
MARSCIIALKÓ RÓZSI ÉS Dr. SZfiKPLVHiDY FERENC, az Operaház jegyes pária. 
Ko?sák felvciele. 

II. évfolyam 19Í3. május 24-től május 31-ig. 21. szám 

-5 te rKeózü : cJncze S á n d o r 



IL SZinU/jl ÉLET 21. szám. 

Ifj. Hegedűs Sándor munkái: 
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) 
NARANCSVIRÁG (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) . . . . 
A SZULTÁN BIRODALMA Ára 30 fill. 

Megrendelhető a 

»Színházi Elet« kiadóhivatalában 
Budapest, VI. Eötvös utca 31. 
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Előfizetési á rak : 

Budapest és vidékre 

Egész évre 8 kor 
Félévre 4.70 . 
Negyedévre 2.40 , 

Egyes szám ára 
Budapesten 20 f. 

Vidéken 24 f. A Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

m m m elet 
JytjerK&s-zh.: 3ncze Settlor 

ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes buda-
pesti színházak egész heti SZINLAPJÁVAL és a darabok 
• • • • TARTALMÁVAL • • « 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerrkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eö tvös -u tca 31. 

Telefon 133—98. 

REINHARDTEK. 
— Berliniek a Vígszínházban. — 

aikus ember el sem hinné, 
hogy az ilyen vendég-

szereplés sorsára mily nagy be-
folyása van az előestének. Még ha 
olyan társulatról van is szó, amely-
nek tagjait, vezetőjét, képességét 
eléggé ismerik és tudják, mint 

a minő a Reinhardt-féle együttes. 
Az első est hangulata erősen hat 
a vendégszereplés folyamára, és 
ezért mindig nagy gondot okoz, 
hogy „mivel kezdjék" a játékot. 

Hogy Reinhardték és a Vígszín-
ház ez idén is jól választottak, az 
a csütörtöki est folyamán ugyan-
csak fényesen kitűnt. Első kedvező 

Az „Élő halott" (Der lebende Leichnam) a Deutsches Theater előadásán. 
Bertens M. Kupfer Winterstein Höflich 



* 
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tünet volt persze az a körülmény, 
hogy minden jegy elővételben kelt 
el és tömérdek volt azoknak a 
száma, akik hiába ostromolták a 
pénztárt. Aztán az ovációk szaka-
datlan láncolata, amely nem szűnt 
meg, habár az előadás budapesti 
viszonyokhoz képest nagyon sokáig 
tartott. Hiszen tizenegy óra régen 
elmúlt, mikor utoljára csapott össze 
a függöny. Moissi, Eibenschütz 
Kamilla, Terwin Johanna, Bertens 
Róza, a derék Diegelmann, a min-
dig megbízható Winterstein, olyan 
fogadtatásra találtak, aminőben 
csak azokat részesitik, akik öröm-
mel jönnek hozzánk, és akiket 
örömmel látnak. 

így persze lázasan várja a kö-
zönség a továbbiakat. A Tavasz 
ébredését már jól ismerjük. Rein-

Az ,,Élő halot t" (Der l ebende Leichnam) a Deutsches 
T h e a t e r e lőadásán 

Moissi és Gina Mayer 

hardték sehol sem adták annyiszor 
mint nálunk. Az Eibenschütz Ka-
milla Wendlája, a Moissi szerelmes 
diákja, a professzorok komikus 
kollégiuma olyan attrakciók, ame-
lyek ezúttal is meg fogják tölteni 
a nézőteret. 

A gyengék szövetsége, Schalom 
Asch müve, ujabb próbaköve ennek 
az érdekes egyéniségű irónak, akit 
Reinhardt fedezett fel Európa szá-
mára. Meginditó képe annak, hogy 
két kivert, megcsalatott lélek ho-
gyan talál egymásra, hogyan lép 
szövetségre azok ellen, akik őket 
megcsalták, elrúgták. Eysoldt Ger-
trud művészetét fogjuk ismét cso-
dálhatni ebben a finom árnyalással 
megirt drámában. 

A Kék madárt persze látni kell 
a berliniektől. Hiszen ezt az elő-
adást is Berlinből olyan hir előzi 
meg, hogy bátran kezdhették volna 
a Kék madárral a vendégszerep-
lést, mert a szenzáció zománca 
tapad a Kék madárhoz is. Az elő-
adásban az egész társulat vesz 
részt, és igen jelentékeny statisz-
tériát is mozgósitanak. 

A Totentanz, Strindberg, hatal-
mas alkotása öt szereplőt állit a 
színpadra, de mindegyiknek első-
rendű feladat jut osztályrészéül. 
Eysoldt Gertrud, Brabenetz Annie, 
Kurz Emilia, Sturm Hans és Koener 
Lothar lesznek hivatva a hatalmas 
irodalmi mü interpretálására. 

Rendkívül eredetinek ígérkezik 
a Wedekind-féle Musik, a Tavaszi 
ébredés szerzőjének groteszk er-
kölcsképe. Eibenschütz Kamilla, a 
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német Varsányi Irén, amolyan 
Györgyike, vagy Bella-féle alakí-
tásra talál alkalmat. 

A budapesti playgoerek persze 

valamennyi előadás jegyeiért ver-
senyeznek, és az lesz a boldogabb, 
aki a Reinhardt előadásokból minél 
többet élvezett, 

É l f f t I 

,,A kék madár" Reinhardték előadásban. 

J. A macska—Gertrud Eysoldt. 2. A tej—Elisabet Weirauch. 3. A kutya—Victor Arnold. 4, Mytyl—Mathilde 

Danegger. Tyltyl—Lia Rosen. 5. A nevetés. 6. A kenyér. 
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Királyék Bécsben. 
Az a nagy társaság, amelyik 

a 12. oldalon látható és melynek 
tagjai ilyen vidáman, öntudatosan 
és büszkén állnak a Carltheater 
bejáratánál a Bécsben vendégsze-
replő Király színház. Büszkék és 
boldogok, egytől-egyig mind. s a 
császárvárosban aratott nagy siker 
gyönyörűsége tölti el őket. Még 
Lehár Ferencet is, azt a borotvált 
arcú urat aki szintén ott áll a cso-
port közepén s aki e fényképfelvétel 
előtt nagy szerényen és nagy büsz-
kén kijelentette: 

Annyira én is tagja vagyok a 
Király színháznak — mint mond-
juk egy kardalos. 

„Királyék" azonban — ami alatt 
itt kivételesen nem Király Ernőék 
— hanem a Király színház értendő 
nem voltak mindig ilyen büszkék 
és öntudatosak. Bizony az első elő-
adás előtt óriási volt a drukk. Mint 
színházi nyelven mondani szokták 
a zsinór padlástól a sugólyukig 
minden és mindenki drukkolt. Mikor 
a Jánosvítéz ouverturjének a 
hangjai megcsendültek a zenekar-
ban. Beöthy László igy sohajtott 
fel. Ugy érzem magamat mint egy 
kockajátékos, a kocka el van vetve, 
most a levegőben repül s még nem 
tudom, hogy melyik lapjával fog 
leesni. Aztán megkezdődött a da-
rab. A nagyszerű János vitéz, Bagó 
(Király Ernő) elénekelte első dalát 
s ezzel egyszeriben eldőlt a ven-
dégjáték sorsa. Felhangzott az első 
nyíltszíni taps — a kocka hatos 
lapjával esett felfelé. 

A siker legjava részét persze 
Fedák Sári kapja, aki ebben a 
pillanatban Bécs legünnepeltebb és 
legdédelgettebb!primadonája. És ha 
büszkék is vagyunk arra, hogy mi 
magyarok mennyire tudunk lelke-
sedni a művészeinkért — bizony 
egy kicsit szégyelhetjük magunkat. 
Nagy kár, hogy Fedák Sári auto-

mobilon jár és nem kocsin, mert 
ennek a két lónak volna most a 
világon a legjobb dolga. Soha egy 
pillanatig sem kellene a kocsit 
huzniok, mert az a lelkes tömeg, 
amely Fedák Sárit mindenüvé ki-
séri, mindig hajlandó volna arra, 
hogy helyettesítse őket. 

jirdekes látogatója volt különben 
a mult héten Fedák Sárinak a 
bécsi öltözőjében. Egy hosszú sza-
kállú úr állított be hozzá. S be-
mutatkozás után igy szólt: 

— Művésznő, van Önnek egy 
jegyzőkönyve? 

