ÉTSY EMILIA, a nagyváradi színház tagja.
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AZ ÓRIÁSOK VILÁGA (Túl a tengeren) Ára 2 kor.
ALAKOK A KÖDHOMÁLYBAN
(Elbeszélések)
Ára 2 kor.
DÉLI FJORDOK (Dalmácia álomképekben) Ára 3 kor.
AMERIKA (Az Uránia darabja) . . . . Ára 20 fill.
BESZÉLŐ ÉJSZAKÁK (Húsz elbeszélés) Ára 2.40 k.
AMERIKAI SZÍNEK (Tanulmányok) . . Ára 2.40 k.
AZ ÉLVE TEMETKEZŐ (Dráma 1 felv.) Ára 30 fill,
AZ ŐS SZERELEM (Elbeszélések)
. . Ára 2 kor.
IKAROS (Dráma 3 felvonásban)
. . . Ára 2.40 k.
A RÁDZSA (Elbeszélések)
Ára 2.40 k.
VESZTETT CSATA (Regény) . . . . Ára 2.80 k.
SHAKESPEARE (Az Uránia darabja) . .
A RAB. DER MÖRDER
(Fantasztikus dráma 3 felvonásban) Ára 30 fill.
MEGÖLT ORSZÁGOK (Az Uránia darabja)
NARANCSORSZÁG (Dráma 1 felvonásb.) Ára 30 fill.
A BOLDOGSÁG (Dialóg) . . . . . . Ára 30 fill.
A KALANDOR (Szinmű 3 felvonásban) . Ára 60 fill.
A RÉZTORNYU KASTÉLY (21 elbesz.) . Ára 3.50 k.
A LÉLEKBÚVÁR (Regény)
(Sajtó alatt)
HANNA (Dráma 1 felvonásban) . . . .
/

Megrendelhető a

j »Színházi Eici« kiadóhivatalában
"
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Budapest, VI. Eötvös utca 31.
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II. évfolyam.
Előfizetési árak:
Budapest és vidékre
Egész évre
8 kor
Félévre
4.70 ,
Negyedévre 2.40 „
Egyes szám ára
Budapesten 20 f.
V idéken 24 f. A Máv.
pályaudvarain 30 fill.
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Hirdetések díjszabás szerint.

-5^erKe»S2Íi: cJnczje SöJidorSzerkesztőség és
kiadóhivatal :
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI
E ö t v ö s - u t c a 31.
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összesbudapesti színházak egész heti SZINLAPJÁVAL és a darabok
....
TARTALMÁVAL
....

Telefon 133—98.

Felelős szerkesztő: INCZESÁNDOR

À Nemzeii Színház jövő
esztendeje.

mondom, hogy miért. Látja amiket
én Párisban elvégeztem azok nem
befejezett dolgok. Nagyrészt olyan
jí
jLWjfc zombaton délután egy darabokról van szó, amelyek eddig
^P'-^ír' gumikerekű állt meg a még színre se kerültek, mert az
\ \ Nemzeti Színház színész idei francia műsor darabjai közül
bejárója előtt. A kocsis azokat, amiket alkalmasoknak tarmellett hatalmas sárgabőr pakktáska tottam, már tavaly megvettem. Most
— a kocsiból pedig frissen és jó- tehát a legnagyobb könnyelműség
kedvűen ugrott ki T ó t h Imre a volna, ha készülő és befejezetlen
Nemzeti Színház igazgatója, aki megegyezéseimről beszélnék és kiebben a pillanatban érkezett meg tenném magamat annak, hogy máPárísból. — Jó napot igazgató ur — sok megelőzzenek. Ilyen tekintetmondotta a Színhází Élet munka- ben ugye nem tartozunk egymásnak
regarddal — mi színházigazgatók.
társa.
— És e titokzatos és befejezet— Örülök hogy én vagyok az
első aki Budapesten üdvözlőm. — len ügyeken kívül mit csinált igazHálából azonban engedje meg hogy gató ur Párisban ?
— Mit csináltam ? Ugyan azt
egyet mást kérdezzek a párisi
amit maga is, és minden színházi
útjáról.
— Legyen szerencsém — bár ember tett volna. Színházba járőszintén szólva nem sokat ígérhetek. tam. Kilenc nap alatt kilenc színFelmentünk az igazgatói irodába. házi előadást néztem végig. Persze
— Hát parancsoljon velem —mon- nem mindegyik volt egyenlően jó.
Legjobban a Kistemaekers uj dadotta Tóth Imre.
— A párisi utja eredményéről rabjának előadása tetszett nekem
szeretném megkérdezni — igazgató a Comedieben. Ferrandy a legnagyszerűbb színész, akit valaha
urat. — Ugy értem . . .
— Tudom, hogy miképen érti — láttam. Lehet különben, hogy itt
és látja bármilyen szívesen tenném egy kicsit a hiúságom is közrejátebben a pillanatban semmi külö- szott mert ez az érdekes darab
nöset nem mondhatok. Azt ís meg- már végleg a miénk.
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— Szabad talán azt kérdeznem
— hogy a jövő esztendőre vannak-e
igazgató urnák már elhatározott
tervei...
— Semmivel sem több mint, amit
eddig már tudnak is — a többi az
még tervezgetés és vágaykozás,
reméljük hogy megvalósul.
Nem akartam tovább zavarni
T ó t h Imrét, akit egy hosszú utazás
fáradalmai után igazán megilletett
egy kis kimélet. Elbúcsúztam tehát
és magam próbáltam összeálJitani
azt, amit a jövő szezonról „mi is
tudunk már" — ahogy Tóth Imre
mondta — s ami bizonyos a jövő
tavaszra.
Elsősorban egy néhány idei hátralékot egyenlít majd ki az állami
színház. Ezek között lesz Herceg
Ferenc uj darabja, amelyet a szerző
igért erre a szezonra — s az ígéretet a szerző nem váltotta be.
Szeptemberre azonban elkészül a
darab. Ilyen az idei szezonról való
adomány B i r i n s z k y Leo „Bolondok tánca" cimü drámája, amelyet
Herceg Ferenc fordított le és a
Csongor és Tünde felújítása, melyhez Weiner Leo komponál uj muzsikát és Bánffy Miklós gróf tervez
uj díszleteket.
A külföldi darabok közül különösen Henry K i s t e m a c k e r s
„L'embuscade" (A leshely) cimü
drámája és Abel Hermant uj vígjátéka számithat nagyobb érdeklődésre. Ez utóbbi egy vígjátéka,
transporált dramatizálása a Tarnowska által — s párisi bemutatója
óriási sikert aratott.

