
SZILASSY ETEL. Kossák felvétele. 

II. évfolyam 1 9 1 3 . j u n i u s 2 1 - t ő l j u n i u s 2 8 - i g . 2 5 . szám 



II. SZIÍ1UÁZI ÉLET 25. szám. 

ANGOL 
P A R K 

Ujabb szenzációs újdonságok 
® készülnek, ü 

A világcsodák muzeuma 

B A C H O 
É S 

J A N D A 
KATONAZENEKARA 

A Park-vendéglő olcsó és kitűnő 

20 fillér. 20 fillér. 



II. évfolyam. 1913, junius 21-töl junius 28-ig. 25. szám. 

Előfizetési árak: 

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. 

ftinnfói elet -fnterkAszíî őncre Sándor 
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MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes buda-
pesti színházak egész heti SZINLAPJÁVAL és a darabok 

TARTALMÁVAL 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerrkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eötvös-utca 31. 

Telefon 133—98. 

Felelős szerkesztő: ÏNCZE SÁNDOR. 

Búcsúszó . . . 

Ü J r önnyedén, bár bizonyos 
y^ r meghatottsággal meg-

m^L emeljük a kalapunkat mi 
is: Agyő, drága jó kö-
zönség, aki általunk szív-

tad lelkedbe a szinházak szerete-
tét és aki minket vettél tolmács-
nak magad és szinészeink között. 
Most, két hónapon keresztül nem 
gyuladnak ki a rivalda lámpái, 
rozsda emészti a vasfüggönyt, pók 
szövi be könnyű hálójával a zene-
kar mélységeit és a nézőtér ásitó 
némasággal mered a két hónapig 
tartó sötétségbe. Szinészeink szét-
szélednek az előleg szárnyain, kit 
erre, kit arra kergetnek a szelek, 
hát mi merre menjünk, hát mi 
merre szálljunk ? Keseregjünk tán 
a hallgató kőszinházak felett, mi-
ként Marius Carthago romjain ? 
Fussunk hirek után Riminibe, Niz-
zába? Interjút hajszoljunk a Lidó 
drága napsütésében ? írjunk fan-
tasztikus színházi híreket arról, 
ami nincs és ami lehetne? Hálát-
lan és nehéz mesterség ez, amikor 
kirántották lábunk alól a gyékényt. 

Kapocs voltunk színház és kö-
zönség között. Rajtunk keresztül 

hullámzott ennek a lüktető és 
szines életnek minden izgalma, 
szépsége a közönséghez, közön-
ségtől a színházakhoz. Most finita 
la comoedia. El kell hallgatnunk a 
színházakkal együtt, hogy velük 
együtt támadjunk fel újra, friss 
erőben, pezsdülő életkedvvel. De 
távozóban megemeljük mégegyszer 
a kalapunkat a mi közönségünk 
előtt, amelynek kegyeit egy eszten-
dőn keresztül élveztük. És augusz-
tus végén, ha a szinházak kaput 
nyitnak, bizton hisszük, hogy mi 
előttünk ismét megnyílnak azok a 
kis kapuk, amelyek a közönség 
szivéhez vezetnek, 

A viszontlátásra ! 

ELŐFIZETŐINKHEZ. 

A „Színházi Élet" e számával 
nyári szünetet kezd és augusztus 
23.-án jelenik meg az uj szezon 
első száma. 

Áz előfizetések lejáratai termé-
szetesen k é t h ó n a p p a l eltolódnak. 

Arra kérjük n. b. előfizetőinket, 
hogy augusztus közepén megváltoz-
tatott lakcímüket velünk tudatni 
szíveskedjenek. 
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Mennek nyaralni. No hála istennek, elküldjük 
nyaralni az utolsó transz-
portot, aztán mi is nyugod-

tan lefeküdhetünk aludni. Most a 
Király- és Magyar Szinházak mű-
vészeinek nyaralási terveit fogjuk 
leközölni és miután igy mindenkit 
elhelyeztünk, mi ellenünk sem me-
rülhet föl semmiféle panasz. Ha 
netán valaki kimaradt volna, majd 
a jövő szezonban orvosoljuk sérel-
meit, mert ugyebár, most csak azt 
írhattuk meg, ki hol szándékozik 
tölteni a nyarat, de akkor azt fog-
juk megírhatni, hogy ki, hol és ho-
gyan töltötte a nyarat. A kettő 
között ugyanis lényeges differencia 
van. Legalább kétezer koronányi 
differencia. 