— Igen. 
— Kérem legyen szives és je-

gyezzen bele egy számot, 
— Kérem, szivesen. 
— írja: 500.000, 
— Felírtam, Nos és? 
— Művésznő ez a szám, ugyan-

annyi ko onát jelent. 
Ha kedve volna ezt a pénzt meg-

szerezni — táviratozzon erre a 
címre: s átnyújtotta a névjegyét. 

Egyik legnagyobb színházi ügy-
nök volt, akinek fejében amerikai 
tournék terveződnek. Mondják kü-
lönben, hogy ez az úr hasonló 
látogatást tett Rátkaí Marcinál is. 

* 

Mert hát Rátkaít is nagyon szi-
vükbe fogadták a bécsiek: Múltkor 
egyik előadás után a Bristolban 
vacsorázott egy kisebb társaságban, 
amelynek tagjai a bécsi diadalmas 
trupp főerősségeibőlverődtekössze. 
Ott volt Perczel Sári, Latabár és 
még egynehányan. A nagy étterem 
még üres volt, s Rátkaí megelé-
gedetten mondotta: 

— Jaj de jó igy egy kicsit ma-
gunk közt lenni — itt nem ismer 
senki — és nem bámul senki ránk. 

Ebben a pillanatban odalépett a 
pincér az asztalhoz. 

— Parancsol Rátkai úr? 
Egy virágárus lány jött a te-

rembe. 
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— Parancsol Rátkai ur? 
Egy ujságárus jött: 
— Parancsol Rátkai ur? 
Ugyebár ehhez nem kell magya-

rázat. 
* 

Egy szomorú asszonykával talál-
koztam tegnap délután itt Buda-
pesten. 

— Miért olyan szomorú, asszo-
nyom. 

— Az uram miatt bánkodom. 
— Valami baja van az urának ? 
— Nem tudom, hisz épen ez az 

én bajom. Az uram három hét 
előtt elutazott Bécsbe s minden 
hét végén egy táviratot küldött : 
,,Még egy hétig maradok". Ha 
akkor mikor elutazott, mindjárt 
három hétről beszélt volna, hát 
nem bánom beletörődtem volna a 
szalmaözvegységbe — de igy — hát 
ez utálatos. Én vagyok az egyet-
len, aki nem örül a Király-szinház 
sikerének. 

Ez a szomorú asszonyka Lata-
bárné volt — a Latyi felesége. 
A mit mondott nem kell hát ko-
molyan venni, mert bizony ő is 
örül a Király-szinház sikerének, 
mely egyben a férje nagy sikerét 
is jelenti. 

Egyébként Latyiné megvigasz-
talódhatott már, mert pénteken 
délelőtt megérkeztek „Királyék" 
Budapestre. A nagy siker minden 
diadaljelvényét elhozták magukkal 
s a jó Nyugati pályaudvar annyi 
koszorút és virágot még sohasem 
látott egy halomban, mint amennyit 
arról a három vasúti kocsiról hoz-
tak le, amelyen a Király Szinház 
tagjai jöttek haza a bécsi diadal-
napok után. 

várról 
Pestre. 

Szentgyörgyi Pisla Pesten. 
New-York kávéház szi-
nészasztalai körül való-
ságos forradalmat keltett 
a hire, hogy Szentgyörgyi 
Pista bácsi feljött Kolozs-

e g y k i s v a k á c i ó r a 
S akik a hirnek nem hit-

tek, kénytelenek voltak a szemük-
kel meggyőződni róla, hogy az 
ország legnépszerűbb, népSzinmü-
szinésze tényleg itt van. Valahon-
nan előkerült Major is, és rossz-
akaratú ceruzájával hamar lekapta 
Pista bácsit. A kislányát jött meg-
látogatni — mondta ő, de mi titok-
ban elmondhatjuk, hogy valójában 
egész más okok hozták fel ezen 
kivül Pestre. Egyik filmgyárunk 
ugyanis népszínműveket akar gyár-
tani a nyáron, s természetesen ő 
rá gondoltak elsősorban, mint a 
filmek főszereplőjére. Ha meg tud 
egyezni a gyárral : jó ideig itt is 
marad mostan. 

SZENTGYÖRGYI PISTA. 
Major rajza. 
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Gyerünk csak! 

yerünk csak ! . . . azaz, 
hogy álljunk meg egy 
szóra. Mégis hallatlan, 
hogy a gyanútlan embert 

megrohanják az utcán öles plaká-
tok és a fülébe bömbölik : Gyerünk 
csak! Ámbár ki tudja? Hátha okos 
helyre invitál a különös és tiszte-
letlen felszólitás, amely egyként 
szól büszke méltóságos uraknak és 
szerény, gyalogjáró emberkéknek. 
Nohát gyerünk csak. Nézzük meg 
az ügyet bévülről. 

Ha az ember enged a felszóli-
tásnak, akkor gyerünk csak a Nép-
operába, ahol szombaton nagy, lát-
ványos, bohókás revü adatik. Ki 
szerezte a revüt ? No ez már aztán 
igazán tájékozatlan kérdés, amikor 
adva van a Népopera. A revüt 
tehát az ötletes Mérei Adolf sze-
rezte, de hogy ne unatkozzék, 
megkérte Béldi Izor doktort, hogy 
próbálnák meg talán együtt. Vagyis 
Mérei azt mondta, hogy : gyerünk 
csak ! — mire Béldi Izor megin-
dult. Ám nem revü a revü, ha 
nincsen benne muzsika. Kupié. No 
és ki szerez máma kupiét ? Kupiét, 
amelyik a fogantatása pillanatában 
népszerű és nagyszerű. Erre a 
kérdésre még a bolond is meg-
felelne. Persze, hogy a Zerkovitz. 
De a Zerkovitz is egy társas lény, 
aki nem érzi jól magát egyedül, 
megizente tehát Barna Izsónak, 
hogy : Izsó bátyám, volna-e kedve 
kuplékat irni a Népoperának? Ha 
van, akkor gyerünk csak !, . . 

Ez a „Gyerünk csak" megszüle-
tésének hiteles története. Aki már 
most a revü meséjére is kíváncsi, 
annak elmondhatjuk, hogy egy bi-
zonyos Paneff Danasov bolgár 
milliomos elvetődött Budapestre, 
ahol szerelmes lett a Bristol szálló 
szobaleányába. Amilyen hős kato-
nák ezek a bolgárok, egy pillana-
tig sem habozott, hanem megkérte 
a szépséges szobalány kezét. Sőt 
tovább ment. Meg is esküdött vele. 
Nohát ez rendben volna, hanem 
volt ennek a szépséges szobalány-
nak egy imádója is, ez tetszik 
tudni egy pincér volt, aki szörnyen 
nfekikeseredett a dolgok ilyetén 
fordulatán. És mint Tóti Dorka 
boszorkány a Peleskei nótáriusban, 
azonképpen ö is fölcsapott üldö-
zőnek. Es három napon által, 
tüzön-vizen keresztül megakadá-
lyozta a — nászéjszakát. Ez a 
háromnapos hajsza a darab. Hő-
seink mindenütt megfordulnak és 
mindig az év aktualitásainak kö-
zepébe csöppennek. Hogy aztán 
mi mindent látnak, azt mi diszkré-
cióból sem árulhatjuk el, mert el-
végre ez mégis nászút, amelynek 
fölöttébb diszkrét mozzanatai le-
hetnek. Ellenben annyit megsúg-
hatunk, hogy lesz ebben a revü-
ben minden. Lesz pazar látványos-
ság, lesz ezernyi pajkos tréfa, lesz 
egy sereg szenzációsan szép lány, 
sláger-kupié, amit akarnak. Aki 
nem hiszi, nézze meg. Gyerünk 
csak ! . . , 
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Hol a kék madár? 
(Fantasztikus riport úgyis mint eredeti 

értesülésünk két fejezetben.) 

II. 