A klasszikusok közül valószínűleg Macbeth szerepel majd uj kiállításban és szereplőkkel: s jövőre
megtartják az idei műsorról lemaradt történelmi ciklust is.
Egyébként szó van egy Bemard
Shawról, B a r r i e uj darabjáról a
Rosalinde kisasszonyról s még sok
egyébről. A jövő esztendei Nemzeti
színházi szezon tehát elég változatosnak ígérkezik főleg ha a magyar szerzők is beváltják ígéreteiket és Bródy Sándor, Móricz Zsigmond, Szép Ernő, Bíró Lajos és
Lengyel Menyhért átadják igért
darabjaikat.
/

Hansi Niese — Jarnó József.
esten van újra a bécsi
Blaha Lujza, a nagy
Hansi Niese, talán az
egyetlen, akit a budapesti
közönség fentartás nélkül szeret a
bécsi művészgárdából. És hogy itt
van, még az újra feltámadt fagyos
szél sem tudja visszakergetni a
liget felé igyekvő publikumot. Megdacolunk érte vésszel és viharral,
hiszen mindjárt első estén olyan
szerepben láttuk őt viszont, amely
az irodalom gourmandjainak különösen ízléses csemege, Molnár Ferenc Lilíomjában.
Látván pedig Hansi Nieset és
férjét, Jarnot, a Liliom két parádés szerepében, mindenképpen
meg tudjuk érteni, miért aratott
Molnár Ferencnek ez a darabja
még a szokottnál is hatalmasabb
sikert a császárváros közönsége

SZÍnUÁíi ÉLET
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Jarnó György

Hansi Niese

előtt ? Niese és Jarno — ez az
ideális házaspár — szerepüknek
lehelletnyi finomságait is kihozzák
és annyi élettel játszották meg ezt
a különös, bájos, vérbeli pesti legendát, hogy a közönség egészen
belekáprázott ekkora virtuozitásba.
Most már értjük, hogy a bécsiek

mért tudtak fölhevülni egy tipikusan pesti történet melegénél, holott, amit Molnár Ferenc ebben a
darabjában ad, nagyon nagyon
messze esik a sörön hizott, vaskos
humoru bécsi lélektől. Hansi Niese
és Jarno játéka mindezt megmagyarázza.

A Liliom III. képe a Jarnóék előadásában.

4. oldal
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A kiiünő óra.
alán önök is hallottak már
valamit a hires Schaffhauseni órákról, amelyek egyarányban állnak a Glashüttékkel. NoS hát egy ilyen
kitűnő óráról szól ez a história. Az óra tulajdonosa Beöthy László,
még pedig direkt az ő számára készítették
remekbe a schaffhauseni gyárban.
Történt ugyanis hogy Beöthy Lászlónak
eszébe jutott, hogy néki annyi szép és jó
dolga van, csak épen jó órája nincs.
Nyomban leült hát, és levelet irt a schaffhauseni gyárnak, amelyben egy kitűnő
órát rendelt „ár nem számit" jelzéssel.
Néhány nap múlva megjött a gyár válasza, hogy hát a dolog nem megy olyan
szimplán, tessék megirni, hogy a rendelő
mennyi
ideig
szokta
naponta
a
zsebében hordani az órát és mennyi ideig
fekszik vízszintes irányban az asztalon.
— Jó jó — mondotta Beöthy László —
de honnan tudom én azt. Ezer más gondom van. Bizony sohasem figyeltem még
meg, hogy mennyi ideig van az óra a zsebemben és mikor veszem ki.
Épen ezen gondolkodott, mikor bekopogtat a szoba ajtaján Sáfrány a Király
Színház közismert Sáfrány, nevü művésze,
aki főleg a félívnél kisebb szerepek körül
arat nagy sikereket.
— Jaj de jó, hogy jön Sáfrány —
mondja Beöthy — egy szívességre akarom
megkérni. Talán ki is találják hogy milyen
szívességről volt szó,

Másnap reggel Beöthy László előszobájában megjelent Sáfrány és egész nap nem
mozdult el a direktora mellől. Vele volt
délelőtt a próbán, ebédkor, délután és
este. Történetesen az nap reggel kilenckor
kelt fel Beöthy és fél egykor éjszaka feküdt le.
Ment tehát a levél Sáfrány pontos megfigyelései alapján a schaffhauseni gyárnak
a fenti adatokkal.
Eltelt néhány nap s megérkezett az óra.
Néhány napig isteni és utolérhetetlen pontossággal járt, ötödik napon azonban néhány perccel késett.
Tyü az angyalát — nyájaskodott Beöthy
— hát most mi lesz. Mit mond erre a
schaffhauseni gyár?
Hát a reklamációs levélre bizony furcsát
feleltek a kitűnő órakészitök. Azt válaszolták, hogy tessék a megadott órarendet pontosan betartani — ne tessék később lefektetni az órát félegynél, mert
csak ez lehet az oka a késésnek.
— No szépen vagyunk — mondotta
Beöthy most aztán jól állok. Vagy szolidnak kell lennem, vagy le kell mondanom
arról, hogy az órám pontosan járjon.
Néhány napig bizony furcsán élt Beöthy
László. Bármilyen jó társaságban volt is
este pont tizenkettőkor felkelt.
— Az órám — mondta mosolyogva —
és azzal távozott.
Egyszer azonban megtörtént, hogy
Beöthyék színház után mentek társaságba
vacsorázni. Alig hogy leültek Beöthy a
zsebébe nyúlt, kivette az órát, s ijedten
látta hogy öt perccel mult tizenkettő.
— Jaj az órám mondotta felugorván hát
most mit tegyek.
Egyszerre azonban egy ötlete támadt.
— Kérem a sofförömet — mondotta —
s a sofför nyomban meg is jelent
— Náci kérem, itt van az órám — vigye
haza és tegye az Íróasztalom fiókjába.
Hát ilyen előkelően még schaffhauseni
óra sem utazott soha. A sofför ugy fogta
a kezében mint egy himes tojást s pent
fél egykor vízszintes helyzetben el is helyeződött. Azóta pedig Beöthy valahányszor társaságban volt ilyen előkelően

SZinUÁZÍ ÉLET
küldte" haza az óráját aludni — aki mint
mondani szokta — nyilván szolidabb nevelésben részesült mint ö maga.

aki nemcsak jó színész, nemcsak
kitűnő ötletember, hanem boldog
férj is. Mert ilyen ez a Pufi. Ez
nem elégszik meg azzal a sok
jóval, amivel a sors megáldotta.
Nem elégszik meg avval, hogy
hatalmas térfogata dacára utat
nyert minden szivbe, nem elégszik
meg a nyilvános szereplés sok dicsőségével, neki még egy úgynevezett magánélet is kell, előkelő
lakással és aranyos feleséggel.
Tessék őt megnézni, ahogy fekszik azon a szegény kereveten.
Hogy sugárzik, milyen boldog. Na
ja, kicsi korában mindig megverték, valahányszor nem mosolygott
rá a feleségére.