Azonban jöjjenek a nyaralási 
tervek : 

Beöthy László már hektoliter-
számra gyűjti a benzint pompás 
autója számára, amellyel az idén 
Karintiát és Tirolt fogja beszágul-
dozni. A végén persze ő is a Lidón 
köt ki, mert mint lelkiismeretes 
direktor a helyszínen akarja meg-
tudni, hogyan töltötték a tagok a 
nyári vakációt? 

Lázár, a népszerű Lázó direktor 
a holland tájak mélabús szépségeit 
akarja a lelkébe rögziteni. De per-
sze nyughatatlan lelke nem éri be 
Hollandiával. Meglátogatja Párist, 
Londont, végezetül pedig Karlsbad-
ban kúrálja ki a gyomrát, amely 
bizvást meg fog csömörleni a tulsok 
gyönyörűségtől. 

Fedák Sári nyáron egyszerűen 
szerepet cserél. Mint Kukoricza 
János itt bojtárkodott a fővárosban, 
nyáron viszont megnézi, hogy boj-
tárkodtak az ő bojtárai Tótszerda-

helyen. Hja, felelősségteljes és ne-
héz dolog a gazdálkodás. Ma-hol-
nap itt lesz Péter és Pál, kezdődik 
az aratás, jó lesz odahaza vigyázni. 
Hogy pedig mégse huzza ki prózai 
foglalkozással az egész nyarat, el-
eljárogat kicsit vendégszerepelni 
vidéki színházakhoz. 

Vágó, a Magyar Színház pompás 
színész-rendezője előbb a párisi 
színházi kiállítást nézi meg, aztán 
a Lidóra utazik, hogy legfrissebb 
pesti pletykákról értesüljön. 

Harmath Ilona meglátogatja Fedá-
kot Tótszerdahelyen, hogy meg-
tudja, mit jelent jó gazdának lenni, 
azután hazatér Rákoshegyi nyara-
lójába. 

Csortos Gyula nagy körutazást 
tervez, de egyelőre csak a végállo-
mással van tisztában. A végállo-
más — mi lehetne más ? — a Lidó. 

Marton karmester Karlsbadban 
piheni ki az esztendő fáradalmait. 

Csatay Janka a Lidóra megy. 
Z. Molnár László előbb a Buda-

pesti Színházban vendégszerepel 
egy pár estén s azután a vonatra 
ül és meg sem áll Párisig. Vissza-
felé természetesen a Lidón keresz-
tül vezet az ut. 

Sebestyén Géza remélhetőleg már, 
mint debreceni direktor megy el 
nyara,lni, talán magába Debrecenbe. 
A civis város boldog lehet, hogy 
olyan embert hódit meg magának, 
mint a népszerű S ebi és a vidéki 
színészetre nézve nagy nyereség, 
hogy olyan emberből lesz vidéki 
direktor, mint Sebestyén Géza. 

Tarnay Ernő egy kis steier faluba 
megy kipihenni a szezon no meg 
a ,Vágó-viták' okozta fáradalmakat. 

Huszár Károly a feleségével előbb 
Párisba megy egy kis mozit ját-
szani, azután bemegy egy bankba 
átcseréli a francia mozi ezer franco-
sait lírára és Itália felé veszi az 
útját az olasz konyhaprodukció ta-
nulmányozása céljából. 
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Stoll főrendező Entzensdorfba 
megy a bátyja kastélyába. 

Papp Miska a feleségével P. 
Tárnoky Gizellával nagyobb kirán-
dulást tesz Erdély bérces vidékein, 
azután Korondon telepszik meg. 

Márkus László nem volna boldog, 
ha nem dolgozhatna. Azért nem is 
megy messzebb Balaton-Kenesénél. 

Soós Margit Tirolba távozik, nyil-
ván, mert az alpesi faluban meg-
irigyelte a tiroliak vidám, sörszagu 
életét. 