Az ötletet hamarosan te t t követte. Há-
rom kipróbált, legelszántabb detektív erő-
sen felfegyverkezve mindenre készen kö-
rülvett egy hirdető oszlopot. 

A vizsgálatnak mindjárt az első pilla-
natban szenzációs eredménye lett. Nagy 
plakát ütődött a szemükbe : 

„A kék madár a Magyar 
Színházban." 

le í rássa l és mindjárt alatta egy kis szín-
lap volt, mely kibogozta a nyomozat ed-
digi eredményeinek szálait. 

A Kék madár tehát Beöthy színházában 
van és annak eltüntetését az ujjlenyomat 
"tanúsága szerint Vajda László rendezte. 
Az 500 koronás nyugta is mindjárt világos 
volt, a fordító tettestárs Ador ján Andor 

neve a szinlapon mindent elárult. 
Esti fél nyolc órakor a főkapitányságon 

lázas készülődés folyt. Maguk a rendőrök 
sem tudták, hogy hová mennek, mikor 8 
órakor előállottak az automobilok és 150 
egyenruhás és 60 titkos rendőrt a Magyar 
Színházhoz szállítottak. 

Az egyenruhás rendőrök elállották a ki-
j árásokat a detektívek pedig behatoltak az 
e lőcsarnokba jegyet váltani. 

A pénztár fölé egy tábla volt kifüg-
gesztve. 

A mai előadásra 
minden jegy elkelt. 

A sok veszélyt kiállóit detektívek sá-
padtan néztek össze. Mit csináljanak? A 
siker érdekében rendkívül fontos, hogy 
t i tokban nézzék végig az előadást. Hosz-
szas habozás után lovag ßialoszkurszky 
kiadta a parancsot ; 

Mi négyen a földszintre próbálunk be-
jutni a többiek igyekezzenek az erké-
lyekre. 

Szépen besétáltak egyenkint a föld-
szintre és megálltak az utolsó sor háta 
mögött. 

Egyszerre ott termett egy jegyszedő : 
— Kérem itt rendőrileg tilos megállani. 
A detektívek megmutatták igazolványai-

kat , ami a jegyszedőt engedékenységre 
birta, különösen mikor meghallotta, hogy 
egy rejtelmes bűnesetről van szó. 

A közönséggel együtt lázasan figyelték 
az előadás folyamán a detektívek a gye-
rekek hajszáját a kék madár után. 

Egyik meg is jegyezte. 
— Szólok Bodának, hogy ezt a két 

gyereket vegye fel a detektív osztályba. 
Nagyszerűen értenek a nyomozáshoz. 

Ámde egyik jelenet a másik után jött és 
a kék madár csak nem került meg. 

Fél tizenkettő tájban az utolsó felvo-
násban már már azt hitték, hogy meg-
fogják a gyerekek a Kék madarat és ők 
rajta üthetnek a zsákmányon, de hiába. 
Az előadásnak vége lett és a Kék madár 
csak nem került ető. 

Ekkor a véletlen megint segítségül jött 
a nyomozatnak. A távozó közönség sorá-
ból valaki megszólalt. 

— Azt hiszem a gyerekeknek a Beöthy 
irodájába kellene menni, az ő kasszájában 
van a boldogságot symbolizáló Kék madár, 
amint ezt a zsúfolt ház mutat ja . 

A detekt iveknek sem kellett több. Az 
egész kirendeltség azonnal a Király Szín-
házhoz autózott . Felrohantak az irodába. 

— Itt kell lennie a Kék madárnak — 
ordítottak elkeseredetten. 

Az i rodában Beöthy és Lázár direkto-
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rok voltak. Beöthy éppen a napi kasszát 
ve t t e á t . 

A detektiveknek ugy rémlett mintha a 
Kék madár a kassza fölötl lebegne. 

— A törvény nevében kiáltották a de-
tekt ívek. 

Beöthy mosolyogva nyitotta ki a kasszát 
és a detektívek mohón turkálni kezdtek 
a sejtelmesen kék bankjegy csomóban. 
Semmi eredmény. A bankjegyek szine 
olyan volt teljesen, de a kék madár mintha 
kiröpült volna. 

A detektívek csügedten távoztak. 
Beöthy pedig diadalmasan szólt Lázó-

hoz: 

FALUDI BORISKA. 

— Lássa Lázó ! Ezek hiába keresték a 
kék madarat. Pedig megvan, csakhogy 
nem a kék madarat kell keresni, hanem a 
kék madárral keresni. Mint a mellékelt 
ábra mutatja. 

Es diadalmasan ütött a teli kasszára. 

Faludi Boriska. 

Jjpikor a szinészakadémián 
S Í M ® láttuk kedves és szere-
JSiââ'lBi tetre méltó frissességét, 

megdöbbentő biztonságát 
— meglepetésként fogadtuk öröm-
mel és szeretettel. Nem csak az 

az illő szeretet volt ez, amelylyel 
egy szép, kedves és fiatal leánynak 
tartozunk, nem csak az a szeretet, 
amelylyel derék jó Faludi Antal 
bátyánknak adózunk szívesen, aki 
olyan korán búcsúzott el a Nem-
zeti Színháztól s aki boldog édes 
apja ennek a bájos és talentumos 
kisasszonynak — hanem önzetlen 
és jóleső szeretet volt ez, amely 
csak a kivételes talentumoknak jár 
ki. Az uj vígjátéki színésznő — 
gondoltuk — végre, hogy megér-
kezett. 

Most aztán egy uj meglepetés-
ben részesített a magyar színpad 
e legfiatalabb talentuma. A Nép-
operában lépett fel. Gvendolint 
játszotta az Aranyesőben. 

Kedves volt, szép volt, tempe-
ramentumos volt, hangja van és 
énekelni tud, originális ötletei 
vannak. Fiatal kezdő színésznőről 
úgyszólván kicsit sok is e dicséret 
— de érdeme szerint nem szabad 
kevesebbet mondani. 
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E d i i h 
Dráma 4 felvonásban, vegyileg 

tisziitva. 

zomoru bizonyítéka került 
a héten felszínre annak, 
hogy a magyar ipar ha 
nem is pang, de a meg-
élhetést nem igen bizto-

sítja. 
Dési Mór, egy szerényen jöve-

delmező gőzmosóda és vegyi tisz-
titóda tulajdonosa belátta ezt a 
nagy bajt és megirta Edith cimü 
drámáját, az első magyar vegyileg 
tisztitott darabot, A drámát szépen 
kinyomatta, ellátta itt látható arc-
képével és — mint illik — nekünk 
is beküldte, mondanánk róla véle-
ményt, vagy ilyesmit. 

Hát bizony, a dráma kissé gyön-
gécske, amint azt szerző ur is he-
lyesen sejti. 

De becsülni és tisztelni való az 
a törekvés, amelylyel bizonyára 
első munkájának nekifogott. A te-
hetség csirái ott vannak a mese 
ügyes bonyolításában és még az 
sincs kizárva, hogy műkedvelői elő-
adásban sikert arat. 

Mindenesetre feljegyzésre érde-
mes, hogy ebből az osztályból is 

kerül már drámaíró, — aki komo-
lyan veszi a dolgát. 

Éljen a vegyi tisztító ipar és 
vegye meg a könyvet, akit érdekel 
Kapható a szerzőnél, Dési Mór 
Hajós-u. 19 2 korona 50 fillérért. 

m u - o ' vf 
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Amig több pesti színpadon 
Fölment a német ázsiója 
S megkezdődött az idegen 
művészek inváziója 
Azalatt Beöthy sem késett 
És meglátogatta Bécset 
No osztán, hogy mit végzett ottan 
Azt elmondhatjuk meghatottan 
Volt pénzben bőség 
És magyar dicsőség 
Volt taps, volt ováció 
Igen nagy sikert aratott 
A gúnyolt magyar náció, 
Ámbár ennél is lontosaab 
Ilire közjogászaink már várnak, 
Hogy végre sikere volt Bécsben 
A magyar Királynak. 