Látogatás Pufiéknál.

H

ölgyeim és uraim, mostan különös és nem mindennapi élvezetben részesitj ük önöket.
Tessék velünk tartani, eljöhetnek
velünk vizitbe a derék Pufihoz,

í V£2Íi Kíio
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és

felesége

Alexy felv.

r
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Köszönő levelek.

Tek. Nyárai urnák Helyben,
írok egy levelet, melyben
Akként üdvözlöm önt főleg,
Mint legnagyobb jótevőmet
Az ön szerepe rám fontos,
Csupasz voltam, mint a Csortos,
De most nézze arcom mily más
Jól használt a Cigányprímás.

Tisztelt Góth ur, önt köszöntöm
Hálámat elébe öntöm,
Nézzen csak most a fejemre,
Kopasz voltam, mint a zsemlye
De a nézőtéren álltam,
S kedves mester, önt megláttam
Ont megláttam és serényen
Nőni kezdett a sörényem.

Té Tihanyi urnák Pesten !
Bocsásson, hogy fölkerestem,
De a hála késztet engem,
íme köszönetem zengem.
Arcom szine egykor bordó,
Kövér voltam, mint egy hordó,
Mig most versenyzek egy bottal
Megnéztem önt és lefogytam.

Nagyságos asszonyom, Gombaszögí Frida,
Csudáról tudatom, so áni war nie da
Rücskös volt a kezem, rajta nagy fökények,
Nem segítettek rajt az orvosi vények
De hogy egy szép este a színpadon kint állt
Az ön szép kezéről vettem én a mintát
S most nézze meg újra, ezt ön tette velem,
Hálámnak jelével zárom e levelem.
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A Nyugat matinéja.
A színházi szezon már haldoklik,
de végső vonaglásában kiváló nemeslelküséggel még hozzájuttat
bennünket egynéhány igazán nagy
élvezethez.
Amiről most szólunk, az színházi esemény, habár nem szinház
nyújtja. A legokosabb ember jelzőjével már régóta méltán felruházott Ignotus, a Nyugat alapító
atyamestere ideájából minden esztendőben kétszer-háromszor pompás irodalmi csemegét kapunk.
Az ő matinéi, amelyek eleinte
csak az előfizetők szórakozására
szolgáltak, ma már egész Budapest irodalmi gourmandjainak legfinomabb pástétomja. Az ő matinéi
mindig valami ujat hoznak, valami
olyan ujat, amilyet más nem tud,
nem tudhat, vagy nem mer.
A vasárnapi matinén Balázs Bélának két misztériuma. „A kékszakálu

herceg vára",

és „A szent

szűz vére" kerül színre,
Évekkel ezelőtt egy ilyen egyszerű híradást alaposan körül kellett volna önteni magyarázatokkal,
ismertetéssel, hogy hát tulajdonképpen ki is ez a Balázs Béla,
Ma már a „beérkezettek" között
van, ma már számottevő, tekintélyes tényezője annak a kemény,
szerves irodalmi gárdának, amelyet

IGNOTUS.

a Nyugat nevelt magának és a
magyar irodalomnak. Balázs már
a színpadon sem uj ember. A
Nemzeti-színház bemutatta évekkel ezelőtt Doktor Szélpál Margit
cimü drámáját, amelynek gyönyörű
nyelve, pompás szerkezete, különösen pedig finom lélekrajzai általános elragadtatást arattak.
A két misztérium főszerepeit
Kürthy József, Simonyi Mária és
gróf Coulemont Edit játszák.
A matiné még egy szenzációt
nyújt: Bartók Béla, a zseniális
modern komponista mutatja be
eddig sehol nem játszott három
zongoradarabját.
Végezetül pedig halljuk Balázs
Bélát, aki imigyen szól:
Kedves szerkesztő úr! írjak a
darabjaimról? Aki olyan lassan,
nehezen és sokáig irja a darabokat mint én, hogy a vége felé már
utál drámát, színházat, tollat és
tintát, annak nehezére esik az ilyen
ráadásirás. Nagyképűsködni esztétizálni nem szabad, ugye? Színházi
embereket egy dolog érdekelhet:
Vájjon ezek a misztériumok melyek szobairodalom hirében állottak, hogy festenek színpadon?
Mondhatom nekem a „papirosdrámák" vádja jobban fájt mint

BALÁZS BÉLA.
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bármely más gáncs, de már a próbákon teljes elégtételt kaptam: A
színészek, az én kedves jó színészeim, lelkesednek szerepeikért és
egyeílen sort sem engedtek belőle
húzni. Pedig ugye ők értik meg
leghamarább a „papirost" a drámában és kiszaggatják, kiszórják
belőle akár hogy vérzik is be!e
szegény szerzők szive. — Nekem
nagy elégtételem volt ez a tanulság, mert akár hiszik, akár nem:
utálom a papirost és szeretem a
szinpaeot.
Balázs

Béla.

