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Ifj. Hegedűs Sándor munkái: 
AZ ÓRIÁSOK VILÁGA (Túl a tengeren) 
ALAKOK A KÖDHOMÁLYBAN 

(Elbeszélések) 
DÉLI FJORDOK (Dalmácia álomképekben) 
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BESZÉLŐ ÉJSZAKÁK (Húsz elbeszélés) 
AMERIKAI SZÍNEK (Tanulmányok) . . 
AZ ÉLVE TEMETKEZŐ (Dráma 1 felv.) 
AZ ŐS SZERELEM (Elbeszélések) . . 
IKAROS (Dráma 3 felvonásban) . . . 
A RÁDZSA (Elbeszélések) 
VESZTETT CSATA (Regény) . . . . 
SHAKESPEARE (Az Uránia darabja) . . 
A RAB. DER MÖRDER 

(Fantasztikus dráma 3 felvonásban) 
MEGÖLT ORSZÁGOK (Az Uránia darabja) 
NARANCSVIRÁG (Dráma 1 felvonásb.) 
A BOLDOGSÁG (Dialóg) 
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a Tisza Kálmán-
téri színház szín-
padán. 

Egyébként ugy 
hisszük, hogy a 
Népopera publi-

kumának az 
óhajtását tolmá-
csoljuk, ha azt 
mondjuk, hogy 
Kurt Frederich 
állandó vendég-

szerepeltetése 
rendkívül kívá-

natos volna. 
Kurt Frederich 
gyönyörű, lyrai 
tenorja a Nép-
opera pnsemble-
jának főerössége 
lenne, aki saját 
személyében is 
nagy vonzerőt 
jelentene. 

@ 
KURT FRIGYES 

A fogadott apa. 

À klasszikusok után megint 
egyszer egy kicsit a franciák. 
Azaz hogy két francia — akik 

együtt írtak egy nagyon szellemes 
és ötletes komédiát. Félix Duqumel 
és André Bon. Két jó, kitűnő 
hangzású név, amely nem először 
szerepel a színpadon, a szinlapon 
és a nyilvánosság egyéb tényezői 
utján. Sok egyéb franciás és kitűnő 
ulajdonságukon kívül, valami egé-

szen különös és finom szentimen-
talizmust adnak, amely valósággal 
különösségnek hat egy francia ko-
médiában. 

A játék hősnője egy viharos 
multu hölgy, aki hosszabb ideig 
volt egy dúsgazdag angol lord ba-
rátnője. Mikor a lord meghalt ő 
magára maradt a kis leányával és 
a lord sok milliós vagyonával, 
amelynek őt csak egy kisebb része 
illette meg, a nagyobb rész a kis-
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leányra maradt. A vidám életű 
törvénytelen özvegynek természe-
tesen legelső dolga volt, hogy egy 
törvényes férjet vásárolt egy márki 
képében. Ezek a darab előzményei. 
Időközben a márkiné — akinek 
férje vidéki magányban él — ala-
posan hozzálátott a vagyon pusz-
tításához s könnyelműségében nem 
csak a maga részét költötte el, 
hanem a leánya öröksége felét is. 
Erős érdeke tehát hogy a leánya 
számára olyan férjet találjon, aki 
nem fog vagyoni elszámolást köve-
telni tőle. Mégis alkuszik egy gya-
nús államtitkárral aki 700000 ko-
ronáért hajlandó is feleségül venni 
leányát. Tervezgetéseit azonban 
alaposan megrontja maga a leány 
aki Angliában volt nevelőben és 
ott megismerkedett egy francia 
úrral s most, hogy mindketten 
visszatértek Párisba, hiába való az 
asszony minden ellenkezése, a 
fiatalok egybe akarnak kelni. Mi-
kor a márkiné semmiképpen nem 
akar beleegyezni a leánynak eszébe 
jut az apja, akit ő igazi apjának 
hisz. Elutazik hozzá vidékre s a 
züllöttnek hitt, csak névként sze-
replő apa hozza rendbe mindnyá-
juk dolgát. Ezt az érdekes mesét 
mondja el szellemesen és kedvesen 
a két francia szerző. 