Ha az ember megunta már 
Ezt a Pestet kritizányi, 
Fogja magát, Budára megy, 
Ahol játszik a Krecsányi 
Ottan szépen 
Megül egy jó zsölleszéken 
Két kezét berakja ölbe 
S azt gondolja, mindenütt jó, 
De mégis legjobb a zöldbe 
A fák között buja illat 
És a primadonna trilláz, 
Ilyen színház vagyon kettő 
A Feld és Krecsányi- szinház 
Ebből viszont az következ, 
És ez ötletünk alapja, 
Hogyha — mint a költő mondia — 
Ha a Feld isten kalapja, 
Akkor (jön kérem az ötlet, 
Vagy legalább olyan fajta) 
Ha Feld képez egy kalapot, 
Krecsányi bokréta rajta. 
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Pünkösdi királyság a Mar-
gitszigeten. 

Az istentől megáldott Margit-
sziget felső végén néhány 
hét óta lázas munka folyik. 

Az ácsok kopácsolásába belezeng 
a jókedvű munkások éneke, itt-ott 
egy-egy ideges ember szaladgál 
felborzolt hajjal, vezényszavak, 
lázas tevékenység és napról-napra 
alakul, formálódik a junius 1-én 
megtartandó pünkösdi királyság 
tündérien szép szintere. Hogy tün-
dérien szép lesz, abban ne kétel-
kedjék senki, hiszen a magyar 
Reinhardt — Márkus László ren-
dezi az ünnepséget, ő állítja be a 
festői csoportokat, az ő intézke-
kedései szerint folyik minden ebben 
a csodálatosan szép színházban, a 
hol vászondiszletek helyett igazi 
fák borulnak a szin fölé és ahol 
az egész pogány misztérium teljes 
keleti pompájában fog kibontakozni. 
Látni fogjuk a pogánykori költészet 
minden szépségét és gyönyörködni 
fogunk poéta-lelkü emberek fantá-
ziájának festői megelevenedésében. 
Olyan lesz minden, mint valami 
meseszép álom, ahogy elvonulnak 
előttünk régi dicsőségünk ragyogó 
alakjai, a nomád harcosok, akik 
valamikor végig száguldták gyors 
paripáikon egész Európát, a pogány 
papok, a táltosok, a hét nemzetség 
vezérei, a bizánci frank és szláv 
követek és a csodásan szép ma-
gyar asszonyok, erős, pompás ha-
jadonok, kopjás, ijas kelevézes vi-
tézek, Ökrös fogatok hosszú sora, 
hadiszekerek, a pünkösdi királyné 

virágos kocsija — aki ennél szeb-
bet, megkapóbbat el tud képzelni,, 
az önmagát csalja meg. 

A Szent Margitsziget igazgatósá-
gának páratlan áldozatkészségét 
jelenti a junius 1-én megtartandó 
ünnep. Azt az uj érát, amelynek 
egyetlen célja van, hogy a Margit-
szigetet végre egészen átadja a 
népnek, a székesfőváros kövek 
közé zárt, munkában megőrölt né-
pének. Egy ilyen ünnep oda fogja 
gyűjteni egész Budapestet a szi-
getre, amelynél szebbet, pompában 
gazdagabbat a világnak egyetlen 
fővárosa sem tud felmutatni. A 
Margitsziget igazgatósága valóban 
gyönyörű missziót teljesit, amikor 
áldozatot nem kiméivé káprázatos 
fénnyel csalogatja a szigetre a fő-
várost. Dicsőség adassék érte 
azoknak, akik a margitszigeti ün-
nepséget megtervezték. 

Művészházasság. 
Cimképiinkhöz. 

Székelyhidy Ferenc doktor és 
Marschalkó Rózsi junius első nap-
jainak valamelyikén oda fognak 
állni egy nemzetiszin szallagos ko-
moly ur elé, a komoly ur beszélni 
fog mindenfélét, magasztosai és a 
végén ki fog derülni, hogy Szé-
kelyhídi Ferenc és Marschalkó 
Rózsi isten és emberek előtt tör-
vényes hitvestársak. Operaházunk-
nak ez a két igazán nagyértékü 
művésze szerencsésen egymásra 
talált. A művészvilágban kevés 
olyan szimpatikus egyéniség van, 
mint ők, de ami még ennél is töb-
bet jelent mindketten rendkívül 
fejlődésképesek. 

Most mennek majd még csak az 
igazi dicsőség felé, kéz a kézben. 



Nemes Skizzei a Margitsziget pünkösdi Királyság ünnepére. 
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A Király Szinház vendégszereplő 
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társulata a bécsi Carltheater előtt. 
A Színházi Élet számára készült felvétel. 
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Tapolczay boldogan szállt ki a randevú 
helyén, ahová egy kissé korán érkezett . 
Olyan korán, hogy ráért még körültapo-
gatni magát, Ebből származott minden ba j , 
mert ahogy a mellényzsebében kotorászott , 
ijedten vette észre, hogy eltűnt a pén 
zecske. Mind a hatszáz korona. 

Nosza, nagy lett az ijedelem, Tapolczay 
elfelejtett csapot, papot és randevút, szi-
vét csak az eltünk hatszáz korona 
izgatta. Nyilván a kocsin esett ki a pénz, 
konstatálta és ezzel már intet t is egy 
üres gummirádlisnak, hogy visszamenjen 
vele oda, ahol a kocsit fölfogadta. Igen 
ám, de a standon még nem volt ott az ő 
kocsisa, mert nyilván visszafelé is szert 
tett fuvarra. Tapolczay tehát beült a 
standdal szemközt lévő kis korcsmába és 
annak ablakából leste busán, mikor jön az 
ő kocsija? Jö t t is végre, de a hatszáz 

Tapi randevúra megy. 

korona nem volt benne. Ellenben a kocsis 
-mlékezett, hogy az a magas, borotvált, 
pepitanadrágos ur, aki Tapolczay után a 
kocsiba ült, fölvett valamit a kocsi aljáról 
és a zsebébe gyűrte. 

— Hova vitte a pepitanadrágost ? 
— Hát azt bizony kivittem Budára, a 

Fő-utcába. 
— Utána ! — adta ki a jelszót Tapol-

czay és egy félóra múlva már ott volt a 
Fő-utca illető házának házmesteri szobá-
jában, ahol a pepita felöl érdeklődött . 

— Láttam itt egy ilyen urat, —mondta 
a házmester — sőt azt is tudom, hogy 
innét a Beketow-cirkuszba ment, mert a 
lépcsőn lejövet még visszakiáltott vala-
kinek. 

— Hát akkor menjünk a Beketowba — 

z még a hét elején történt, 
amikor az eget még nem bo-
rították gyászos fellegek, sőt 
tavasz volt, vérbeli tavasz és 
a levegőben buja orgona illa-

tok úszkáltak. Tapolczay, a derék Tapi 
szintén tavaszt érzett a szivében és bár 
délutánra már várt reá egy kedves kártya-
parti, ő inkább azt a randevút választotta, 
amelyet egy fiatal női rajongójától kapott 
a szóbanforgó tavaszi délutánra, 

Tapolczay fölvette a legszebbik szürke 
ruháját, a legfehérebb cipőjét, a leghódi-
tóbb mosolyát, ezenkívül vagy hat-
száz koronát. A dohányt előkelő moz-
dulatokkal begyűrte a mellénye zsebébe, 
aztán hajrá, gyerünk csak azzal a gummi-
rádlival. Röpült vele a könnyű kocsi és 
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sóhajtott megadással Tapolczay és a ko-
csis engedelmesen végrehajtotta az utasí-
tást. Ám mire kiértek a délutáni előadás-
nak vége volt és Tapi ott állott tanács-
talanul, míg a taxamérőn őrült sebességgel 
kergették egymást a tizfillérek. Hátha a 
Stefánia-uton lesz — gondolkodott a mű-
vész — és néhány perc múlva kint bak-
tatott már a kocsi a Stefánia-uton. Pepita 
nadrágot sokat látott, de a kocsis egyik-
ben sem ismerte föl a keresett utast. 
Közben pedig megeredtek az ég csatornái 
és mielőtt még intézkedni lehetett volna, 
Tapolczai gyönyörű szürke ruhája fölvette 
a „csatakos" jelzőt. 