Uj csillag.
nnek a cikknek egyébként
azt a cimet is lehetett
volna adni, hogy Rózsa^ hegyi Kálmán eredménye
Mert hát arról lesz szó,
hogy Rózsahegyi Kálmánnál, aki
tudvalevőleg akadémiai jelleg nélkül, de annál hatásosabban és
eredményesebben foglalkozik szinész neveléssel, megjelent egy
gyönyörű szép fiatal leány, szlavniczai Sándor Ellának hívják, természetesen azért jött, hogy talentumát a kitűnő mester avatott kezére bizza. Rózsahegyi, aki nemcsak nagyszerű művész, hanem
tökéletes szemű professzor is,
nyomban észrevette, hogy tényleg
csiszolatlan gyémántot talált és
megszokott ambicióval fogott hozzá
az oktatáshoz október óta tartott a tanítás, tehát alig háromnegyed esztendeig. Rózsahegyei
napról-napra örömmel tapasztalta,
hogy
fáradozása milyen
biztatóan szép eredménnyel jár. A
mult héten aztán Budapesten járt
Thury Elemér a soproni színház
igazgatója, aki a szinészískolákban
nézett körül, hogy alkalmas uj ta-

gokat találjon. Rózsahegyihez is
ellátogatott.
— Hát nálad van-e valaki ? Kérdezte Rózsahegyit.
— Hogyne volna — mondja Rózsahegyi — még pedig olyan valaki,
akit nem kell előre dicsérni. És
bemutatta Sándor Ellát. A bemutatás ugy történt, hogy a kisasszony
felment a pódiumra és egy jelenetet adott elő, eredménye pedig
az volt, hogy másnap megjelenhetett a lapokban a hivatalos kommüniké, Sándor Ellát, Rózsahegyi
Kálmán nagytalentumu növendékét
Thury Elemér október elsejétől a
soproni szinház drámai primadonnájává szerződtette.
Addig azonban Rózsahegyi folytatja a tanítást és a kisasszonyt
magával viszi Leányfalura, ahol
természetesen Rózsahegyiné felügyelete alatt folyik majd tovább
az oktatás októberig.

SZLAVNICZAI SÁNDOR ELLA.
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Claudine, a kintornás
lány.

Az ötletember.
Az ötletember a legjobb flu
Leginkább az eszére hiu,
Amelyből dűlnek számos ötletek
Amikért kapna Vácott öt hetet.
Az ötletember mindig vigyáz és éber
A neve másként az, bogy éceszgéber
Megfog direktort, titkárt s másokat
S ad nékik számos jó tanácsokat.
Méltányolván a külpolitikát,
így szól : Most meg kell lepni Szófiát,
Menjen le mind, az egész társulat
Direktor nr, fogjon egy társ nrat
Magam nem mennék, én boldog leszek,
Ha megfogadja ezt az ötletet.
Ma megfognak egy hamis pénzverőt,
Direktor bácsi, léptesse fel őt,
Léptesse föl, majd meglássa, mi lesz,
Most fogja meg, hisz most szörnyen hires.
Sok ötletéről írhatnánk krónikát,
Direkter ur, tudok egy kómikát,
Ne kérdezze: bukás történik-e?
Bár egy kaffában szimpla nénike,
(lem sértik őt, ha azt mondják: Ökör!
Gondolkozik ő ujabb trükkökön
S ha kirúgják, ha kinevetik ismét
Azért azt mondja: Én adom az eszmét!

[yilván nagyon kívánatos teremtés lehet a címben
forgó Claudine nevű kintornás lány, mert Szegeden véres háború keletkezett miatta. A hadviselő felek ismert nevek viselői, egyik oldalon Faragó
Jenő a Magyar Hírlap pompás
tollú szerkesztője, másik oldalon
H. Heltai Jenő, a népszerű szegedi
színész, míg a hadviselő felek harmadika gyanánt egy rendkívül talentumos fiatal szegedi zeneszerző,
Bruckner László szerepelt.

Bruckner László

De hogy a dologra térjünk, Faragó Jenő irt egy librettót Bruckner számára, amelyet aztán Bruckner zenéjével egyetemben a szegedi színház el is fogadott előadásra. Idáig rendben lett volna az
ügy, azonban Claudine-hoz, — ez a
darab címe — beadta apasági keresetét H. Heltai Jenő is azon az
alapon, hogy Bruckner László
megbízásából némi simításokat végzett a szövegkönyvön. Ebből aztán
nagy nyilatkozatok támadtak. Megszólalt pedig először Faragó Jenő,
majd rögtön rá rekontrázott a másik Jenő is, névszerint Heltai és
már ugylátszott, hogy szétcibálják
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a szegény Claudine konlyát, amikor a vihar ahogy jött, el is múlott
szépen. Hogy mi a megoldás? Az,
hogy Heltai bánatosan lemondott
az apai dicsőségről, gondolván,
hogy úgysem lehet olyan salamoni
ítéletet hozni, amelyik azt mondja,
hogy ketté kell vágni a szövegkönyvet, a páros sorokat kapja
Faragó, a páratlanokat Heltai,
Annál kevésbé, mert az alapötlet
és a libretto csakugyan Faragóé
volt, A Claudine tehát most már
Faragó Jenő és Bruckner László
neve alatt megy a közönség elé,
amely alig várja, hogy meglássa
azt a kis lányt, akiért egy kitűnő
iró és egy kitűnő színész hajbakaptak.

lyel a spajzból. Míg az asszonyság
a különböző jókat fogyasztja, Laci
szorgalmasan rajzol és legalább hat
pozícióban sikerült is már eddig
megörökítenie a derék mosónőt.
Legutóbb azonban a családot támadta meg Rózsahegyiék csodagyereke a fürge ceruzával. Mindenek fölött az édesapját kezdte ki
és hogy milyen bravúrral, bizonyítja ez a kis rajz, amelyett itt
közlünk.
— Itt azért olyan mogorva a papa — mondotta nekünk Laci — mert
az a buta politika az újságokban
egészen megsavanyitja.
— Különben írja meg — folytatta,
— hogy az uj szobalányunkkal nagyon megvagyok elégedve. Szép
hullámos fekete haja van, jól lehet
rajzolni.

