. kerület igaz-
gatója kitűnően szervezett társu-

latával szombaton kezdte meg előadásainak 
Sorát Szászvároson zsúfolt házak mellett. 
Bemutatóul színre került Molnár Ferenc 
világhírű játéka, A Farkas, amelyben kü-
lönösen K. Kövi Kornéliát Kiss Árpádot 
és Adorján Ödönt tapsolta a jórészt ide-
genajku közönség. Vasárnap Az asszony-
falóban mutatkozott be az Operette sze-
mélyzet, akik közül különösen Tómba 
Olga, Magvassy Margit, Bordás Rózsi, 
Brády Andor, Nyáray Rezső váltak ki. A 
zenét a cs. és kir. 64. gyalogezred zene-
kara szolgáltatja Turay Mihály karnagy 
vezénylésével. 

• • • 

A Nyugat matinéján, melyet április 20-án 
vasárnap délelőtt 11 

órakor rendeznek a Fővárosi Orfeumban, 
színre kerül Balázs Béla két egyfelvoná-
sos misztériuma : ,,A kékszakállú herceg 
vára" és „A szentszüz vére". Szereplők : 
Kürti József, Tarnai Ernő és Fehér Gyula, 
a Magyar Szinház tagjai. Simonyí Mária, 
Harmos Ilona és gróf Coulemont Edit. 
Rendezi Bárdos Arthur. Az előadást Igno-
tus vezeti be. Azonkívül előadásra kerül-
nek Balabán Imre, Molnár Antal és Rad-
nai Miklós dalai Ady, Babits, Balázs és 
Kaffka szövegeire. 

ZÁLOGCÉDULÁKAT, 
brilliánS köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra be-
cserélem. Reitz ékszerész IV., Károly-

körut 6. — Telefon 102-19. 

„ 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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A törzsasztalnál. 
Gombaszögi és az 

idegen. A népszerű mű-
vésznő a múltkoriban 
amint Budapestről Szol-

nokra vitte a vonat, észrevette, 
hogy szemköztije, egy éltesebb 
úriember, két kezét állandóan egy-
mástól körülbelül tiz centiméter-
nyire tartja nagy mereven. 

Szegény embernek megmereve-
dett a keze, gondolta a jószivü 
művésznő, és az újság lapozgatá-
sában, az ablak nyitogatásban és 
más hasonló dolgokban kedvesen 
segítségére sietett vizavijának, aki 
alig győzte megköszönni mind ezt 
a kedvességet. 

Mikor a szegény beteg ember 
.elérkezett városába, Gombaszöghy 
még a podgyászát is lesegitçtte, 
de most már meg nem állhatta, 
hogy meg ne kérdezze : 

— Mi baja van a kezének bá-
csikám. 

— Kutya baja sincs annak an-
gyalom, hangzott a válasz, csak a 
feleségem szigorúan meghagyta 
hogy éppen ekkora cipőt vegyek a 
kisfiúnknak, hát ezért tartom igy 
a kezemet, hogy el ne veszitsem 
a mértéket. 

Lázár definíciója. A 
Király Színház társal-
gójában színházi embe-
rekből álló nagyobb 

csoportból valaki azt mondja Lá-
zárnak. 

— Jók a ti színházaitok Lázár-
kám. Hála Isten mindegyiknek jó 
tele volt. 

— A jó szinhánnak — felel erre 
Lázár — nemcsak télen van tele, 
hanem az nyáron is tele van. 

A kilenctagú zenekar. 
Egy kisebbrangu vidéki 
daltársulat mielőtt az uj 
állomásra beérkezett volna 
öles plakátokkal hívta fel 

magára a közönség figyelmét. Töb-
bek között a direktor kilenc tagu 
zenekart is hirdetett. Mikor azon-
ban a társulat megkezdte műkö-
dését, kiderült, hogy a kilenctagú 
zenekar összevissza egy szál zon-
ristából áll. A városka szinügyi 
bizottsága neheztelve vonta kér-
dőre a direktort, hogy miképpen 
mert ő kilenctagú zenekart hir-
netni. 