— Vissza a Clubba — kiabált Tapi el-
keseredetten és mig a lovak sebesen 
ügettek a cél felé, Tapolczai egy kis szá-
madást csinált; 

— Elmaradt egy randevú, elmaradt egy 
alsósparti, elveszett hatszáz korona, tönkre-
ment egy rend ruha. Mi következhet még ? 

Igen. A kocsiköltség. Ez még követke-
zett, mintegy tiz koronányi nagyságban. 
De Tapolczai az egyszeri magyarra gon-
dolt, aki elkeseredésében fogott egy karót 
és a jégesővel versenyt pusztította szőlle-
jét, mondván : hadd látom uram isten, 
mire megyünk mi ketten ? Es beállítván 
csuron vizesen a Club-kávéházba, odaszólt 
a főpincérnek : 

— Fizesse csak ki a kocsimat. De ké-
rem, adjon neki husz koronát. Miért ne 
keressen ő is az én hatszáz koronámon ? 

Jardin de Paris. 
Nálunk, ha éjfélre jár már az óra 
így szól a pesti, 
Álljunk meg egy szóra ! 
S ahogy igy magában monologizál 
Előtte egy gummirádlis megáll 
Megáll és kitárja párnázott ölét 
S a pesti felejti a nimolét, 
Felejti a rossz pénzpiacot, 
S hogy a tárcája szörnyen kiaszott, 
Eljeled bánatot, elfeled bajt 
S a Jardin de Parisba gyorsan kihajt. 

A Jardin de Paris egy csuda hely. mert 
Tündéri fényben úszva a kert 
S ott vigaszt lelsz rögtön minden bajodér ' 
Mert van benne ezernyi szép ba jadér 
Ily drága virágokat nem hajt a rét, 
Ha tetszik megkeresed a kabarét 
Mert itten a pesti minden but levet, 
Csak nevet, csak nevet, csak szívből nevet 
Ugy nevet, hogy törli is a könnyeit 
És öntözi magába a Törleyt, 
Van itt szalmaözvegy és van itt diák 
És vidám, csapongó, friss melódiák 
Ó Jardin, te drága, te isteni kert, 
Te találtad ki azt a nagyszerű szert, 
Amelyet az ember ha éjjel bevett, 
Olyan szert, amit senki sem utál 
Oly fürge lesz tőle, akár az evet, 
Csak egy kis spiccet hoz használat u tán 

Még alszik a nappali város, a rut 
Víg néptől népes a Stefánia ut, 
Ostort patt intanak a fess kocsisok 
Simán gördülnek a gummirádlisok 
Benn ül pár elázott, de vidám gyerek 
S a szélben lebegnek fehér rejjerek 
Oly különös kép, mint egy szines bazár 
így van ez reggel, ha a Jardin bezár. 

SMílesz a Lánchíddal? 

Két fiatal újságíró dis-
kurált a napokban a 

1 Lánchidról. 
— Mi lesz a Lánchiddal, ha el-

zárják a forgalomtól? — kérdezte 
az egyik. 

— Mi lesz ? Hát istenem, élni 
fog a megtakarított filléreiből. 
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Ardó Ilonka. 

Ásta Nielsen még nem is tudja, 
hogy micsoda veszedelem fe-
nyegeti Szatmár felől, ahol föl-

kerekedett egy gyönyörű prima-
donna, névszerint Ardó Ilonka és 
jön Budapest felé, hogy az Apolló 
filmjein megtépázza a dán csillag 
dicsőségét. Mi, akik már ismerjük 
ennek a csodaszép színésznőnek a 
kvalitásait, tudjuk, hogy csakugyan 
rendkivül sokat várhat tőle a ma-
gyar mozimüvészet. Es a Projek-
^ograph népszerű filmjei, szkecscsei 
ezentúl még nagyobb népszerű-
ségre tarthatnak számot, mert Ardó 
Ilonkában olyan primadonnát sike-
rült megnyernie a direkciónak, aki 
képben, játékban, énekben egya-
ránt kiváló. 

ARDÓ ILONKA. 

HAUU HIUJ5AG 
Hevesi uj darabja. Hevesi Sándor dr. az 

Operaház főrendezője 
tudvalévőleg drámaíró is. ,,Az apja fia" 
ciniii négyfelvonásos vígjátékát tavaly mu-
tatta be nagy sikerrel a Magyar Színház 
— s mostanában kerül majd bemutatóra 
egy néniét színpadon. Hevesi doktor kü-
lönben most uj darabot fejezett be. Az uj 
darab nem vígjáték hanem komoly tragé-
dia, a címe ,,A szent szűz rózsá ja" s a 
renaissance Itáliában játszák egy kis vár-
ban. Mindössze öt szereplője van az érde-
kes és izgalmas történetnek. Hevesi tragé-
diája a Nemzeti Színház jövő esztendei 
szezonjának lesz egyik bemutatója. 

mmmm 

A ycilgleur. Vajda Ernő a Rozmarín néni 
és a Ludas Matyi szerzője uj darabot irt, 
melyet a Nemzeti Színház már el is foga-
dott előadásra. A jongleur mert ideigle-
nesen ezt a cimet kapta az érdekes darab 
az artisták világában játszák — s e szo-
katlan és drámáiban újszerű miljőben 
mond el egy izgalmas és szép történetet. 
Vajda uj darabja különben vígjáték — s 
a jövő színházi szezon első felében kerül 
majd bemutatóra a Nemzetiben. 

• • • • 

Arányi a Népoperában. Arányi Dezső tud-
valevőleg megvált 

az Operaház kötelékéből. Ezt az alkal-
mat a Népopera agilis igazgatósága arra 
használta fel, hogy a szimpatikus és szép-
hangu énekest a jNépopera számára nyerje 
meg. Kertész távozása óta ugyanis a tisza-
kálmántéri színház vendég tenoristákkai 
dolgozott. Arányival már meg is kötöt ték 
a szerződést, mely a jövő szezon nyolc 
hónapjára a Népoperába szerződtette 
Arányit 24000 korona gázsival. — 
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KertéSZ Mihály a Magyar színház fiatal 
művésze tudvalevőleg az 

Apollo Pro jec tograph rendezője , aki az 
Apollo skeccseit és a Népopera r evü jének 
a . .Gyerünk csak"-nak fi lmrészeit r endez te 
a nyarat a Nordisk Fism Companynál tölti , 
ahol a ki lünö társaság mozirendezését 
fogja tanulmányozni. 

• • • • 

A Jardin de Paris juniusban egészen fel-
frissíti p rogrammját . A pompás drezdai 
szinház még 14-ikéig marad és ebben az 
uj c iklusban egy egészen uj revüt mu-
ta t be. 16-án lesz uj, egyfelvonásos Lehár 
opere t tnek a bemuta tó ja , amelyre Lehár 
maga is el fog jönni. Nagy szenzáció lesz 
Pallay Rózsi, mint Psylander, és Kőváry 
mint A$ta Nielsen egy b o h ó k á s je lenetben. 
A régi számok közül a l eg jobbak junius-
ban is műsoron maradnak . 

A törzsasztalnál. 
Megfogadott utasitás. 
Kürti József a napok-
ban egy jó napra állí-
tott be délután a ká-

véházba. Majd meg pukkadt a ne-
vetéstől s az iparkodástól. hogy a 
kacagást elfojtsa. 

Persze nyomban körül vették s 
nagyban folyt a tudakozódás. Né-
hány percig tartott azonban amig 
magához tudott térni és el tudta 
mondani a nagy kacagás okát. 

— Hát képzeljétek, a Népszin-
ház-utca és a Körút sarkán fel-
szállt a villamosra egy nagyon ko-
pott vidéki szinész. Meglátszott 
rajta, hogy először van Budapes-
ten. Egyenesen felém tartott és igy 
szólt: 

— Pardon, kolléga ur — én X. 
vagyok a Farádi-féle daltársulat 
tagja — kérem szépen jól megyek 
ezzel a villamossal a nyugati pá-
lyaudvarhoz. 

— Nem ! — mondom én — ez a 
kocsi a Szabadság-térre megy. Az 
utánunk következő kocsi megy a 
Nyugatihoz. 

— Köszönöm mondta és leugrott 
a villamosról, a következő pilla-

natban pedig felugrott — a pót-
kocsira. 