Gombaszögi Frida a tengernyi 
sikert Via-Reggion pihenni ki, ahol 
a természetben találja meg mindazt 
a sok babért, amelyet művészeté-
ért megérdemel. 

Vincze karmester feleségével 
együtt Spanyolországot keresi fel. 

Ny ár ai Tóni eljátsza a vidéken 
legkedvesebb szerepeit, a Cigány-
prímást és a Sabin nők elrablását, 
azután Gleichenbergbe megy. 

Békési karmester sógorához megy 
egy Gyula melletti pusztára. 

Szirmai Imre, bár ősztől fogva 
már a Népopera kötelékébe tarto-
zik, ezúttal utoljára mint a Magyar 
Szinház tagja megy szabadságra. 
És hogy joggal hivatkozhassék a 
Magyar Színházra, még a fizetését 
is innét kapja, igaz, hogy csak a 
félfizetését. Ám azért valahogy ki 
jön belőle, hiszen nem csinál nagy 
utat, mindössze Berlint, Londont, 
Ostendét és a Lidót keresi föl. 

Király Ernő még leénekli az 
énekelni valóit a vidéki színházak-
nál, aztán siet a felesége, Solti 
Hermin után, aki már kint is van 
Karlsbadban. 

Nádor Jenő, a nemrég feltűnt és 
közkedvelt fiatal bonviván Abbá-
ziában fog nyaralni. 

Raskó a feleségével együtt Ba-
laton-Lellét keresi föl. 

Laiabár a családjával Riminibe 
megy. 

Dobi háromheti kabaré tura után 
hatheti sőrkurára megy Münchenbe. 

Dobos Margit, a bájos és tehet-
séges Dobos Margit Karinthiába 
utazik. Közelebbi adattal nem szol-
gált, de bizonyos, hogy e sorok 
megjelenése után egész Karinthia 
lázasan fog tipelni, melyik helysé-
gét tiszteli meg látogatásával a mű-
vésznő? 

Tanainé Halmi Margit ez idén 
Bodendorfba utazik. A gyönyörűen 
beszélő művésznő bizonyára sok 
lelkes hivet fog szerezni a szép 
magyar szónak. 

Szilassy Etel. 
árom éven keresztül a 

debreceniek dédelgetett 
primadonnája volt Szi-
lasi Etel. Közben meg-

próbálkozott a kabaréval is és a 
könnyű múzsa szolgálatában ra-
gyogtatta pazar képességeit. Mint 
kabaré-direktor és mint fő-attrak-
ciója tulajdon társulatának, szédü-
letes sikereket ért el és neve szinte 
egyedülálló a vidéken működő 
primadonnák között, mert neki 
csak imádói vannak s a kritika 
gáncsos szava még sohasem sebezte 
meg. 

Most abban a szerepben mutat-
kozott be a budapesti közönségnek, 
amely legbiztosabb fokmérője tehet-
ségének. A Cigányprímás Sári-ja 
a skála, amely alá sorra odaálltak 
a vidék primadonnái és a legfőbb 
sorozó bizottság, a közönség mondta 
ki rájuk, hogy tauglich, vagy un-
tauglich. Hát persze, hogy Szilasi 
Etel tauglich lett, ami annyit jelent, 
hogy a budapesti publikum szive-
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sen sorozná be őt dédelgetett 
primadonnái közé. Mi magunk is 
hőn óhajtanok, ha ez a tempera-
mentumos, pajkos, ötletekben gaz-
dag, szép leány itt maradna Buda-
pesten, hogy megfuthassa azt a 
karriért, amelyet szines és eredeti 
tehetsége révén meg kell futnia. 

Kellemetlen tévedés. Szállingóznak már a vidéki szí-
nészek Pestre. A New-York 
veseasztalánál kezdenek fel-

tűnni a tavaly nyár óta nem látott 
arcok, jön a vidék és egy kis fris-
seséget és sok humoros, kedves 
történetet hoz a munkába belefá-
radt pestieknek. A legtöbb humor 
persze az előlegek körül van. Va-
lamelyik vidéki bonviván meséli a 
következő esetet : 

— Mielőtt főiutaztam volna Pestre, 
nem volt pénzem, beállítok hát a 
direktorhoz és kérek tőle ötven 
korona előleget. A direktorom arca 
megnyúlik, savanyu lesz, a szemei 
beborulnak. 