Laci, a karikaturista.
y
ózsahegyí Laci, Rózsahegyi Kálmán fia, régi és
kedves ismerőse már a
Színházi Elet olvasóinak.
A kitűnő művész most jár második
elemibe, de azért szűk családi körben máris erős konkurrencíát csinál a mi Majorunknak. Különösen
azóta, amióta megtiltották neki,
hogy emlékezetből rajzoljon, A
Laci gyerek tehát felcsapott portrait-karrikaturistának és ilyen minőségében szörnyen megsértette a
•volt szobalányukat, aki haragjában
el is ment tőlük, mert Rózsahegyi
Laci egyszer igy szólt neki :
— Mari magának nagyon nehéz
feje van.
Ellenben a mosóné már szívesen
ül az aggasztóan kiskorú művésznek és alig várja, hogy Rózsahegyiék elizenjenek érte. Ilyenkor
ujpjranis a Laci mindenféle jót szerez neki felsőbb hatósági engedély-

Rózsahegyi Kálmán
A 8 éves Rózsahegyi Laci rajza.
©
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Németh Juliska itthon.
ij istenem, hány budapesti
sziv dobban meg erre a
híradásra : Németh Juliska,
a filigrán, kedves, finom
primadonna, a kabarék
dédelgetett kedvence idehaza van.
A nagy külföldi sikerek után hazavágyott egy kicsit körülnézni ebben
a szép városban, ahol első nagy
sikereit aratta és ahonnét annyi
szivet vitt magával. Itthon van a
karcsú, szőke Juliska és ezüstös
hangjával mosolyt lop a szivekbe
és pajzán játékával ismét ezrek

11. oldal

szerelmét hódítja meg. Mert játszani fog idehaza, még pedig a
Vígszínházban, ahol a „Meghalt a
gólya" cimii énekes darab főszerepét fogja kreálni.
A Vígszínház keresve sem kereshetett volna jobb attrakciót uj darabjához, Németh Juliska pedig
keresve sem kereshetett volna
magának különb otthont és jobb
szerepet. Mindenki meg lehet elégedve, a színház is, Németh Juliska is, de legjobban mégis a
közönség, amelynek ismét alkalma
lesz Németh Juliskában gyönyörködni.

VÍGSZÍNHÁZ, A TELEFON.
Lejongrois — Vendrei Cormainville. — Tapolczai.
Germaine — G. Kertész Ella

Tarka rímek

GABOR ANDORpompás
verskötete. 77 kabaré vers
Ára 2 kor ona. Megrendelhető a
SzinháziElet kiadólyvatalában.
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À nagyváradi színház.
állották-e önök a peceparti Párisról? Hogyne
hallottak volna, hiszen
Nagyvárad az orszáj?
második városa, ha nem is nagyságra, de kulturára. És hallottak-e
önök a Szigligeti Színházról? No,
erről már csakugyan kellett hallaniok, mert hisz ez már tudnivaló,
hogy ez az a szinház, ahol minden
esztendőben feltűnik egy-egy szinészfenomén, ez az a szinház,
ahová még pesti direktorok is tanulni járhatnának, hogyan kell darabot előadni?
Szóval Nagyváradon vagyunk, a
hires váradi színházban, amely
elsőnek inspirálta Biró Lajost és

amely annak idején elsőnek adta
a dicsőséges iró egy erőben tobzódó egy felvonásosát. A nagyváradi színházban ülünk és csodálkozó örömmel nézzük végig az
Aranyeső előadását, ahol Bánki
Jolán szerepében olyan pompás
koloraturénekesnőt hallgathattunk
végig, mint Görög Olga, megbabonázó kedvességével és pazarul
áradó hanggal ragadja tapsra a
a közönséget. Persze mi megvagyunk lepve, de a váradi közönséget Görög Olga nevével tiz kilométernyire is el lehetne csalogatni,
hiszen ő a Leányvásár Lucy-ja,
a Luxenburg gróf Angélája és az
Éva Évája. Aztán ott van mellette
Horváth Mici, a legtehetségesebb
és legbájosabb operett-szubrettje

Az „Aranyeső" Nagyváradon. A Színházi Élet számára készült felvétel.

SZinUAZi ELET
széles Magyarországnak, aki élő
dokumentuma annak, hogy „szubrett nascitur, non fit." A nagyváradi rendőrfőkapitány leánya iskolázás nélkül perdült a színpadra,
de az iskolát pótolta nála vele
született csodálatos színpadi készsége. Ö játsza Babuska címszerepét, a Leányvásár Bessyjét, a
Cigányprímásban ő a Fedák, az
Aranyesőben Berky Lili. Szerződése szeptembertől kezdve Pécsre
hivja, de kétséges, hogy nagyváradi
rajongói eleresztik-e ?
E két nagystílű operettprimadonna mellett érvényesülni tud
Kovács Hanna is, aki Váradon nemkevésbé népszerű, mint akár Horváth Micí, akár Görög Olga. Egy
éve, hogy a társulatnál van, de ez
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alatt az egy év alatt gyönyörű sikereket ért el nagyterjedelmü hangjával és játékának meleg közvetlenségével. Igazságtalanok lennének
azonban, ha csak az operett ensemble női erősségeit emelnők ki,
amikor amikor annyi pompás tehetséget tud felmutatni a szinház,
hogy három más színházzal is elláthatna velük. Ott van mindjárt
a nagyszerű Etsy Emilia, aki kétségkívül a vidék
legtehetségesebb drámai szinésznőinek egyike.
Minden ujabb és ujabb alakítása
egy-egy uj szenzáció, amelyet a
váradiak kellően értékelnek is,
mert Etsy Emilia minden fellépése
telt házat jelent. Ott van azután
Erdélyi Miklós direktor felesége,
E. Kovács Mariska, aki a legkitü-

Az „Aranyeső" Nngyváradon, A Színházi Élet számára készült felvétel.
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Nagyváradi színház.
1. Polgár Mariska. 3. Szeutgyörgyi Márta. 4. H, Czene
6. Erdélyi Miklós igazgató. 7. £ . Kovács Mariska. 8.
László. 10. Várady Aladár
karmester.
Ili
Tompa
13. Halmay Lajos titkár. 14. Kabos Gyula.

Stefánia. 5. H. Kőrössy Juci.
Sebestyén Irma. 9. Pongk*
Béla.
12. Kassai
Róesi.
15. Varsa Gyula.