Ha igaz volna. Dobi 
Ferencnek — a Magyar 
Szinház kedves és jó 

tfite) humoru Francijának 
múltkor — ó csodák-csodája — 
egy bankban volt dolga. Még pe-
dig pénzt vett fel. Na nem sokat. 
Valami járandósága fejében talán 
százötven koronát fizettek ki csak. 
Dobi közben — amig rá került a 
sor — azzal foglalkozott, hogy a 
pénztárban felhalmozott ezres és 
százas bankókban gyönyörködött. 
Mikor aztán oda állt ő is a kis 
ablak elé — nem állhatta meg és 
igy sóhajtott fel. 

— Isten, de jó dolga is van az 
uraknak, ennyi pénz között. 

— Ugyan művész ur — hisz ön 
is jól tudja, hogy ez a pénz min-
denkié, csak nem a miénk, véde-
kezett a pénztáros. 

— Jó, jó — feleli rá Dobi — de 
tetszik tudni, a sok liszt sem a 
molnáré amit megőröl — de azért 
mégis csak ragad rá egy kevés be-
lőle. Tudom én amit tudok. 

Rátkai nyakkendői. 
Rátkai Marci, aki dicső-
ségben gazdagon most 
tért haza Bécs városá-

ból, tele van érdekes, eredeti és 
szines emlékekkel. De már annyira 
beleélte magát emlékeibe, hogy 
most már fiatal korából is elősze-
degeti az anekdotákat. 

— Fiatal szinész koromban — 
mesélte — az volt a legnagyobb 
ambícióm, hogy mentől több elegáns 
nyakkendőt szerezzek. De az volt 
a különös, hogy bár odahaza lak-
tam, a legszebb nyakkendőim min-
dig eltűntek. Figyeltem, kutattam, 
nem tudtam eredményre jutni. 
Egyszer aztán, hogy kora délelőtt 
vetődtem haza, borzasztóan szem-
beötlött, hogy az öcséim mind fel-
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kötött szalvétával ülnek az asztal-
nál. No ez különös — gondoltam 
— hiszen messze van még az 
ebédidő. Meg is kérdeztem tőlük : 

— Miért kötöttétek föl a szal-
vétát ? 

— Várjuk az ebédet — vála-
szolta flegmatikusán az egyik öcsém. 

Borzasztó gyanú villant át az 
agyamon. Egy rántással letéptem 
öcsém nyakáról a szalvétát és ime 
— megtaláltam egyik legszebb 
nyakkendőmet. Persze meglett a 
többi is. De az én öcséim azóta 
bosszúból sohasem viselnek szal-
vétát. 

A rejtély. Van két 
fiatal szinészünk, akiket 
a nóta szerint elválaszt-
hatatlanoknakneveznek 

az emberek. Ezenkívül van még 
egy jellegzetes sajátságuk, az tudni-
illik, hogy amennyire ők szeretik 
egymást, olyan kevésbé kedvelik 
őket mások. Mondta is nekik a 
múltkor Sebestyén : 

— Te is utálatos vagy, meg te 
is. Csak azt csodálom, hogy két 
ilyen utálatos ember hogy állhat 
egymással szóba ? 

A legolcsóbb foga-
dás. A Magyar Szin-
ház Kardos Andora 
nemrégiben házasodott 

meg. Házassága már csak azért is 
szerencsésnek mondható, mert fe-
lesége őnagysága nagyszerűen tud 
főzni. Dicséri is mindenki, aki csak 
valaha evett a főztjéből. így ma-
gyarázható meg az a fogadás, 
amelyet Tarnay kötött a múltkor 
egy újságíróval. A fogadás tárgya 
egy pompás vacsora volt. " 

— Na és hol esszük meg a va-
csorát ? -— kérdezte az újságíró. 

— Hol ? Hát a Kardoséknál. 
És így történt, hogy akárki veszti 

el a fogadást, Kardosék fizetik 
meg. 

-rm* 
Ebben a rovatban készséggel ad a szer-
kesztőség felvilágosítást darabokról, szer-
zőkről, színészekről, színésznőkről, egy-
általában minden színházi és irodalmi dol-
gokról. — Ha a kérdésre adandó válasz 
e rovat keretét túllépné, válaszbélyeg be-
küldése mellett levélben is válaszolunk. — 
Minden szerdán délután 3—4 óráig szer-
kesztőségünkben személyesen is szolgá-

lunk felvilágosítással.) 

Autogrammgyüjtő. 1, Máriautca 20, 2, 
Igen, 3. Csak a színházba 4, Plébánia-u. 4 
5, Igaz 6. Zsidó, 27 éves. Aranyeső. 1, 
34 éves, Budapesten, 2, Budapesten. 28 
éves, református, esti 100 korona. 672 auto 
1, Autón 2, Nincsen 3, A jános vitézben. 
4, Teljesiti 5, Zsigmond-utca 20. 6, Igen 
Lilly Kettő. Szoyer imádó, l , Nem igaz. 
2, Igen 3, Minden várakozáson felüli a 
bécsi siker. H. J s t v á n POZSOny. 1. Esti 400 
korona 2, Havi 3COO korona 3. Havi 2500 
korona N. I . Rökk Szilárd-u. 14. 2, Nagy-
ságos 3, Itthon van. Mond, További felvi-
lágosítást a kassai Kazinczy kör nyújt. 
Festőmüvésznövendék. Megkapható. B. Márta 
1, Nem hisszük, hogy megharagudna. 2, 
33 éves, 3, Még nem tudja, 4, Nincsen. 
PÓCiS. 34 éves, zsidó, 2, 27 éves, refor-
mátus. 3, Nincsen. 4, A „Mozikirály"-ban. 
Kunz G. Wien A „Babuská"-ban énekel-
ték. Sz. I. Budapest. Rajnay Gábor. W. Rezsó 
1, 22 éves, 2. Református. 8. 90C0 kor. 
4. A Szinészegyesület iskolájában végzett. 
5, Székesfehérvárott. 6. Államrendőrségi 
detektiv. Jardin. 1. Azonos. 2, Balról a 
második. 3. Zsidó. 

H e l y e t t e s s z e r k e s z t ő : K Á L M Á N J E N Ő . 

ENE K MŰVÉSZNŐ 
Marchesíné volt tanítványa Párisból 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéssel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe jutatja tanít-
ványait. Kitűnő francia olasz nyelvek 
és zongora oktatás. Balázsy E zse-
b e t , Pipa-utca 6. sz. a (központi vásár-

csarnoknál). 
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ARDIN DE PARIS 
VIL Erzsébet kírályné-ut 1, sz. 
A székesfőváros legelőkelőbb nyári mulatóhelye. 

MŰSOR: T. rész. 

BOYOK 
Lukács Sári, Sajó, Radó, Békeífy 

Boris Bianka Trude Troli 

Jardin tcrzett 
Lukács Sári, Baranyai Józsy, Radó S. 

D'Arrígo Kornél 
Käthe Funck Gellért Lajos 

A faun a Lipótvárosban ,r1ta
 F

KÄhy 

Boris, Marosy, Baranyai Józsy, Fábián Margit, Sajó, Radó, 
Gellért, Rábay 

II. rész. 

A „Könígi. Beive- $ 0 l e b e n wir ! S Ä ^ a r 6 

dere" vendégjátéka (Él jen az é l e t ! ) Rendező SchwarzE. i g azga tó 
Előjáték : 6. kép 

Um Mitternacht Die grossen Frauen 
1. kép 7. kép 

Balkánrummel Sajó Géza 
2. kép 8. kép 

Pallay Rózsi Footballsport 
3. kép 9. kép 

Der Theaterhabitué Beim Rosenkavalier 
4. kép 10. kép 

Watteau Cigányprímás 
5. kép ' 11. kép 

Im Modeatelier lm Tabarin des Jardin de Paris 
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Magyar Színház. 

A kék madár. 

Mesejáték 5 felvonásban, 9 képben. Irta :  

Maurice Maeterlinck, fordította : Adorján 
Andor, zenéjét szcrzette: Nádor Mihály. 
Rendező: Vajda László. Karmester: Bertha 

István. 
A képek sorrendje: I. kép: A szénégető 
háza. II. kép : A tündérnél. III. kép : Az 
emlékezés országa. IV. kép: A függöny 
előtt. V. kép: A temető. VI. kép: A jö-
vendő birodalma. VII. kép: Az éjszaka pa-
lotája. VIII, kép: Bucsu IX. kép: Ébredés. 