— Engedelmet, — vágta ki ma-
gát a kedélyes direktor — tízta-
gút nem hirdethettem, mert a zon-
goristámnak csakugyan hiányzik az 
ujja. 

Tanai kocsikázik. Ta-
nai valamelyik estén ki-
csit kirúgott a hámból. 
A kirúgás következté-

ben bizonyos fokú egyensulyozási 
nehézségei támadtak, miért is ko-
csin szeretett volna lakására jutni. 
Kocsi azonban sem távol, sem kö-
zel nem akadt. Minthogy pedig 
Tanai makacsul ragaszkodott a 
kocsikázás eszméjéhez, két markos 

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

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

Harsányi Zsolt, Kálmán lenő, Karinthy 
Frigyes, Korcsmáros Nándor,Liptai Imre, 
Lovászy Károly, Somlyó Zoltán, Tábori 
Kornél irnak. — Gedő Lipót, Dezső Alajos, 
Major Henrik. Tuszkay Marcell, Vértes 
rajzolnak minden számába. — ntimitások 
mozi-szinészekről, s a mozi kulisszái 
mögül. ÁRÁ TIZ FILLÉR. 
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barátja szépen kezet nyújtott egy-
másnak és az ugy rögtönzött gya-
loghintón vitték Tanait hazafelé. 
A művésznek pompásan esett a 
gyaloghintó ringása és útközben 
fölsóhajjott : 

— Ugy-e mégis okos dolog volt 
kocsiba ülni ? Pedig ti nem akar-
tátok ! 

* ' Az igazi ok. Tóth Imre 
tudvalevőleg Párisban 
van. Egész váratlanul 

E-űUtaJ történt, hogy elutazott. 
Amiután tagjai nem is tudták, hogy 
utazni készül — nagy érdeklődés-
sel találgatták tehát —, hogy mi 
lehet e hirtelen elutazás oka. Tu-
lajdonképen persze semmi különös 
oka nincs, csak egy kicsit körül 
akar nézni a francia metropolis-
ban, hogy az idei szezon újdon-
ságai közül vájjon mit használhat 
fel. A színházi társalgóban azon-
ban — mint mondottuk — külön-
féleképen kommentálták ezt az el-
utazást. 

— Én tudom az igazi okát — 
rajta ki végül Paulay Erzsi. 

— Halljuk, halljuk ! 
— Tóth Imre észrevette, hogy 

a végén megvásárolt francia dara-
bok közt van egy, amely rossz. 
Rossz darabot pedig ő nem tud a 
színhazában, hát — sietve vissza-
vitte Párisba. 

Ü G Y E S V A R R O N O 

színésznőkhöz házi varrónő-
nek menne, Cim: LICHTER 
IRÉN, Budapest, Salétrom-

utca 8. sz. I. em. 8. 

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

Párisi, svájci hímzések. — Kézimunka hímzések. — Legújabb divatú flitterezések, 
gyöngyözések, zsínórozások. — Színházi köpenyek és színházi kosztümök 
a legsíkkesebb, legelegánsabb, legdivatosabb formákban, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ebben a rovatban készséggel ad a szer 
kesztőség felvilágosítást darabokról, szer 
zökről, színészekről, színésznőkről, egy 
általában minden színházi és irodalmi dol 
gokról. — Ha a kérdésre adandó válás: 
e rovat keretét túllépné, válaszbélyeg be 
küldése mellett levélben is válaszolunk. — 
Minden szerdán délután 3—4 óráig szer 
kestftőségünkben személyesen is szolga 