SÜTUIAZI CUT
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N A G Y V Á R A D I 6Z1NHÁZ : 1. A n g y a l Ilka. 2. T o m p á n é I l o n k a . 3. G a i d z i n s z k y í r i i . k e . 4. H u n y a d i József
5. Sik R e z s ő . 6. M e d g y a s z a y J e n ő . 7. Görög Olga. 8. K o v á t s H a n n a . 9. H o r v á t h Miel. 10. L e ö v e y L e ó .
11, T ó t h E ' e k . 12. V a n k P i s t a . 13. M. Szirmai Hajnal. 14. K e r n e r J e n ő karnagy. 15. N á d a s i O s z k á r .
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nőbb társalgási szinésznők egyike
ott van a két drámai rendező,
Tóth Elek és Sik Rezső, akik mint
művészek is országos becsülést
szereztek nevüknek ott van a
Budapesten is nagyon kedvelt
Leövey Leó, aki az operett-előadásokat rendezi, ott van Tompa
Béla, a legideálisabb naturburs,
Kabos a legkedvesebb operett-buffó
Medgyaszai Jenő, az országszerte
ismert operett-bonviván és ki győz-

ÉLET
né felsorolni még a peceparti Páris
összes
szinész-nevezetességeit ?
Elég az hozzá, hogy színészekkel
nagyszerűen el van látva a Szigligeti színház, amely azért is számot tarthat a nevezetességre, mert
úgyszólván egészen ki van bérelve.
Ezt a favorizálást pedig megérdemli már azért is, mivel nincs az
a budapesti vagy bécsi sikerült
újdonság, ami Erdélyi direktor
azonnal le ne kapcsolna Nagyvárad

GÖRÖG OLGA.

srnim
részére. Az idei nagysikerű darabok közül a Limonádé ezredest
12-szer, ez Évától 8 -szor, a Farkast
10-szer, a Cigányprímást 11-szer
adták, mig most az Aranyeső nyomul utánuk heves iramban. De
ment a Faun is 6-szor, az Elnökné
4-szer, az Ostrom 4-szer, a Tengerész Kató 6-szor, a Lakájok 4szer, mig az idei opera-bemutatók
közül a Hoffmann meséi 4-szer, a
Traviata 3-szor, a Fauszt 2-szer,

ELET
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a Házi tücsök 3-szor került szinre
Eredeti bemutatói is voltak a Szigligeti színháznak. Itt került szinre
először Jakat Ödönnek „A pásztói
pap" cimű darabja, továbbá Pásztor Ödön „Virág Lidi"-je és Mendlik Béla „Dolorá"-ja. A legérdekesebb azonban az a művészi vállalkozás, amely a közel jövő eseménye,
tudniillik egy egész héten át fogják játszani „Az ember tragédiáját"
a hires Esterházy-féle díszletekkel.

HORVÁTH MICI, a nagyváradi színház tagja.

M M \ ÉLET
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Sok szépet és sok érdekeset lehetne még összeírni a nagyváradi
színházról, de hát az ilyesmit mégis inkább látni kell, mert még azt
hihetné valaki, hogy tulozunk. Nem
tulozunk. Amit elmondtuk csak
halvány kontúrja mindannak a sok
szépnek, amit a Szigligeti-szinház
produkál.

KOVÁCS HANNA.

A nagyváradi kabaré.
közönség rendszerint
csak időlegesen lehet részese a kabaré örömeinek.
Főként azért van ez, mert
a vidék még a komoly múzsát sem
tudja egyhuzamban sokáig jól tartani, nemhogy a sikamlós tréfáju,
pajkos múzsát, amely a kabarék

deszkáit hódította meg magának.
Mégis Nagyváradon, ahol a kultura
iránt való szent szerelem szinte
jobban tobzódik, mint idehaza a
fővárosban, egész évben pompásan
megélt a Bonbonniere-kabaré. Megélt pedig főképpen azért, mert vezetését a legötletesebb művészember, Kondor Ernő intézi, aki
elpártolt ugyan egy időre saját
müintézetétől, de hamarosan ismét
visszatért a váradiak [nagy örömére.
Természetes, hogy^az olyan kényes igényű közönséget kielégíteni, mint amilyen a nagyváradi,
ahoz elsőrangú társulat és elsőrangú műsor kell. No, ha csak ez
kell, hát meg is van mind a^kettő.
Maga Kondor Ernő, r továbbá i Nádor Zsiga, a kitűnő előadó, Szabolcs Ernő, Szöllőssi Rózsi, Szemere Gyula, Farkas Rózsi, Jaulus
Morini, Király Boriska, Ocskay
Mary, Vákárné és mind a többiek
nagyszerű együttest képviselnek
és vérbeli interpretálói a lenge,
pajkos múzsának. Innét van, hogy
a nagyváradi kabaré akkor is él
és virágzik, amikor hatalmas versenytársa, a szinház legerősebb
szezonját éli. És innét van, hogy
a váradi poéták friss kedvvel és
ezer ötlettel árasztják el a Bonbonniere-kabaré intim és kedves
nézőterét.
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Emlékszem ifjú és bohó valék
Akkor még kékebb volt az ég
De azt már nem tudom hogy és miképp,
Lehetett nappal, lehetett este
Olvastam egy kommünikét,
Hogy Beöthy a „Kék madár"-t megszerette.
Azóta sokszor megenyhült a lég
És sokszor vidult a határ
És premiérünk is volt elég,
De csak nem jött a „Kék madár"
Láttam én fecskét, varjut, hollót,
Láttam én mátyás-madarat,
Láttam én néhány csacska szarkát
És Lórit, mely beszélt badarat,
Járt itt azóta vendégfellépni
Német, orosz, dán és tatár,
Csak egyet vártam én hiába,
Csak egy nem jött : a Kék madár,
De most az ég kárpótolt minket
Duplán kárpótolt, ravaszon
Két „Kék madár"' jön most egyszerre
Ezen a drága tavaszon
Mindenki megnézhet majd egyet
Ez az enyém, ez a tiéd,
Mert egyet hoznak a németek
És egyet hoznak Beöthyék
Most már csak éppen az a kérdés,
Melyet ezennel fölteszünk,
Hogy a két kedves madár közül
Melyik „Kék madár" kék nekünk ?

*
Most, hogy jönnek a vendégek
Különös gondoktól égek
A Magyarban német jáccik,
A Magyar Budára mászik
Azonkívül van rá remény,
Operánk a ligetbe mén,
Hol most a jassz legény hintáz
És ahol nagyban működik
A Budapesti Szinház
Hogy mi lesz a vége ennek,
Feldék meg a Vigbe mennek
S hogy ne játszék, ez se kába,
Átmegy a Népoperába,

Ujjé, milyen vig lesz eztán.
Tévelygünk majd, mint a pusztán.
Mást. mást kinál minden fészek,
Botorkálunk, mint a részeg
S ha majd honfitársam lába
Bemegy a Népoperába
Fehér leszen, mint ez árkus
Mert megtudja, hogy milyen fényes,
Milyen dicső, mily tüneményes
Énekesnő lett a Márkus.