A Vígszínház társulata 
aBudapesti Színházban 

Támlásszék V. sor 10. szám. 
Énekes bohózat előjátékkal és három fel-
vonásban, irta Neal Max és Gerbeck Hans. 
Zenéjét szerzette Goetze Walter. Fordí-

totta Komor Gyula. 
Személyek 

Városi Vitus 
Hermin, a felesége 
Lottika, a leányuk 
Edus 
Városi Richard 
Hedvig, a felesége 
Medve, az aviatikus egy-

let elnöke 
Színházi titkár 
Molnár, fogházfelügyelő 
Rendőr 
Bella 
Róza 
Klári 
Juci, mindeneslány 
Jegyszedő 

Vendrey Ferenc 
Haraszthy Herrn. 
Molnár Aranka 
Sarkady Aladár 
Stella Gyula 
Németh Juliska 

Tapolcsay Dezső 
Béldi Ödön 
Balassa Jenő 
Győző Lajos 
Komlós Ilka 
Kürthy Sári 
Kárpáthy Lili 
Kesz Rózsi 
Bogyó Zsigmond 

Előjáték, A vidéki város színházában 
Városi Vitus összevész egy ismeretlen fia-
tal emberrel, akiről azt hiszi, hogy az ő 
helyét bitorolja a nézőtéren. Veszekedés 
közben megsérti a rendőrt, és ezért fel-
jelentik. Vitus nem tudja, hogy az a fiatal 
ember, akit ő megütött, — Rudas abbáziai 
vendéglős — titokban udvarol Lottinak, 
Vitus leányának. 

I, felvonás. Vitus Budapestre érkezik, 
hogy itt leülje a három napot, amire 
rendőrsértésért ítélték. Városi Richárd 
aviatikus, Vitus öcscse, jó pénzért vállal-

kozik arra, hogy leüli nagybátyja helyett 
a büntetést. Vitus lunipolni akar. De meg-
érkezik a felesége és a leánya, másrészt 
a fiatal Edus, aki Vitust elkísérte, ahe-
lyett hogy hazautazott volna, Budapesten 
marad és szintén lumpolni akar. így tor-
nyosulnak a felhők Vitus feje felett. 

II. feldonás. Városi Richárd, akinek há-
zánál találkozik az egész társaság, egy 
napi fogság után kegyelmet kap. Mire 
hazaér, otthon óriási a felfordulás. Rudas, 
az ő jó barátja, pincérnőket keres, és 
azokat Richárd lakására rendeli. Vitus azt 
hiszi, hogy a pincérnők azok a lányok, 
akikkel ő előző éjjel lumpolt. Edus lázong 
a nagynénje, Vitus felesége ellen, aki öt 
nagyon is szigorúan kordában tartja. 
Vitusnak nemcsak a feleségével gyűlik 
meg a baja, de egyszerre szemben áll 
Rudassal, akinek még elégtétellel tartozik. 
Egyszerűen letagadja, hogy ő az a bizo-
nyos vidéki ur volna, hanem vállalja Ri-
chárdnak, az aviatikusnak a szerepét, és 
még fel is száll az eroplánon. 

III. felvonás. Richard felhasználja Hermin 
néni spiritiszta hajlamait, és mindent jóra 
fordit. 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
Uj kiál l í tással és uj betanulással 

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

szerzette: Kacsoh Pongrácz dr. 
Személyek: 

Kukorica Jancsi Fedák Sári 
lluska Soós Margit 
A gonosz mostoha Csatai 
Strázsamester Asszonyi 
Bagó Király Ernő 
A talu csösye Boros 
Afrancia király Rátkai 
A francia királykisasszony . . T. Harmat I. 
Bartolo, tudós Latabár 

Újdonság! Bllksi Újdonság! 

Operette 3 felvonásban. Irta: .Werner és 
Champler. Zenéjét szerzette : Gilbert. 

Fordította : Harsányi Zsolt. 
Villányi orvos 
Laura 
Ella 
Ilka 
Lóri 
Szabolcs 
Parázs 
Block 
Andornaki 

Boros 
Gerő Ida 
Soós Margit 
Lonzay Annie 
Lábas Juci 
Király 
Latabár 
Rátkai 
Nádor 
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NEPOPERA 

Egész héten. Szoyer Ilona és Berky Lili fe l léptével 

GYERÜNK CSAK! 
Látványos revü énekkel, tánccal és mozival 7 képben. Irta : dr. BÉLDI IZOR és MÉREI ADOLF. 

A zeneszámokat ZERKOVITZ BÉLA és BARNA IZSÓ szerzette. 

Braun Lipót, fiakkeres 
Nelli, a leánya, női sofför 
Doli, ujságiró 

I. kép: Az első autótaxi. 
Horthy Sándor Zsuzska, a felesége 

A d t S Z ' 0 ] detektívek 
A polgármester 
Kovács XIII. János rendőr 
Locsoló 
Asszony 
Fiu 

Jóska, szobapincér 
Egy hercegnő 
t-sö ) 
2-ik ) boy 
3-ik ) 

BERKY LILI 
Marosffy Lajos 
Újvári Lajos 
Fehér Artúr 
Pajor Ödön 
Mátrai Ernő ' 
Csillag Benő 
Abafi Ella 
Kalocsai Kata 

Panev Danasoff, bolgár milliomos Csolnakosi Gyula 
Történik a Bristol szálló előtt. Nyárspolgárok, vőfélyek, női sofforök, 

1-ső ) 
2-ik ) virágárusleány 
1-ső ) f j 
2-ik ) t e r " 

SZOYER ILONA 
Pázmán Ferenc 
Faludi Boriska 
Faludi Boriska 
Mányoki Gizi 
Hatai Adrienne 
Csáti Iza 
Uram Giza 
Czukor Béla 
Bodor Imre 

járókelők. 
Áz I. és II. kép között : A legrövidebb utón a főkapitányságra, (mozgófénykép) 

Feri, magántanuló 
1-ső ) 
2-ik ) rendőrtisztviselő 
3-ik ) 
A só tündére 
Egy hölgv a házban 
Egy ellenzéki képviselő 
Az elnök 

Történik az országház 

II. kép: A kordonos parlament. 
Horthy Sándor 
Pázmán Ferenc 
Mányoki Gizi 
Hatai Adrienne 
BERKY LILI 
Kunosi Ella 
Vajda Frigyes 
Fehér Artúr 

A miniszter 
A palotaőrség parancsnoka 
2-fk ) n l u n k a p á r t i képviselő 
Doli 
Másik ellenzéki 
A rendőr 

Újvári Lajos 
SZOYER ILONA 
Pajor Ödön 
Gazdácska Lajos 
Marosffy Lajos 
Lóránd "Lajos 
Mátrai Ernő 

előtt és az országház üléstermében. Képviselők csendőrök, katonák, palotaőrök. 

Kijáró 
A detektív 
A másik detektív 
Panev 
Zsuzska 
Az F. T. C. kapitánya 
A belföldi istállóíiu 
Doli 
Hedvig 
Jóska 
A futballbajnok 
A szövetségi kapitány 

Történik az F. 