lünk felvilágosítással.) •••• 

A. Nellyke R-gyarmat. „Édes teher" : 
cime, Heltai Jenő énekes bohózata, a Víg 
színházban ment. Fregat. 1. Tizennégy 
éves. 2. Rózsa-utca 64 3. Nagyváradon 
A. Gyula. Mészöly László műtermébei 
Náczi-utca 9. F. Zsazsa. 1. Nem jár biztoj 
sikerrel. 2. Nem fog többet fellépni. 3 
Népszínház-utca 22. Előfizető 11. 1. 19 éve: 
református, 5000, Lipót-körut 20. N. N. 1 
Pálffy-tér 5. 2. 29 éves. 3. Katholikus. 4 
Igen. 5. 400 koronát. 6. Nincsen. Sch. RÓ 
ZSika. Nem tudjuk. Fanatikus. 1. Nem iger 
tartanak. 2. 34 éves. 3. Zsigmond-utca 20 
4. Nem szükséges újra, bemutatkoznia 
Ideál. 1. Sas-utca 27. 2. Átadják. 3. Lipót-
körut 14. 4. Igen. 5. Esti 7 órakor. Fé' 
nyeske. 1. Nem. 2. Már nem neki való 
Cigányprímás. 1. Augusztus 18-án. 2. No-
vember 7-ikén. 3. A ,.ßuksi". L. Ferenc 
Egyelőre nem használhatjuk. Kíváncsi bak-
1ÍS. 1. 29 éves, 400 kor. 2. 3000 kor. 3 
A Newyork kávéházba. 4. 28 éves. 5. 31 
éves. KÖSZÖnet- Nem igaz és igy nem is 
válhatnak. Kritikus. Mult számunkban 
kezdtünk hozzá. H. Mária. Forduljon kér-
désével a „Mozivilág" szerknsztőségéhez, 
Aranyeső. Benne van a zongorakivonatban 
Zsazsa 1 . 1. 29 éves. 2. 400 koronát. 3. 
Igen 4. Délután 4 és 6 óra között. F ia ta l 
SZerZŐ. 1. Tessék direkt egyik fővárosi 
színháznak beküldeni. Nekünk felesleges 
elküldenie, mivel a legjobb ajánlás, ha a 
darab jó. Beregísek. 1. Az nincsen előre 
lekötve. 2. 4—500 koronát. 3. Semmit. 4 
16.000 korona. 5. 22.000 korona. D. Ibolyka. 
Faludi Miklós igazgató címére a Vígszín-
házhoz. Haccacáré. 1. Pálffy-tér 5. 2. Igen. 



Esténként a Ferenc Ferdinánd által 
kitüntete+t ORRENTO-KAVEHAZ 

VI. TERÉZ-KÖRUT 19. SZÁM. RACZ GYULA 
a t-% a T a T» m»r*r , , teljes zenekarával hangversenyez. 

G A R A I A R M I N , k a v e s . Változatos színházi vacsora. 

24. oidai SZinUÁÍÍ ÉLET 

ÉNEK. 

ORGONAVIRÁG DAL. 
SASSV CSABA. 

Zenésítet te: SAS NÁCL 
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Rejtvényünk megfejtői között két 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy művészi arckép a 
művész sajátkezű aláirásával. E 
héten G. Kertész Ella autogramm-
jával ellátott arcképét adjuk I. 
dijképen. 

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

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

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése Az isteni szikra. 

Helyesen fejtették meg : 
Roskay Ernő, Metall Emma, Stern 

Heddy, Péterffy Zoltánné, Csillag Gábor, 
Szilágyi [Tibor, Kövesligeti Bűben Iván, 
Ludvigh Mariska és Böske, Sághy Sámuel 
Pápa, Windhotzné, Fekety Ilonka Szolnok, 
Eisenbach Rózsika, Kelemen József, Szé-
mer Laura, Braun Ödön Pozsony ligetfalu, 
Szokolay Iréné, Ifj Károly Györgyné, 
Széli Rózsa, Pincherle Ernő, Blautz Duci, 
Oblat i Leó, Vasanits Gyula, Tápián Ká-
roly, Agotha Baba, Nóvák Jolán, győri 
Farkass Gizike, győri Farkass henriette, 
Fersch Ide, Pallai Aladár, Gyenes Olga 
Eger, Komlós Irén Újvidék, Bolmánácz 
Velimir, Lutter Jolánka, Bierbauer Szom-
bathely, Pfeiffer Pipszike, Kersényi De-
zsőné, Schaffer Ernőné Nemesmilitics, 
Herzog Jenő, Netter Magda, Csernay 
László, Ungár Ernő, Baka Béla, Menczel 
Margit, Herz Katica, Hercog Berta, Szap-