— Kedves, drága fiam — mondja 
ebben a pillanatban nincsen egy 
árva fillérem se, hanem holnap 
reggel gyere be, addig föltétlenül 
szerzek, ha a föld alul kerítem 
is elő. 

Másnap reggel beállítottam a 
pénzért. A diri sürü könnyhulla-
tással fogadott. 

— Itt a pénz — zokogott a vén 
róka - mert amit én egyszer meg-
ígérek, az szentírás. Az este sajtot 
vacsoráztam, máma pedig becsap-
tam a legdrágább gyűrűimet, csak 
hogy megszerezhessem neked az 
ötven koronát. 

Ezzel belenyúlt a nadrágzsebébe 
és kihalászott belőle öt darab ezres 

bankót. Tudniillik tévedésből a má-
sik zsebébe nyúlt és nem abba, 
ahová az öt tizkoronást előre ki-
készítette. 

Krecsányi felfedezése. 
Ha majd valamikor megirják 

Krecsányi Ignác életrajzát, a hálás 
utókor bizonyára ezzel a jelzővel 
díszíti föl nevét: a nagy feltaláló. 
Krecsányi tudniilliknemhiábabátyja 
a legnagyobb magyar detektivzse-
ninek, Krecsányi Kálmán főkapi-
tányhelyettesnek csodálatos szimat-
tal fedezi föl a legértékesebb te-
hetségeket. A budaiak ősz direk-
tora megint fölfedezett valakit, 
még pedig egy kedves urileányt, 
aki Maleczkyné iskolájában müvei-
tette csodaszép, melegzengésü és 
árnyalatokban rendkívül gazdag 
mezzoszoprán hangját. 
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TERCSÁNYI VIKI. Mészöly felvétele. 

Tercsányi Vikinek hivják a fia-
tal leányt, akinek egyéb neveze-
tességei közzé tartozik az is, hogy 
Tizián-vörös hajkoronája csodásan 
árnyékolja tejfehér arcát és aki a 
minap átment próbaéneklésre a Fő-
városi Nyári Szinházba. A próba-
éneklés ugy sikerült, hogy a ked-
ves Krecsányiné örömében és el-
ragadtatásában összevissza csó-
kolta a fiatal leányt és kijelentette, 

hogy Tercsányi Viki többé el sem 
megy tőlük. Hogy pedig sokáig 
ne rejtegessék a Fővárosi Nyári 
Színház uj gyémántját, Tercsányi 
Viki a napokban már föl is lép a 
Leányvásár Lucy-jében, ahol a 
közönségnek is alkalma lesz ünne-
pelni a nemsokára fölépülő állandó 
budai szinház ragyogó tehetségű 
primadonnáját. 

© 
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Epilógus. 
S e pénz, se posztó, 
Búcsúzik a szinlaposztó, 
E derék és kedves fiu, 
Aki semmire se volt hiu, 
Csupán, hogy a fenti cim mögött 
Néhány ötletet kinyögött 
De most a szezonnak végén 
Ö is nyugszik csöndben és békén 
S miközben nyári tervet griindol, 
Bűnbánóan a múltra gondol 
Gondjai a múlton szállnak át 
S kéri t. Cimed bocsánatát, 
Hogy néha régi volt a téma, 
Hogy verse vala néha béna, 
S hogy leirt olyan ötletet, 
Amiért Vácon kapott volna 
Legalább is vagy öt hetet. 
Im, hogy a szezon lehamvad, 
Fejemre öntök szürke hamvat 
És az utolsó szombaton 
Ruhám megszaggatom 
És megtogadom szentül 
Hogy tréfásabb leszek ezentúl 
Hogy végre elmés leszek tényleg, 
Nem leszek gyilkosa a poénnek, 
S arra használom föl a szünetet, 
Hogy följegyezek minden tünetet, 
Amelyből irhatok egy viccet, 
Vagy egy bohókás skiccet, 
Szóval, 

Hogy rendbe jöjjek az olvasóval, 
S azon jár az eszem. 
Mielőtt a tollat leteszem 
Amelyet meguntam már rágni. 
Végül egy viccet kék' kivágni 
Hát jó . . . egy vicc . . . no lessék 
Az ember kétségbe kell, hogy essék, 
Vicc? Ah, idén nem vagyok még elmés, 
Az idén rossz vott a vicc-termés. 