UAllÖ MIUMG
Egy titokzatos operett. A bécsiek vendégjátéka után operett
bemutató lesz a Városligeti Színházban,
még pedig állítólag valami nagyon szenzációs dolog. Egyelőre csak ennyit tudunk
— igy csak annyit árulhatunk el, hogy
egy idegen operettről van szú, amelynek
tömegszerzői közé, egy igen vérbeli magyar szerző akvirálódott ; még pedig Hervay Frigyes aki nemcsak fordítja, hanem
át is dolgozza a darabot. A főszerepet
Kőváry Gyula fogja játszani.
••••

Három görög klasszikus. A Nemzeti-szinház
repríz sorozatának
három estéjét foglalják el az antik görög
világ drámaírói, Oedipus király, Elektra
és Heten Théba ellen a klasszikus remekművek címe, amelyeket az állami szinház
most uj életre kelt. Kettő közülök egyébként, ha nem túlságosan gyakran szerepi*
darabja is a repertoirnak, de állandóaa
műsoron van. Újdonság számba megy
azonban a „Heten Théba ellen", amelynek
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érdekességét az is emeli, hogy nem kisebb
ember, mint Rákosi Jenő fordította le e
felújítás számára, Nagyon természetesen e
három estén a Nemzeti-szinház egész
klasszikus gárdája kivonul s küzdeni fog
az ókori művészet diadaláért. Mind a
három darabot különben
Ivánfi Jenő
rendezi.
••••

Az Operaház tájékán semmi újság nincs. A
mióta bizonyos hogy Bánffy
Miklós gróf marad és Hevesi Sándor nem
fogadja el a fényes amerikai szerződésajánlatot, azóta még lázasabb buzgalommal
készülnek a szezon végéig tervbe vett
bemutatókra és reprízekre. Hogy mik
lesznek ezek arról már mult számunkban
részletesen megemlékeztünk. Többet ennél
most sem mondhatnánk, annál is kevésbé
mert az Operánál sem tudnak többet.
••••

Az Aranyeső vidéken. Az Aranyeső vidéki
diadalutján legutóbb
Nagyváradra érkezett el, ahol pompás előadás segítette a Zerkovitz Béldy operett
szenzációs sikerét. Most pedig lázas buzgalommal készül rá a szegedi szinház. Ez
a bemutató annál is érdekesebb lesz,
mert Zerkovitz szegedi születésü és Szegeden nevelkedett s igy nem csak a szinház készül teljes buzgalommal a bemutatóra, hanem a közönség is, amely méltón akarja fogadni népszerű földijét, A
darabhoz pompás díszletek és fényes kiállitáslkészülnek.
Blaha Lujza szerencsésen egészen felgyógyult már és szombaton 26-án
este, hosszú szünet után ismét fellép Pásztor Árpád pompás humoru vígjátékában
„A leányom"-ban, A hosszú ideig sajnosan leszorult darab a „Savitri"-val együtt
kerül szinre.

Csortos Gyula egyelőre csak egy hétig volt
operette színész. Lemondott
a „Buksi" kreálásáról és az operettnek,
melynek zenéjét Jean Gilbert, az Ártatlan
Zsuzsi világhírű komponistája irta, a következő szereposztással lesz meg májusban
a bemutatója.
Vilányi
Laura
Lóri
Teri
Szabolcs
Parázs
Block
Fóris
Sármezei
Sterbinszky
Andornaki
Mikoláné
Bo
Boy
Softiör

Boros
Gerő Ida
Lábas Juci
Fényes Annuska
Király
Latabár
Rátkai Márton
Krasznai
Oriold
Sólyom
Nádor
Erdei
Dévényi
Bellák

A Magyar Szinház utolsó idei bemutatója
május 3-án, szombaton
lesz. A kék madár kerül szinre, amelyre
már két év óta készül a szinház. Rengeteg anyagi áldozatba kerül a darab kiállítása, melynek sikerétől sokat és méltán
vár a szinház. Az újdonság szinlapja -a
következő :

A kék madár.
Mesejáték 5 felvonásban. (10 képben). Irta M.
Maeterlinck. Fordította: Adorján Andor.
Tyltyl
Myltil
A Világosság
Berylune )
Berlingot )
Tyl apó
Tyl anyó
Tyl nagyapó
Tyl nagyanyó
Az Idő
Az Éjszaka
Berlingothe leánya
Tyló, a kutya
Tylette, a cica
A kenyér
A cukor
A tüz
A Viz
A Tej

Taksonyi Piroska
Lakos Édith
Báthory Qiza
T. Forrai Róza
Dobi
P. Tárnoki
Vágó
T. Halmy Margit
Pártos
Cs. Aczél Ilona
Z. Molnár László
Tóth Irma
Huszár
Rétéi
Kardos
Nagy Teréz
Makai Gabriella

Helyettes szerkesztő: KÁLMÁN

JENŐ.
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Az Úrnők Otthona
május 1-től Gizella-ut 19. sz. a, van. Prospectus ingyen.

SZinUÁZl ÉLET
A törzsasztalnál.
A vicces szolga. A
Vígszínház egyik szolgája alaposan ráijesztett
a napokban Komor Gyulára, aki egy kicsit későn
érkezett meg hivatalába.
— Nem keresett senki? — kérdezte lelkendezve a szolgától.
— Itt volt kérem a Heltai Jenő
ur — felelte a szolga — de én kitettem a szűrét.
— Megbolondult ? — riadt föl
megbotránkozva Komor. — Mit
csinált maga szerencsétlen ? !
— Nem csináltam én semmi roszszat. Heltai urat bevezettem az
irodába a szűrét pedig kitettem
a fogasra. Ott lóg ni.
És a szögön csakugyan ott lógott
Heltai átmeneti kabátja.
Hadi vicc. A Vígszínházban, ahol ilyenkor
már előkerülnek az
ágyas bohózatok, az
analógia kedvéért előkerülnek az ággyal kapcsolatos
viccek is. De azért nem kell megijedni, nem mind pikáns, ami ágy.
Ilyen fehér például Sarkadinak az
a vicce, amit Montenegróról eresztett meg a minap. Azt mondja
ugyanis Szerémynek :
— Hallottad ? A montenegrói
betegek nagy áldozatot hoztak Skutari ostrománál,
— Na ? — Kérdezte Szerémy
kíváncsian, mert nagyon szereti
a harctéri tudósításokat,
— Hát kérlek megtudták, hogy
Skutari ostrománál kevés az ágyú.
Ezért az összes betegek felajánlották az ágyukat.