panyos Béla, Dr. Hubertné Valkány, Wild-
stein Hermin, Gerő Margit, Stettuerne 
Fritz Margit, Gellért György, Engel Ró-
zsika, Barcis Margit. Ho lay Sándor, Tráv-
nik Boriska, Serák Gézai.e, özv. Várady 
Józsefné, Milch József, Szokolai Istvánné. 
Farkas Sándor Rákosszentmihály, Scheidt 
Károly Kaposvár, Weisz Amália Pozsony, 
Préger Ella, Láber Mihályné Debrecen, 
Biró Barnáné Eger, Fichs Irénke, Punt 
Károly, Péry Boriska, Clrarus Matyó, Klein 
Lilly, Markovits Irén, Tock Aladár, Zelle-
rin Vilma. Szép baba Andrássy-ut 84, 
Apáthy Margitka. Füliipp Ildikó Mezőtúr, 
Csillag Stefi, Br. Szentkereszty György 
Nagyvárad, Kóczián Ilonka Jászárokszállás, 
Szabó Ily Debrecen, Neubauer Ernő, 
Orbán Lajos, Millig Károly, Dolp Rezső, 
Bellaagh Márta, Farkas Jenő, Beöthy 
József, Grün Fülöp Libetbánya, Nagy 
Tibor, Szappanyos Géza, Streit Ferenc 
Mátyásföld, Tihanyi Aurél, La Fleuk Terus 
és Ilonka, Rickter Frigyes Szend. Bartha 
Imre, Csikváry Lajos, Pankuch József Po-
zsony, Kunitzer Klári, Garay Béla Jenő, 
Kádár Hajnalka, Márkus Ducy, Gelléri 
Boriska, Binder Pál, Murányi Magda, Mé-
száros Ferenc, Feldmann Erzsi, Silber-
schitz Manci, Aich Izabella, Várnay Zoltán, 
Berényi Dezső Pozsony, Gönczy Irmuska, 
Wiltner Sándor, Biró Iluska, Köpesdy 
Ilona, Kankifs Szilárd, Szabó Annuska 

A sorsolásnál — melyet Fényes 
Annuska ejtett meg — a Báthory 
Gizella sajátkezű aláirásával ellátott 
fényképet Kencs Ibolyka, Kornádi, 
a páholyjegyet Nyilas Pista Bu-
dapest nyerte meg. A jutalmakat a 
hét folyamán a nyertesekhez jut-
tatjuk. 



26. oldal S/fni IÁ7IÉLCT 

l í j . Hegedűs Sándor munkái. Nemzeti színház. 
Az óriások világa Ára 2 korona 
Amerika (az Uránia darabja Ára 40 filler 
Beszélő Éjszakák (olasz elbeszélés) 

Ára 2 korona 80 fillér 
A szultán birodalma (az Uránia darabja) 

Ára 30 fillér 
Az ős szerelem (elbeszélések) Ára 2 kor. 
Az éhes temetkező (dráma 1 felvonásban) 

Ára 30 fillér 
Ikaros dráma 3 felvonásban 
Vesztett csata (Regény) Ára 2 kor. 80 fill. 
A rab (Der Mörder) Fantasztikus dráma 

3 felvonásban Ára 30 fillér 
Narancs virág (dráma 1 felv. Ára 30 fill. 
A kalandor (szinmű 3 felv.) Ára 40 fili. 
A viztornyu kastély (30 elbeszélés) 

Ára 3 kor 50 fill. 
A boldogság (Dialóg) Ára 30 fill. 
A lélekbúvár, regény (sajtó alaft) 

Ára 30 fillér 

LAZAR 
TERÉZ 

PÁRISI 
FÜZŐ-
TERMEI 

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

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

A fáklyák. 
Szinmű 3 felvonásban Irta Henry Bataille. 