III. kép : A Futball meccsen. 
Újvári Lajos 

Fehér Arthur 
Csolnakosi Gyula 

SZOYER ILONA ( jrJPPH 
Gombóc Vilma 
Marosffy Lajos 
Faludi Boriska 

( Pázmán Ferenc 
Pajor Ödön 

Lajos 
1-ső ) 
2-ik ) kokott 
3-ik ) 
Nelli 
A W. C. kapitánya 
1-ső ) 
2 " i k > úr 
3-ik ) u r 

4-ik ) 
A rendőr 

Horthy Sándor 
Kunosi Ella 
Mányoki Gizi 
Hatai Adrienne 
J BERKY LILI 
Hajagos Károly 
Körösi Jenő 
Loránd Lajos 
Vajda Frigyes 
Mátrai Ernő 

T. C. pályán egy nemzetközi mérkőzésen. Közönség. Női futballisták. 

Panev 
Zsuzska 
A oinka 
A tízkoronás 
A huszkoronás 
Az ötvenkoronás 
A százkoronás 
Az ezerkoronás 
Jóska 
Rendőrfogalmazó 
Lajos 

IV. kép : 
Csolnakosi Gyula 
Szo>er Ilona 
Kunosi Ella 
Faludi Boriska 
Dinyési Rózsi 
( Karsai Ilonka 
( Körmendy Ilona 
Abafi Ella 
Lehner Margit 

J Pázmán Ferenc 
Horthy Sándor 

Történik egy bakkaraklubban. -

A bakk. 
Első slepper 
A rendőr 
Nelli 
Billy 
lóska 
Billy 
A krupié 
Egy játékos 
A bankár 

J rendőrsegédfogalmazó 
Második siepper 

• Játékosok. — Eleven bankók. 

Újvári Lajos 
Mátrai Ernő 
^ Berky Lili 

j Marossffy Lajos 
Vajda Frigyes 
Kalocsai Ferenc 
Csillag Benő 
Mányoki Gizi 
Hatai Adrienne 
Fehér Arthur 

A kép folyamán : Honnan vesszük a pénzt. (Mozgófénykép). 
A IV. és V. kép között : Menekülés a rendőrség elől. (Mozgófénykép) 

PARKÉTA fényesitésére a STORAX viaszkot garancia mellett ajánlom, mert könnyű kezelése által 
gyönyörű fényt kölcsönöz. Ara egy negyed doboz 70 fill. Fél doboz k 1.40. Egész doboz K 270. 
Kapható Csikós Lászlónál, Budapesten, VI. Szondy-utca 22. szám. = Telefon 102—70 
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Panev 
Apacslány 
Az éjszaka 
Lajos 
Doli 
Apaes 
Szaniszló 
Apacs 
Jóska 

V. k é p : Az állatkertben 
Csolnakosi Gyula 
I Szoyer Ilona 
Horthy Sándor 

( 
! Újvári Lajos 

Marosffy Lajos 

Nelli. 
A knikebájn 
1-ső ) 
3!]^ j Buchwald néni 
4-ik ) 
Montenegró 
Egy kis leány 

Panev 
Zsuzsi 
Doli 
A pesti nők kedvencei 

Pázmán Ferenc 
Történik az állatkertben éjszaka. Pesti nép. Kávéházak apothézise. 

VI. k é p : A moziban. 
Nelli 
Jóska 
Lajos 

kép íolyamán 

S Berky Lili 
Faludi Boriska 
Kunosi Ella 
Mányoki Gizi 
Hatai Adrienne 
Bäsch Tercsi 
Stoll Berta 

Csolnakosi Gyula 
Szoyer Ilona 
Marosffy Lajos 

élő alakban. A 
sláger-műsorából. (Két kép). A VI. és VII. kép között : Â Népopera kasszadarabja 

VII. kép : A Népoperában. 
Szereplők : a nézőtéri közönség és a revü összes szereplői. Az összes budapesti színházigazgatók. Éjjeli lepkék. 

Az egyes képek közötti telefonkomédiát : H. Vidor Ilonka és Bihar Sándor játszák. 
A revü összes mozgóképfölvételeit a Projectograph r.-társaság készítette (Kertész Mihály vezetésével). 

Berky Lili 
Pázmán Ferenc 
Horthy Sándor 

rendes mozielőadás az Apolló 
(Hozgókép). 

Fővárosi Nyári Színház. 
HETI MŰSOR. 

Hétfő Éva. 
Kedd Az asszonyfaló. 
Szerda A Gyurkovics-leányok. 
Csütörtök A z erős láncok. 
Péntek A kis barátnő. 
Szombat A furcsa háború. 
Vasárnap délután NebántSVirág. 
Vasárnap este A furcsa háború. 

E V A . 
Operette három felvonásban. Szövegét 
irták: Willner és Bodansky. Fordí tot ta: 
Gábor Andor. Zenéjét szerzette: Lehár F. 

Személyek : 
Octave Flaubert 
Dagobert 
Pipszy Pâquerette 
Pünelles 
Voisin 
Larouse 
Éva 

Bálint Béla 
Cseh Iván 
Bartkó Etelka 
Ocskay Kornél 
Tábori Emil 
Kövessy Lajos 
Felhő Rózsi 

A furcsa háború 
Operette 3 felv. Zenéjét szerzette : Stráusz János. 

Személyek. 
Artemisia hercegnő L. Mihályfi Julia 
Violetta 
Umberto 
Groot Boldizsár 
Elza 
Marchese Sebastiani 
Podeszta 

Bejczainé 
Ocskay 
Tábori 
Bartkó Etel 
Bálint 
Vajda 

Színház ntán a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

A kis barátnő. 
Operette 3 felv. í r ták: Stein Leo és dr. Willner A.M. 

Ford : Komor Gyula. Zenéjét szerzette : Strauss 0 . 
Gróf Artois Henry 
Fernand, fia 
Barcasson, ezredes 
Claire, felesége 
Claire, leánya 
Douval Louison 
Lagranch Philine, virágárusleány 
Saturnin, kabaré-költő 
Dr. Lafleur, egyptológus 

Tábori Emil 
Bálint Béla 
Kövessy Lajos 
L. Mihályfy Julia 
Pintér Erzsi 
Hailcr Irma 
Kovács Viora 
Ocskav Kornél 
Cseh Iván 

Erős láncok. 
Vígjáték 3 felv. Irta : Saiten Félix. Ford. Heltai Jenő. 

Személyek : 
Az uralkodó herceg Magas Béla 
A hercegnő, második felesége lákó Emília 
György herceg Kertész Dezső 
Marnitz gróf, kamarás Szeghö Endre 
Wartenberg grófnő, udvarhölgy Bánházy Teréz 
Zogelmann Hedvig Fodor Ella 
Strunz gyógyszerész Tábori Emil 

A Gyurkovics-leányok. 
Életkép 4 szakaszban. Ir ta: 

Radványi báró, ezredes 
Horkay Feri 
Özvegy Gyurkovicsné 
Mici 
Katalin 
Ella 
Gida, Radványi ezredes gyámfia 
Kemény Tóni 
Jankó, inas Gyurkovieséknál 

Herceg Ferenc. 
Szeghö Endre 
Ternyei Lajos 
Bánházy Teréz 
Greguss Margit 
Fodor Ella 
Bacsányi Paula 
Cseh Iván 
Abay Gyula 
Szigethy Andor 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 
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A Vígszínház nagyszerű újdonságának, a 

Sztrájkol a gólya 
cimü énekes vígjátéknak megjelent dalai 

BÁRD FEREHCZ ÉS TESTŰÉRE 
kiadásában 

Andrássy-ut 1. Kossuth Lajos-u. 4. 

Annus, Maris, Julis 
Twostep, Énekli NÉMETH JULISKA. 

Ara 2 korona. 

Meghalt a gólya már! 
Twostep. 

Éneklik : TANAY FRIGYES, NÉMETH JULISKA és 
SARKADI ALADÁR. — Ára 2 korona. 

A szerelem sötét verem 
keringő. 

Éneklik: TANAY FRIGYES és NÉMETH JULISKA. 
Ára 2 korona 50 fillér. 

A jó v i d é k 
kupié. 

Éneklik : SARKADI ALADÁR és NÉMETH JULISKA. 
Ára 2 korona. 



szfnuÁz ! t i a 21. szám, 

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. 

Bella 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta: SZOMORY DEZSŐ. Ára 3 korona. 

t 7 

Róza néni 
Vigjáték 3 felvonásban. 

Irta : LENGYEL MENYHÉRT. Ára 3 korona. 

M e d ú z a 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta: Ifj. WLASSICS GYULA. Ára 3 kor. 

A HAGY UR 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta : KISBÁN MIKLÓS. Ára 3 korona. 

Éva boszorkány 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta: HERCZEG FERENC. Ára 2.50 kor. 

l 'hübus-könyvnyomda, Budapest VI., ötväs-utca 31. — fHLEFON 133—98. 