A párisi Theatre Vaudevillenek 
volt nagy sikerű bemutatója s hogy 
az lesz a Nemzeti Színházban is 
arra biztos és sokat igérő kilátást 
nyújt a szereposztás, amely még 
kevésbé szellemes és kevésbé ér-
dekes darabokat is föltétlen nagy 
sikerre tudna vinni. A pénteki be-

mutatón melyet a közönség szives 
szeretettel fogadott, megint teljes 
szépségében éhezhet tük Cs. Al-
szeghy Irma grandiózus művésze-
tét. O játszotta a márkinét. s ezer 
finomsággal invencióval és ötlettel 
tudta szimpatikussá tenni e léha 
és könnyelmű asszony-figurát. Vá-
rady Aranka, Pethes, Horváth Jenő 
és Bartos méltó partnerei s a fia-
tal szerelmes szerepében nagyon 
tehetséges Lugdsi. Csathó Kálmán 
a rendező és Sálgó Ernő a forditó 
mindenben hozzájárultak ahhoz a 
meleg fogadtatáshoz, amelyben a 
darab részesült. 

Sioll Károly levelei. 

jinész, ha már irásra ve-
temedik, az vagy előleg-
nyugtát, vagy lemondást 
jelent. Ez utóbbira nézve 
S t o 11 Károly, a Király-

szinház kitűnő főrendezője tudna 
bővebb felvilágosítással szolgálni, 
tekintve, hogy a délelőtti próbák 
alkalmával nem egyszer jut birto-
kába efajta írásműveknek. így leg-
utóbb Latabár és Nádor Jenő tisz-
teifék meg levtelükkel a népszerű 
főrendezőt, aki azonban ezúttal 
nem vonta szigorú ráncokba hom-
lokát, hanem jóízű kacagással tette 
el azt a dokumentumot, hogy a 
két tultemperementumos művész 
egysze re szerezte a „borzasztó 
főfájást" és a „rettentő gyomor-
görcsöt." 

A dolog tudniillik ugy történt, 
hogy Latyi és Nádor valamelyik 
éjszakán túlságosan belé felejtet-
tek a pezsgős pohárba. Már reggel 
fél hét volt, odakint egyre világo-
sodott, de a két művész fejében is 
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egyre világosabbá lett az a tudat 
hogy aligha fognak megjelenni a 
délelőtti próbán. 

— írni kell — konstatálta Latyi 
is, Nádor is, igen ám, csakhogy az 
ostoba toll sehogy sem akart en-
gedelmeskedni. Odaintették hát a 
pincért és a következő leveleket 
diktálták le neki. 

Kedves főrendező ur ! 
Rettentő gyomorgörcsöm van, a mai 

próbán nem vehetek részt. A teljes szerep 
tudásról biztositalak. Szives elnézésedet 
kéri tisztelettel L a t a b á r Á r p á d . 

Kedven főrendező ur ! 
Borzasztó fejfájásom miatt nem jöhetek 

a mai próbára kérném szives elnézését. 
Szolgája N á d o r J e n ő . 

Mikor a levelek készen voltak, 
Latyi a következő utasítást a d t a i é 
a pincérnek : 

— Apuka, az egyik levelet fél 
tizkor, a másikat tizkor beküldi a 
szinházhoz boy-jal. Itt a pénz. De 
előbb az egyik levelet lemásoltatja 
a tüzilegénnyel, mert nagyon ha-
sonlít az írás. Érti ? 

— Hogyne érteném — mondta a 
pincér, mire a két ílluminált szí-
nész nyugodt lelkiállapotban távo-

5. oldal 

zott a kávéházból. Persze arra 
nem gondoltak, hogy a pincérben 
felül fog kerekedni a takarékosság 
szelleme. A jó ember ugyanis ak-
ként gondolkozott, hogy mi az ör-
dögnek adjak én külön egy hatost 
a tüzilegénynek, amikor az jó ne-
kem is. Másrészt a két levél egy 
cimre megy, minélfogva fölösleges 
pazarlás lenne a kétszeri boykölt-
ség- Úgyis gazemberek a boyok. 

így gondolkozott és a két leve-
let egy borítékba csapva elküldte 
Stoll Károlynak. Ilyen körülmények 
között persze a kitűnő főrendező 
sem szorult külön detektivszimatra, 
hogy a tényállást megállapíthassa. 
A két színész azonban csak ké-
sőbb tudta meg, hogy milyen sze-
rencsésen jártak. Tudniillik a dél-
előtti próba szerencsésen elmaradt, 
mert a János vitéz díszleteit pró-
bálták aznap délelőtt. 