Fordította dr. Sebestyén Károly. 
Bouguet Gál Gyula 
Bouguetné P- Márkus Emília 
Marcelle Rákos Alice 
Blondel Pethes Imre 
Hedvig Paulay Erzsi 
Hernert Somlay Arthur 
Pravielle Bartos Gyuia 
Pelissier Bónis Lajos 
Mairesse Szőke Lajos 
Barattier Pataki József 
Bonvallet Horváth Zoltán 
Hedvé Lugosi Béla 
Talloire Mészáros Alajos 
Vernier Ditrói József 
Cormeaux Lubinszky Tibor 
Egy újságíró Mészáros Lajos 
Egy preparátor Gabányi László 
Arthur Paulay Ede 
Az igazgatóné Veszpréminé 
Egy hölgy Sz. Rosos Gizella 
Madame Duruy Iványi Irén 

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

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

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

• 

Ragyogó fehérre tisztítja a fogakat 
») és a szájüreget dezinfícíálja a Szent László Fogpép. (• 
(i Darabja 70 fillér. Darabja 70 íillér. •) 



SZinUÁZÍ ÉLET 27. oldal 

„Aranyeső" teljes zongorakivonata 
jelent Rózsavölgyi és Társa Salában 

Ara netto 6 korona. 

NEMZETI SZÍNHÁZ. 
A dolovaí nábob leánya. 

Szinmü 5 felvonásban. Irta Herczeg Ferenc. 
Személyek : 

Jób Sándor Bakó László 
Vilma, leánya Török Irma 
Özv. Domaháziné, Jób huga Hegyesi Mari 
gzentirmay, huszárszázados Pethes Imre 
Janka, neje D. Ligeti Juliska 
Tarján, főhadnagy Garamszeghy Sándor 
Lóránt, hadnagy Dezső ló-zsef 
Bilitzky-Maróth heg., hadap. Náday Béla 
Merlin báró Gál Gyula 
Szklabonyai Szőhe Lajos 
Merlin ügyvédje — Pataki József 

Íób ügyvédje Bónis Lajos 

izredorvos Mészáros Lajos 
Jób inasa Nárcisz Gyula 
Miska, tisztiszolga Rózsahegyi Kálmán 
Napos káplár Paulay Fde 

M e d e a 
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Grilliparzer. 

Fordította: Ambrus Zoltán. 
Személyek : 

Kreon, Korint királya 
Kreuza, leánya 
Jazon 
Medea, neje 

Abszürtosz j ©remekei 
Góra, Medea dajkája 
Az anfiktüonok követe 
Földmives 
Rabszolga 
Cseléd 

Ivánfi 
Paulay E, 
Beregi 
Jászai M. 

Fái Sz. 
Bakó 
Pataki 
Szöts 
Rosos G. 

Drágby Éva esküje 
Dráma 3 felvonásban. Irta : Pékár Gyula. 

Személyek : 
Homonnai Drugeth István Szacsvay 
Bebek Zsuzsa, a hitvese Jászai 
Homonnai Bálint, a fiuk Bakó 
Ozv. Drághyné, Monaky Zs. S Fái Sz. 
Éva, a leanya P. Márkus E. 
Serédy Miklós Beregi 
Weér Farkas Lugosi 
Prépostváry Zs., násznagy Hajdú 
Csáky László, fögazda Horvátit 
Perényi Ferenc, vőfély Garamszeghy 
Istenadta Lukács, várnagy Bónis 
Lábatlan Gergely, udvarbíró Bartos 
Bezzegh Tamás, diák Mészáros 
Hopmester Pataki 
Kapus Mészáros 
2. ! étekfogó Szőke 

Szolga Szőts 

A íaun 
Irta : Knoblauch. 

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

legnagyobb 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 SZfnUÁZl ÉLET 

Vigszinház. 
A m u m u s . 

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 
Tapolczay 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, 

Szemben a SCHÜCKBEN vacsorázunk. 

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 
Francoisera 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 
János, főkomornik 
Kovács, soffőr 
Pista, lovász 
Józsi 
Miska 
Marinka 
Jeanette  

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

Szemben a SGHUCKBEN vacsorázunk. 

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 óda 
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 HARCI és FIAI 
= muzsikálnak. = 
Kitűnő souper 3 korona. 
Dnterreiner I. vendéglős 



SZIÍlUÁZi ÉLET 29. o lda l 

KLISÉK 
MŰVÉSZI KIVITELŰ 

Vígszínház. 
A telefon. 

Bohózat három felvonásban, négy képben. 
Irta : Gavault Paul és Berr Georges. 