S

Közmondás. A törzsasztalnál a pénz hatalmáról beszélgettek.
— 0 pénz, te kegyetaljas nagyhatalom ! — sóhajtott föl egy költői lelkületű fiatal
színész, aki nyilván nagyon keveset őrizhetett magánál ebből a kegyetlen nagyhatalomból.
Mire szigorú hangon megszólalt
egy másik fiatal.
— Pardon, — mondotta — a távollevőkről vagy jót, vagy semmit.
A pedigre. Faludi Gábornál, a Vígszínház
igazgatójánál múltkor
néhány újságíró volt
látogatóban. Diskurálás
közben egyszer azt mondja Faludi
Gábor :
— Jöjjenek le velem — mutatok valami érdekeset. Megmutatom
az uj automat.
Mikor lementek Faludi Gábor
büszkén simogatta meg a nagyszerű
Benz kocsit, mint ahogy egy nemes paripát simogat az ember.
Ez juthatott eszébe az egyik
újságírónak is mert vakmerő gondolatátvitellel azt kérdezte :
— Vájjon ki lehet az anyja.
Anyja : Bella — vágta rá némi
gondolkodás után a fődirektor.
— És az apja?
— Ó az tárgytalan, hogy ki —
vágott közbe az igazgató — csak
az bizonyos, hogy — Lakájok.
A becsületes szálloda.
Pethes Imre múltkor
vidéken vendégszerepelt. Délután érkezett
ésmegszállt az egyik
szállodában. Este lefekvés előtt

ORRENTO-KAVEHAZ
VI. TERÉZ-KÖRUT 19. SZÁM.
GARAI ÁRMIN, kávés.

21. oldal

Esténként a Ferenc Ferdinánd által
kitüntetett

RÁCZ GYULA
teljes zenekarával hangversenyez.
Változatos színházi vacsora.

22. oldal

SZinUÁZÍ ÉLET

szállodai szokás szerint kitette az
ajtó elé a cipőjét. Reggel mikor
felébredt meglepetten látta, hogy
bizony a cipőhöz hozzá se nyúltak,
hanem az ép oly piszkos és sáros
mint tegnap este volt.
Nagy dühösen hivatta a szállodást.
— Kérem — mondotta Pethes —
nem minden indulat nélkül - tegnapeste kitettem ide az ajtó elé a
cipőmet, de reggelre ott találtam
őket. Senki sem nyúlt hozzá.
A szállodás büszkén mosolygott
— Hát tetszik látni nagyságos
ur — így van ez nálunk. Még az
aranygyűrűjét, az óráját és a pénztárcáját is kitette volna, akkor se
nyúlt volna senki.
Pesti előadások. Most,
hogy a németszinészek
ellepték Budapestet, a
magyar kollégák, ahányan csak vannak, mind fölcsaptak ídegenvezetőuek. Alfréd Ábelnek például Vágó a ciceronéja.
Persze Vágó alig győz a sok kérdésre felelni, de ha győzné is, sok
olyan megdöbbentő kérdést kap,
amire rendkívül nehéz a válasz.
A minap például a művészeti
viszonyok tárgyalása során Alfred
Abel a következő kérdéssel lepte
meg Vágót:
— És mondja kérem, a képviselőházban mennyi egy páholy-jegy
ára?
— Hová gondol? — válaszolta
Vágó — a képviselőházba nincs
belépődíj.
— Rossz üzletemberek — csóválta a fejét a német. — Szívesen
adtam volna 10 koronát egy olyan
előadásért, mint amikor Tisza
kivezetteti az ellenzéket.

Mössmer
=

M a r i — Hansi Niese, Liliom — J a r n ó J ó z s e f .
A „LILIOM" E L Ő A D Á S A a B u d a p e s t i Színházban,

A Színházi Elet
Felhívjuk nagybecsű előfizetőinket, akiknek előfizetése április elsején lejárt,
annak megújítása iránt a
mellékelt postautalvány felhasználásával
intézkedni,
hogy a lap irányítása fennakadást ne szevedjen.
A Színházi Élet előfizetési ára
(Budapestre és vidékre)
Egész évre 8 kor.
Fél évre
4 kor. 70 fill.
Negyed évre 2 kor. 40 fill.

József

Budapest, IV. Koronaherceg-utca 19.

Vászon, fehérnemű és
menyasszonyi
kelengye -=-

M M

I. szám.

ELET

BÁRD FRENCZ ES TESTVÉRE

I
I Csillagsugáros éjjel
î
I
î
!
Drága kicsi párom
A legszebb újdonság: a

Zenéjét szerzé: FRIEDMANN
Szövegét irta
Énekli : MÁTHÉ SÁNDOR.
Kapható minden
Ára zongorára és énekre 2

LEO.
: MÁRKUS ALFRÉD.

zenemíikereskedésben.
korona.

A legnagyobb sláger: a

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.
Telefonszám :
2 5 - 1 3 - és 5 7 - 0 8 .

Andrássy-ut

1.

Telefon-szám :
6 — 5 6 és 5 7 - 2 8 .

Kossuth Lajos-utca 4.

m

SZÍnUÁZl ÉLET

16.

A „SZÍNHÁZI ÉLET" kiadóhivatalában (Budapest, Eötvös-utca 31.)
megfelelő levélbélyeg
beklüdése
mellett megrendelhető

U

Tavaszi ünnep
Dráma 3 felvonásban.
Irta: BIRÓ LAJOS. Ára 3 korona.

Bslla
Szinmü 3 felvonásban.
Irta: SZOMORY DEZSŐ. Ára 3 korona.

Róza néni
Vígjáték 3 felvonásban.
Irta : LENGYEL MENYHÉRT. Ára 3 korona.

Me ű u z a
Színmű 3 felvonásban.
Irta: Ifj. WLASSICS GYULA. Ára 3 kor.
T

A NAGY UU
Színmű 3 felvonásban.
Irta : KISBÁN MIKLÓS. Ára 3 korona.

Éva boszorkány
Szinmü 3 felvonásban.
Irta : HERCZEG FERENC. Ára 2.50 kor.

Hhübus-künyvnyomda, Budapest VI., Eötvös-utca 31. — TELEFON 133-98.