S O R R E N T O - K A V E H A Z Ä a Fercnc Ferdinánd í l u l 

VI. TERÉZ-KÖRUT 19. SZÁM. RÁCZ GYULA 
» r> a r ; n . m i , . , teljes zenekarával hangversenyez. 

G A R A I ARMIN, k a v e s . Változatos színházi vacsora. 
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Sztrájkol a gólya. 
A Vígszínház énekes újdonsága. 

îghalt a gólya már ! 
Vidámabb sirató még 

alig hangzott el. A Vig-
szinházban fújják most 

Németh Juliska, Tanay Frigyes és 
Sarkady Aladár. Holnap pedig már 
fújni fogja egész Budapest, holnap-
után meg egész Magyarország. 

Vidám sirató, mert hiszen min-
denki sejti, hogy a gólya nem halt 
meg igazán, hanem csak alszik és 
könnyű lesz feltámasztani. 

Der Storch ist todt, az újdonság 
eredeti cime, de a magyar átdol-
gozásban enyhítettek ezen a kissé 
rideg címen és azt a tréfás változ-
tatást végezték rajta, hogy csupán 
sztrájkol a gólyamadár, amelyben 
még mindig hisz a kis Zsuzsi, aki 
pedig már mennyasszony, sőt már 
férjes nő is. A szegény férj azon-
ban kénytelen-kelletlen tiszteletben 
tart ja őnagyságát. 

Tanay Frigyes adja ezt a férjet, 
akinek ezernyi szenvedését—egyéb-
ként nagyon deritő és kacagtató 
szenvedések — kellő humorral tol-
mácsolja. A partnere különösen 
az első ^felvonásban, Németh Ju-
liska, aki a főpróba nagyon meg-
hitt és válogatott hallgatóságában 
üdvözölhette első budapesti szín-
házi közönségét. Ennél a közön-
ségnél — a szombati siker előzmé-
nyeképen — már kivivta magának 
a nagy tetszést és ettől a közön-
ségtől megkapta az első tapsokat. 

Nem hiába a Németh József le-
ánya. Vérbeli szubrett. Csupa tűz 
és kecsesség. Hangja nem akar égig 
hatolni, de kellemes, szivhez szóló, 
a szövegkiejtése pedig egyenesen 
mintaszerű. Dalát, amelyben arról 
értekezik, hogy 

Annus, Julis, Maris, 
Minden leány hamis 

különös finomsággal adja elő és 
táncratermettebb, formásabb láb-
szárak még alig tipegtek a Víg-
színház szinpadán. 

A szerelem sötét verem kezdetű 
keringője, amelyet Tanay Frigyes-
sel ad elő, alighanem a szezon egyik 
legnépszerűbb slágerje lesz. 

Vendrey Ferenc is elsőrendű si-
kerre számithat. Az ő kapitányá-
hoz érdemes volna egy nagy ope-
rettet irni. Csupa ötlet és jókedv. 
Rengeteg tapsra számithat akkor 
is, amikor egyedül énekeli a „Csin 
talan asszony"-t, akkor ís, ami-
kor Németh Juliskával dalol és 
táncol. 

Szép leányok után járni ! Ez a 
kettősnek a refrénje és el lehetünk 
rá készülve, hogy ezt a kitételt 
sürün fogják citálni. 

Sarkady Aladár a jó vidékrő 
énekel kuplékat és tudvalevő do-
log, hogy a kupié az ő erőssége. 
Haraszthy Hermin és Tapolczay 
Dezső is énekelnek egy kedves 
dalt régi jó időkről. 

Már ezekből is látható, milyen 
gonddal és mennyi ambícióval ál-
lította össze Stephanides Károly a 
partiturát, amely a Sztrájkol a 
gólya egyik erőssége. 

A dialógus ötletességének garan-
ciája a fordító, Heltai Jenő nevel 
Röpködnek a budapesti élcek és 
annyi kacagni valót adnak, hogy a 
Vigszinházat ugyancsak nem kell 
félteni a májusi melegtől. 

Szilágyi Vilmos ezúttal is olyan 
rendezőnek bizonyult, aki a köny-
nyed bohózatot éppoly hozzáértés-
sel viszi színpadra, mint Bernstein 
véresen komoly drámáit. Ügyesen 
csoportosítja a komédia figuráit és 
ez is egyik tényezője lesz a Sztráj-
kol a gólya sikerének. 
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H. Vidor Ilonka. 