Forditotta : Adorján Andor. 
Személyek : 

Lejongrois, orvos Vendrey Ferenc 
Germaine, a felcséze Góthné Kertész Ella 
Cormainville, orvos Tapolczay Dezső 
Mamette, a felesége Gazsi Mariska 
Serpolet Góth Sándor 
Julien Tanay Frigyes 
Gerard Sarkady Aladár 
Gargousse Szerémv Zoltán 
Joseph Bogyó Zsigmond 
Eveline Hegedűs Ilona 
Rosine Kende Paula 
Clara Varga Anna 
Lonise Csáky Biri 

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 . 

» 1 . : 

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 fiata; 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 hüteien 
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 kibékülnék és se rpo le t el-
veheti a menyasszonyát. 

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

Vígszínház 
Bella. 

Színmű 3 felvonás. Irta : SzOmory Dezső. 

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

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

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

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

szeretet. 

KONI&BAYER 
BUDŰPE5T. KÛZINCZI-UTCA 32.TELEFON-V63, 



30. oldal 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
A cigányprímás. 

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

Rácz Pali Nyáray Antal 
Laci, a í:a Nádor 
Sári a leánya Fedák Sári 
Juliska, unokahuga Percei Sári 
Irinay grófné K. Pálraay Ilka 
Gas ton gróf, a fia Rátkai Márton 
Cadean, Gasten gondnoka Boross 
Horibert király Látabár 
Mustasi Hajnal 
I. felvonás. Rácz Pali, a világhírű magyar cigány-

prímás csendesen éli nyugodt 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 hörül. A Rácz háznak ven-
dége érkezik : a fiatal Irinoy gróf jön Párisból a 
gondnokáva l Cadeauval . Rá akar ja airni Ráczot, 
hogy jöjjön el hozzá muzsikálni Harisba. 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. 
Gas ton Sárival kacérkodik, sőt a fiatalok hamarosan 
egymásba szeretnek. Juliska pedig Lacival találkozik 
a palotában, aki vándor lásában idekerült és karmes-
tere lett a gróf házi zenekarának. Kiderül, hogy sze-
retik egymást , ami annál fá jda lmasabb dolog, mert 
Juliska most már a Laci apjának, az öreg cigánynak 
a menyasszonya. Az estélyen az öreg Rácznak is 
játszania kellené, 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 f iának és most már nem akar já t -
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 mar az őreg 
Rácz menyasszonya. A megoldást Gaston gróf édes-
anyja hozza meg. Kiderül ugyanis egy intim jele-
netben, hogy a grófné ezelőtt harminc evvel szerel-
mes volt a Lendinban az akkor csinos, fiatal siheder 
Ráczba. Rácz belátja, hogy felette is eljárt az idő és 
odaad ja Juliskát Lacinak. A grófné is belenyugszik, 
hogy fia elvegye Sárit. A darab azzal végződik, hogy 
Rácz hüseges barát ját . Stradivarius hegedűjét bedobja 
a kandallóba. 

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

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

Évába, egy gyári munkásnak nevelt leányába bele-
szeret Flaubert a hazaérkező fiatal gyáros. A leány 
viszonozza vonzalmát és beleegyezik abba, hogy 
elmegy a gyáros estélyére. A fényes estélyen meg-
elenik Éva, a mula tozás közepe t te azonban betörnek 
a palotába a munkások és Évát visszakövetelik a 
gyárostól. A .megszeppent Flaubert kijelenti, hogy 
nem engedi Évát elvinni, mert menyasszonyának te-
kinti. A munkások alázatosan elmennek, Éva pedig 
lázas boldogsággal borul a gyáros keblére. 

— No ugye jól sikerült a cselem — szól a gyáros 
E lőhoz . Jó kifogáshoz folyamodtam. 

Éva üveges szemmel hallgatja Flaubert beszédét . 
Merthogy ő is hitt a gyáros munkásokhoz intézett 
szavaiban. Zokogva, összetörten kiszalad a gyáros 
palotájából . 

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

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

S z i n h á z u t á n a NEW-YORK k á v é h á z b a 
m e g y ü n k . 

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

szerzette : Kacsoh Pongrácz dr. 