Ultimo. 

Zászlószentelés a Gundelnél. 
„Gundel" manapság épp annyira 

fogalommá vált, mint amilyen 
fogalom volt egykor a „Wam-
petics." A Gundel nemcsak a 
nyarat jelenti, hanem a jó 

kosztot is és egyikét azoknak a kisszámú 
zöld vendéglőknek, ahol a pesti polgár 
minden körülmények között nagyszerűen 
érzi magát, Hogy ez így van, abban a fiatal 
Gundel nagyszerű üzleti érzékén és pom-
pás konyháján kívül része van még vala-
kinek, akit a gondviselés egyenesen arra 
teremtett , hogy a pesti embernek a szín-
padon kívül is gyönyörűséget szerezzen. 
Talán mondanunk sem kell, hogy a Mes-
terről van szó, aki a saját bevallása szerint 
még sohasem volt olyan fiatal, mint mos-
tanában, 

A Mesternek megvan a maga rendes 
asztala a Gundelnél és hogyha Pesten van, 
talán nem is tudna vacsorálni, ha nem 
ülhetne az ő megszokott, kedves helyén. 
Mondják, hogy néhány Újházi - rajongó 
ázsióval veszi a körüllevő asztalokat az 
élelmes pincérektől, de a Mester asztala 
szent és sérthetetlen, azt megközelíteni 
még a legvadabb nyári asztal-harcok ide-
jén sem lehet. 

Mégis megtörtént a múltkor az a hallat-
lan eset, hogy egy nagy ünnepi társaság 
se szó, se beszéd, elfoglalta a Mester asz-
lát. Hasztalan tiltakozott a figyelmes Gun-
del, aki ugy vigyáz Újházi egészségére, 
hogy minden este sajátkezüleg állítja össze 
neki a menüt, hasztalan kért, könyörgött , 
kapacitált, a társaság nem tágított. Azt 
mondták, hogy nekik nagyon kedves üjbázi 
személye és csak örülnek, hogyha a Mester 
megtiszteli az asztalt, de ök innen nem 
tágítanak, mert már megkezdődött a zászló-
szentelés. A helyzeten tehát változtatni 
nem lehetett és Gundel már előre drukkolt, 
mi lesz, ha a Mester megérkezik. 

Pedig a Mester már jött. Egyetlen tekin-
tettel fölfogta a helyzetet és nagyon elko-
morult, hogy im, már a Gundel sem tisz-
teli a legszentebb nemzeti hagyományokat. 
Sürü bocsánatkérések közepette jött a f ia-
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Amiből persze az lett, hogy vissza se ment 
többé a társasághoz, hanem ott maradt a 
Mester mellett, aki ettől kezdve csak ugy 
ragyogott a jókedvtől. Ezenkívül valóság-
gal farkas étvággyal evett Gundel legtel-
jesebb örömére. 

— Mégis csak mestere maga a főzésnek 
mondta neki a vacsora folyamán Újházi. 

— Hogyan ? — évődött Gundel — hisz 
az előbb azt mondta, hogy itt nem tudnak 
főzni. 

— Marrha ! Hát nem látja, hogy egészen 
meg vagyok főzve ? 

Ez a bók Gundelnek szólt, de az asz-
talnál vendégszereplő kisasszony pirult e 
tőle. Persze büszkeségében. 

tal Gundel is, elmagyarázta, hogy miről 
van szó és nagy nehezen rávette Újházit, 
hogy ideiglenesen üljön le egy másik asz-
talhoz. Újházi leült, de csodálatosképpen 
semmi se izlett neki. Hasztalan rendelte 
Gundel a Szakácsművészet remekeit, a 
Mester megpiszkálta a villával, belé sem 
kóstolt, csak haragosan morgott : 

— Máma nem lehet itt enni ! Gundel 
érezte, hogy a helyzet tarthatat lan. Idege-
sen futkározott ide, oda, végre egy mentő 
ötlete támadt. Fölkérte a zászlószentelő 
társaság legszebb kisasszonyát, hogy ő 
jöjjön megengesztelni a Mestert . A kis-
asszony persze kész örömmel beleegyezett 
a követségbe és egy perc múlva Gundel 
karján ott állott a haragos Újházi előtt. 
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Kovács Lili és Anial Erzsi — Sárik felvonulása a 
Cigányprímásban. 