Àfelejthetetlen Vidor tata leá-
nya H. Vidor Ilonka. A „H." 
a neve előtt azt jelenti, hogy 

életét megosztotta egyik legzseniá-
lisabb fiatal irónk, Harsányi Zsolt 
és a színpad között. Hogy jól és 
okosan cselekedett, azt tudja Har-

sányi Zsolt is és tudja a közönség ' 
amely legutóbb a Piros bugyelláris 
Menczijében tüntető szeretettel 
tapsolta meg a fiatal művésznő 
pompás alakítását. H. Vidor Ilon-
kának azonban nem ez az első 
nagy sikere. Rákosi Szidi asszony 
iskolájában, ahol mint növendék 
végzett, a Dollárkirálynő Daisy-jét 

H. Vidor Ilonka. 
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1. Ihász Gizi. 2. Gabányi Jenő. 3. Horváth Kálmán. 4. Ötvös Jenny. 5. K, Kovács Andor 
Major rajzai. 

szerzői: F a r a g ó Jenő és H a r -
s á n y i Zsolt. 

Ez a két név már igy magában 
egy csomó pajkos ötlet ígérete, de 
mégis, ez a szkeccs ötletek dolgár 
ban minden várakozást felül fog 
múlni. Adva van egy aszfaltbetyár, 
akit az üldözött nő lakásáról visz 
el a defektiv, mert azt hiszi, hogy 
őnagysága katonaszökevény férjé-
vel azonos, Weisz Pista aztán 
visszatér mint huszár és a házas-
pár szakácsnőjét veszi ostrom alá' 
Mikor azonban kiakarják dobni, ő 
a nagyobbik ur és csekély száz 
koronát zsarol ki a férjtől azon a 
cimen, hogy leleplezi, mint katona-
szökevényt. Persze ez igy, szimp-
lán elmondva, csak magva annak 
a rengeteg ötletnek, amit Faragó 
Jenő és Harsányi Zsolt a darabban 
elhelyeztek. Van azonban a föl-
vételnek egy epizódja, amely a 
szkeccsen kivül is kacagtatóan 
kedves. 

kreálta rendkívüli tetszés mellett, 
majd a Népoperában a Tengerész 
Kató hozta meg neki a közönség 
elismerését. Azóta minden föllépé-
sénél nem közönséges fejlődést 
konstatálunk nála. Ha kiforr, egyike 
lesz legnépszerűbb színésznőink-
nek, aminthogy már ma is teljes 
joggal számot tarthat a négyszemü-
ségre és a közönség becéző sze-
retetére. 

Weisz Pista, a huszár. 

Àközel jövő legaktuálisabb em-
bere nem fekete Nikita, ha-
nem egy sokkal szimpatiku-

sabb aszfaltbetyár, Weisz Pista, a 
huszár. Hogyan lett huszár Weisz 
Pistából és milyen bolond kalamaj-
kákon ment keresztül egy kis 
szoknyavadászat utójátékául,meny-
nyit szenved és hogy kerekedik 
felül, igy meséli el a Projektograph 
r. t. legújabb szkeccse, amelynek 
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Margittal Annie — Berlinben. 

A Vígszínház csodálatosan szőke 
szépségét, Margittai Anniét 
nagy szerencse érte. Illetőleg, 
ahogy vesszük. Mert ha tény 

is, hogy Margittai Anniéra nézve 
szerencse, hogy a berlini Kleines 

Theater elvitte őt tőlünk, legalább 
is ugyanakkora szerencséje van 
Barnowsky direktornak, hogy a 
szép Anniét a Kleines Theather 
számára leszerződtette. A szerződ-
tetés azonban nem ment egészen 
simán, mert a művésznő nem szí-
vesen megy el idegenbe, még ha 
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olyan előnyös szerződéssel kínál-
ják is meg, mint aminővel a Klei-
nes Theater elkápráztatta. És ta-
lán nem is hagyott volna el ben-
nünket, ha Barnowsky szerződé-
sével egyidőben meg nem érkezik 
egy berlini filmgyár ajánlata, amely 
hatalmas gázsit kinált a művész-
nőnek. Két ilyen ajánlatot a leg-
nagyobb könnyelműség lett volna 
visszautasítani. Annie is elővette 
a jobbik eszét és egy mélabús 
sóhajjal búcsúzik tőlünk. Jövőre 
már a Spree partján gyönyörköd-
nek művészetében. De azért mi 
is látni fogjuk néha-néha, egy-egy 
mozifilm főszerepében, ahol meg-
csodálhatjuk gyönyörű arcát és 
művészi játékát. 