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

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőráru-készítő 
császári és királyi udvari szállító 

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



SZÍnUÁZl ÉLET 

MAGYAR SZÍNHÁZ 
Uj! 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, habitué Huszár Károly 
Valée Ilona, operaéne-

kesnő Báthory Giza 
Margit, öltöztetőnő Rónai Alice 
Operaigazgató Dobi Ferenc 
Rubinsteinné Bera Paula 
Szobalány Hubai Anna 

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 behívja Henriket és Ilonát is 
és eljátsza előttük „Policrates gyiirüje" 
cimü operáját és megkéri a kétségbeesett 
Henriket, hogy az opera szerzőségét a vi-
lág előtt ő vállalja el. 

Gyors- és gép í rás t t anu l junk UNDERWOOD szak-
i sko lában Andrássy-u t 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 színlel 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, a m i t Hen-
rik és Pál az erkélyről, Gottfr ied 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, 
hog,y 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. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

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. 

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 
FORSTNER NŐVÉREK ÉS Z. RICHARD 

DIVATTERMÉBEN KÉSZÜLTEK. (HARISBAZÁR-UTCA 2.) 



32. oldal SZfnUÁZÍ ÉLET 

NÉPOPERA. 
Aranyeső. 

Opere t te 3 felvonásban. I r ta : dr. Béldi Izor. Zenéjét 
szerzette : Zerkovitz Béla. Rendező : Mérei Adolf. 

Személyek 
Báró Turbolyai A ladá r 
Báró Turbolyai Dénes 
Bánki Jo lán 
John Je f f e r sohn 
Miss Gwendoline Je f fe r sohn 
Ivette 
Daisy 
Torelli zeneszerző 
Az orvos 
Az ügyvéd • 
Öreg huszár 
Fone 

Utcai énekesek 

I. felvonás. Báró Turbolyai A L i á r 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-
miliát, 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-
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 Gvendolínt. 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 mítsem 
sejtő Jolánt. Daisy és Yvette az orvos és 
ügyvéd felesége lesznek. 

PALAIS DE 
DANSE PÍlota 

Szerecsen-u. 35. Tel. 93-16 
Kezdete este fél 11 órakor. Csak rövid ideig 

Ninon de Beauval 
felléptével klasszikus szépségeslék. 

Ezenkívül La S i r ène a „Tenger f e n e k é n " 
cimü csodás jelenetében, L e s k a török 
csábtáncosnő. W a s h i n g t o n trio a legjobb 
néger együttes stb. 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. 

f t I U I i k l I S \ mozgókép-palota. Bejárat: VIII. Józseí-körut 31 
I s B h w I r % A monarchia legnagyobb mozgószinháza. 

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

Pázmán 
Horthy 
Szoyer 
Pajor 
Berky Lili 
Balogh 
Hajnal H. 
Újvári 
Fejér 
Hajagos 
Matrai 
Marosff i 
Sebők Ilona • 
Sorak Márta 
Németh 
Vajda 



15. szám. SZfnUÁZi ELET 

BÁRD FREKCZ ÉS TESTŰÉRE 
A legszebb újdonság: a 

Csillagsugáros éjjel 
Zenéjét szerzé : FRIEDMANN LEO. 

Szövegét irta : MÁRKUS ALFRÉD. 
Énekli: MÁTHÉ SÁNDOR. 

Kapható minden zenemükereskedésben. 
Ára zongorára és énekre 2 korona. 

A legnagyobb sláger: a 

Drága kicsi párom 
Zenéjét szerzé: HETÉNYI ALBERT. 

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

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

Kóták és színházjegyek. 
T e l e f o n s z á m : 

2 5 - 1 3 - é s 5 7 — 0 8 . 
Andrássy-ut 1. 

T e l e f o n - s z á m : 
6 5 6 és 5 7 - 2 8 . 

Kossuth Lajos-utca 4. 



IV. SZfnUÁZi ÉLET 15. szám. 

BLACKSTONE 
AMERIKAI 

KOZMETIKAI INTÉZET 
4. 

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

Pattanásokat, mitt-
essereket, szeplőt 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. 

P A R I S . N E W Y O R K . 

L 

W I E N . I * 

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