Cigányprímások versenyét élvez-
tük már a régi Népszínház szín-
padán, élveztük már a Vígadóban, 
illő tehát, hogy a közönség valami 
ujat kapjon. Lehet, hogy a Király-
színház ezért rendezett egy uj ver-
senyt és pedig nem a Cigányprí-
mások, hanem a [Cigányprímás 
ideáljai között. A Királyszinházban 

Kovács Lüi. 

úgyszólván minden héten uj Sárit 
látunk és Nyárai Tóni ugyancsak 
kétségbe eshetett, kit szeressen 
igazán? Most csütörtökön Kovács 
Lili hódította meg könnyen lobbanó 
szivét, de a mult pénteken még 
Antal Erzsiért hevült, akiről tudni 
kell, hogy nem azonos a szegedi 
színház primadonnájával. 

Persze, ha Nyárai-
tól, vagy Nádortól kér-
dezné meg az ember, 
melyik Sári volt jobb, 
könnyen megesnék, 
hogy nem tudnának 
köztük választani, 
Őszintén szólvami sem 
tudunk. A közön-
ségre is hiába apellá-
lunk, mert ugy Kovács 

Lilit, mint Antal 
Erzsit nagy szeretet-
tel tapsolták, élénk 
bizonyságául annak, 
hogy a vidék is bő-
vében van nagyszerű 
szubretteknek. Pom-
pásan énekelnek, még 
szebben játszanak, 
legszebben táncolnak 
és egyáltalán nem 
hatja meg őket a 
pesti publikum ünnep-
lése. Ok tudják, hogy 
megérdemlik, amit 
készséggel elismerünk 
ugy Kovács Lilinek, 
mint Antal Erzsinek. 
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Színinövendékek. 

Átéli szinházak már csak el-
múlt sikereiken éldegélnek 
uj darabot többet nem is 

hoznak, már csak néhányszor gyul-
ladnak ki a villanykörték a néző-
téren, hogy azután tökéletes csend 
boruljon a tátongó zsöllyesorokra. 

Szóval szomorúság környékezné 
meg a színházakat — a búcsúzás 
gesztusa ez — ha a színinövendé-
kek nem hoznának friss lendületet 
a színpadra. Mert a juníus a szi-
ninövendékeké. Ezeké a szőke és 
barna, molett és filigrán nőké, a 
bolyhos és komolykodó, széles-
gesztusu és öntelt fiuké, akiket ma 
csak néhányan ismerünk, de hol-
nab az övéké a világ itt Pesten 

vagy Balmazújvárosban, vagy ki 
tudja, Münchenben ? Mi csak kon-
statáljuk, hogy kedvesek, szépek 
és tehetségesek, de ugy vagyunk, 
hogy hiába minden bírálat, mert 
igazi tehetségüket, csak az igazi 
szinpadról láthatnék, ahol nem ün-
nepélyesen lépnek fel, hanem a 
mesterségüket űzik s ahol tulaj-
donképen megkezdik a tanulást. 

E héten két iskolát hallottunk-
A Zeneakadémia énekesnőit és a 
Szinészegyesület végzett növendé-
keit. A zeneakadémisták — ők kép-
viselik a komolyabb elemet — kü-
lönböző jeleneteket adtak elő ope-
rai tagoknak a közreműködésével, 
mert ugylátszik, a nők képviselik 
a túlsúlyt. 

Elsőnek Murányi Erzsébetet kell 
megemlítenünk, akiről azt hisszük 
még sokszor lesz alkalmunk be-
szélni s bár egyelőre külföldre 
szerződik, mégis minthogy a Wag-
ner operák jövőre felszabadulnak, 
mindkét operánknak szüksége lesz 
Wágner-énekesnőkre. S Murányi 
Erzsébetet hangja, de megjelenése 
is predesztinálja a Wagner-szerep-
körre. 