Ich liebe Sie — én szeretem, 
Ich liebe dich — szeretlek téged, 
Én most németül tanulok 
S a tudás láza szörnyen éget 
És összevissza hadarom 
A sok nehéz külföldi szókot, 
Gib mir ein Kuss — ez annyit tesz, 
Hogy adj hamar nékem egy csókot. 

Hogy mért e szörnyű buzgalom 
S a németet mért kultiválom ? 
Német színésznők jönnek el, 
Lengék és szőkék, mint az álom, 
Német színésznők jönnek el, 
Követni fogom őket hiven, 
Ich liebe Sie — én szeretem, 

Mit Ihnen ist voll mein Herz — a szívem. 

Ultimo. 

Hajós Böske. 
(A cimképhez.) 

» j név, de már ragyogó 
fénnyel bontakozik ki 

§ az ismeretlenség homá-
lyából. És ami még töb-

bet jelent, a muzsika klasszikus 
városában, Milanóban fog megmu-
tatkozni, — itt csak éppen hogy 
előkészitette elkövetkezendő, nagy 
sikereit 

Szilágyi Arabellánál tanult éne-
kelni Hajós Böske és a műit héten 
énekelt próbát Oreste Poli, a mi-
lanói Theatro Werne igazgatójának 
Títta Ruffo és Mart nelli jelenlété-
ben. A próba pedig olyan fényesen 
sikerült, hogy Hajós Böske e pilla-
natban már le is van szerződtetve 
a Teatro Wernehez és továbbképzés 
céljából még ebben a hónapban 
Milanóba utazik. Hogy mi lesz 
azután? Nyilvánvalóan nagy, nagy 
siker, mert másképpen el sem kép-
zelhető, hogy egy kezdő opera-
énekesnőt Milanóban föl merjenek 
léptetni a Carmen cimszerepében. 
Pedig föl fog lépni benne, még 
szeptember havában. A következő 
szereplése a Wagner-ciklusban lesz, 
amelyben a nagytehetségű és káp-
rázatos hangú fiatal művésznő 
szintén csupa elsőrangú szerepeket 
fog kapni. így hát aligha kell so-
káig várnunk, hogy Hajós Böske 
első, nagy sikeréhez gratulálhassunk, 
amit annál kevésbé fogunk elmu-
lasztani, mert hiszen Hajós Böske 
tőlünk megy el messzi idegenbe és 
a magyar tehetségnek szerez elis-
merést a külföld előtt. 



StinUÁZi ÉLET i s . oldal 

Borbély Lili vendégfellépése. 

Szerda este a Király-szinház kö-
zönsége kedves ismeretséget ujitott 
föl. Viszontláttuk újra a debreceni 
szinház pompás szubrettjét, Borbély 
Lilit, aki ezúttal pár estére átvette 
a Cigányprímásban Fedák Sári 
szerepét. A primadonna alakitásá-
ban annyi művészet, kedvesség 
és temperamentum volt, hogy a 
közönség alig győzte tapssal, ujrá-

zással. Persze, ezen csak azok le-
pődtek meg, akik nem ismerték 
régebbről Borbély Lilit, aki már 
Gül Baba Leilájában és a János 
vitéz Iluskájában megmutatta, hogy 
szubrettjeink legelőkelőbbjei közül 
való. 

Minden a szinpadra predeszti-
tálta ezt a kiváló nőt. A hangja, 
a kedvessége, a temperamentuma 
és igazán nem csudálatos, ahol 
Királyszinház-béli sikerei óta meg-

fordult, Pécsett, 
Szabadkán ésDeb-

' recenben rendki-
' vüli megbecsülés-

ben volt része. 
• 

Ezentúl majd több-
ször fogjuk lát-
hatni, mert mint 

Beöthy debreczeni 
társulatának pri-
madonnája bizo-
nyára többször 

fölrándul közénk is 
egy kis fővárosi 
dicsőségért. Ami 

méltán mégis illeti, 
mert ha a régebb-
ről való alakítá-
sait ezúttal nem is 
vesszük számításba 

a Cigányprímás 
Sárijában aratott 

nagy sikere éppen 
elég ahoz, hogy 

mindenkor várako-
zással menjünk a 

színházba, ha a 
színlap az ő fellé-
pését hirdeti. 
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1913. április 19. 
1913 április 19-én, déli tizenkét 

órakor egy virágzó, karcsú fiatal 
nő nyitott be a Vigszinház igazga-
tói irodájába. 

— Giza! — hangzott föl a jelen-
lévők ajkáról a meglepett kiáltás, 
amelyben három adagnyi öröm is 
helyet foglalt. Mert a virágzó, bá-
jos, ifjú, karcsú, szőke nő nem 
volt más, mint Mészáros Giza, a 
Vigszinház legkedvesebb és leg-
pajkosabb művésznője, aki immár 
hónapok óta hátat forditott a szín-
háznak. Nem azért, mert megunta 
a dicsőséget, hanem azért, mert 
az ármányos betegség egy szana-
tórium falai közé kényszeritette a 
művésznőt. 

Konstatálnunk kell, hogy ha Ko-
mor Gyula nem lett volna egy 
olyan komoly férfiú, mint amilyen, 
körültáncolta volna Mészáros Gi-
zát. De miután ő egy komoly 
ember, átengedte a táncos szere-
pet a Vigszinház fiatalságának, 
amely örömujongással törtetett be 
Mészáros Giza után a direkció 
helyiségeibe. Pedig a direkciónak 
is sok oka volt örülni. Tudniillik 
egész halom vidámnál vidámabb 
szerep vár a legkedvesebb Gizára, 
akit csak valaha ez az öreg föld 
a hátán hordott. Egy csomó nagy-
szerű színdarab sorsa, sikere, karri-
érje függ Mészáros Giza egészsé-
gétől, amely immár teljes. Mindössze 
három havi kúrára szorul még. 

De az őszi szezonban már újra 
látjuk őt és újra élvezzük pompás 
művészetét. 

Megnyílt a Jardin. 

Akőszinházak még ontják az újdon-
ságokat, (mindegyikben lesz még 
egy vagy kettő) de akinek a szinház 
már meleg, az sem marad esténként 

hajléktalan. Megnyílt a Jardin, ez a pom-
pás kis mulató, amelynek programmja a 
szalmaözvegyek nyári beszédtárgya. 

A Jardin mindig a legelső volt a maga 
nemében, hanem amit az idén nyújt, amit 
most produkál, az utolérhetetlen és föl ér 
bármelyik külföldi hasonló „intézménnyel.'-

A kabaré igazgatását dr. Márton Miksa 
vállalta magára. Ehhez kommentár nem 
kell. Amit ö elvállal, az el van vállalva,— 
kérdezzük csak meg színpadi szerzőinket, 
akiknek sikerei körül óriási érdeme van 
annak az ügynökségi irodának, amelyet 
szintén ő vezet. Ezt a kabarét egy egészen 
eredeti elv, ötlet alapján ugy szervezte, 
hogy a téli nagyságok közül csak azokat 
vitte ki magával a ligetbe, akik nélkül egy 
kabaré sem tud élni, — a többiek mind-
annyian az ő felfedezettj i, akiket a nyá-
ron át fog kegyébe venni az a finom és 
előkelő közönség, amelynek máris kegyeibe 
férkőzött az uj kabarétársulat. 

A kabaré főcsillaga a Vigszinház bájos 
és kitűnő humoru színésznője, Pallay 
Rózsi, akinek Cigányprimásbeli Fedák imi-
tációjára zarándokolni fognak, magánszá-
mait pedig óriási tetszéssel és ujrázással 
fogadják. A májusi műsor színésznői : 
Boriss Bianka, Baranyai Józsa és Lukács 
Sári azok, akik nagy sikerrel debütáltak a 
kabaré színpadon. Különösen nagy hatása 
volt annak a csibész terzettnek, amelyet 
Baranyai, Lukács és Radó Sándor adtak 
elő. Mindahárman kitűnő táncosok, maga 
a terzett pedig egyike a legbájosabb ily-
nemű produkciókuak. 

Elsőrendű látványosság a német-magyar 
nagy revü: „ É l j e n a z é l e t ! " A drezdai 
Belvedere szinház van itt egész személy-
zetével és az egyik percben kacagtató 
humorukkal, a másik pillanatban meg 
finom lyrai jeleneteikkei ragadják bámu-
latra a nézőt. 

Különösen nagy sikere volt a „Wat teau" 
cimü élőképszerü darabnak, meg a Rosen 
Kavalier előadása alatt a nézőtéren tör-
ténő kis bohóságnak. A revübe van be-
illesztve a Cigányprímás paródiája is, a 
melynek szerzője Kőváry Gyula, a Nagy 
Endre kabarét tagja, aki azonban juniustól 
kezdve már kint játszik, — továbbá Pallay 
Rózsi és Sajó Géza magánszámai. 

A Tabarinban szenzációs táncprodukció-
kat végeznek a világ minden tájékáról 
szerzett táncos és énekes színésznők, kü-
lönösen nagy siker volt a Max és Floritta 
kettősnek, azután az ausztráliai fenomén-
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n e k : Etna Poolnak. A 4 little Sparks 
görkorcsolya számait háromszor meg kellett 
ismételni. 

Szóval van mit látni, hallani a Ja rd in-

ban, amelyet Goórné asszony, a nagyszerű 
Lujza páratlan hozzáértéssel és kiváló 
Ízléssel szervezett meg. 

PALLAY RÓZSI a Vígszínház tagja a Ja rd in vendége, 
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y « 

Pufi, az udvarias. 

F uszár Károly, a népszerű Pufi, 
minden héten uj oldalról mu-
tatkozik be, mert hála isten-

! nek, az ilyen kövér embernek 
sok oldala van. Ezúttal pél-

dául mint a világ legudvariasabb emberét 
fogjuk őt megismertetni. 

Önök csóválják a fejüket. Hogy lehet 
egy kövér ember udvarias? Hiszen a kö-
vérnek még a vére is lustábban csörgede-
zik és ami még szomorúbb, ha leejtesz 
előtte egy zsebkendőt, a Pufi nem tud 
gyorsan utána hajolni, mint a karcsú sze-
ladonok. De azért mégis ő a világ leg-
udvariasabb embere, amint azt az A) alatt 
csatolt történetben igazolni fogjuk. 

A történet igy szól. A Király-utcai vil-
lamos, amelyben egy napsugaras áprilisi 

reggelen Pufink utazott, zsúfolásig tele 
volt. Nem volt egyetlen ülőhely sem, vi-
szont kint a perronon is szorongtak az 
emberek. Ekkor három nagykalapos hölgy 
kúszott fői a perronra. Csak épp, hogy 
libegni tudtak a lépcsők szélén és erősen 
kapaszkodtak a szijjakba, hogy le ne 
essenek. 

Pufi egy szempillantás alatt átlátta a 
veszedelmes helyzetet, azonkívül veleszüle-
tett gavallériája is elhatározó lépésre 
késztette. Helyéről fölkelve udvariasan a 
három nőhöz fordult és átengedte nekik 
a helyét. A három nő boldogan ült le 
Pufi árvánhagyott helyére és azóta esküsz-
nek, hogy Huszár Károly a világ legudva-
riasabb embere. Mert más ember legföljebb 
egy nőnek ajánlhatja föl a helyét. De a 
Pufi udvarias, ő háromnak is fölajánlhatja. 

Tulajdonosok K á t a y és S t a l l e r 
KITŰNŐ KISZOLGÁLÁS 
OLCSÓ ÁRAK! 

V I I I . , B A R O S S - U T C A 8 7 . 
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BÁRD FEREHCZ 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. 
Telefonszám : 

25—13- és 57—08. 
Andrássy-ul 1. 

Telefon-szám : 
6—56 és 57—28. 

Kossuth Lajos-utca 4. 
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A „SZÍNHÁZI ÉLET" kiadóhivata-
lában (Budapest, Eötvös-utca 31.) 
megfelelő levélbélyeg beküldése 

mellett megrendelhető 

Tavaszi ünnep 
Dráma 3 felvonásban. 

Irta: BIRÓ LAJOS. Ára 3 korona. 

Baila 
Színmű 3 felvonásban. 

Irta : SZOMORY DEZSŐ. Ára 3 korona. 

Róza néni 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Irta : LENGYEL MENYHÉRT. Ára 3 korona. 

M e d u z a 
Színmű 3 felvonásban. 

Irta: Ifj. WLASSICS GYULA. Ára 3 kor. 

A NAGY UR 
Színmű 3 felvonásban. 

Irta : KISBÁN MIKLÓS. Ára 3 korona. 

Éva boszorkány 
Szinmü 3 felvonásban. 

Ir ta: HERCZEG FERENC. Ára 2.50 kor. 

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