Vajda Elza képviseli a két ki-
tűnő Ney leány mellett a könnyebb 
operákat. Aidában és a többiek-
ben bizonyára fogjuk még hallani 
mind a hármat. 

Lukács Sári — aki már a szol-
noki szinház szubrettje — gyöngéd 
és finom játékával fogja a két má-
sik Sárit megközeliteni (a Sárik-
nak különös szerencséjük van ezen 
a téren) s azt hisszük a pesti kö-
zönség is csakhamar megismerked-
hetik véle. (Egyelőre csak a Zene-
akadémia fiataljai szerelmesek belé, 
de azok aztán fülig!) 

A Szinészegyesület népszerű is-
kolája is ugyancsak kitett magáért 
ebben az évben. A növendékek, 
akik nem egyszer állták ki a tűz-
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( J G Y E S V A R R Ó N Ő 
szerényfeltételekkel varrónő-
nek menne. : ZSAJNOVITS 
KATÓ, Budapest, Andrássy-

ut 86. sz. földsz. 1. 

Élet a Jardinben. 
egészen melegek az 

f f l k J P éjszakák és semmi kétség, 
a Budapesten tartózkodó 
elszánt szüffrazsettek 

vére is fellobog néha este, amikor 
a liget felől égő vágyakat hoz 
magával a langyos szellő. A Ste-
fánia-uton csattogó patáju paripák 
röpitik a könnyű gummikereküt és 
öles átmérőjű Girardi-kalapok alól 
vidám boldogsággal nevetnek a 
világba a mulató Budapest kép-
viselői. Gummikerekün, autón, vil-
lamoson és gyalog megkezdődött 
a zarándoklás a nyári vidámságok 
Mekkája felé, amelyet Jardin de 
Paris-nak hivnak és amely ilyen-
kor, nyári éjszakákon olyan, mint 
ha a főváros kacagása lenne. 

Ide menekül, aki az áldatlan 
politikai viszonyokat megunván, a 
világváros humorát akarja élvezni, 
itt önti le a bus honfi gyöngyöző 
Törleyvel szívének keserűségeit és 
általán Törley mellett csodálkozik, 
hogy Balogh miniszter pálcát tört 
a köztársaság fölött. Lám, ebben a 
szines és vidám köztársaságban 
minden ember megelégedettségtől 
sugárzó, ebben a köztársaságban 
meg nem nyomorítja senkinek a 
kedvét, hogy drága a pénz és nagy 
az adó, mivelhogy itt leginkább 
jókedvvel adóznak a kabaré ötletes 
műsorának és kitűnő művészeinek. 

A külpolitika sem veszedelmes 
ebben a köztársaságban, hiszen 
csak végig kell nézni Szkutari ki-
ürítését, amelynél kacagtatóbbat 
maga Karinthy Frigyes sem tudott 
volna kitalálni. A belpolitikai hely-
zet meg éppen megnyugtató, miután 
itt szépen összeférnek a legkülön-
félébb nemzetiségek, angolok, né-
metek, magyarok és csokoládészinü 
szerecsenek. De angolok, németek, 
magyarok és szerecsenek fölött 
uralkodik egy bájos, szőke jelen-

próbát a nagy színpadon is — hi-
szen a Vígszínház eleget foglal-
koztatja őket — a vizsgaelőadáso-
kon sok jelét szolgáltatták szín-
padra termettségüknek. Ezúttal a 
Denevérben tünt fel egy uj csillag 
— Raskó Ellának hívják — aki 
ebben a pompás, klasszikus ope-
rettben teljes illúziót keltő alakí-
tást produkált. Énekben és tánc-

RASKÓ ELLA. 

ban egyaránt rendkívüli volt a fia-
tal művésznő s a direktorok remél-
hetőleg sietnek őt leszerződtetni, 
Raskó Ella képét — amely egyút-
tal a legjobb ajánlólevél — itt kö-
zöljük. A leányok közül különö-
sebben még Kollár Zsuzsi tett ki 
magáért, de a fiuk is kitűnőek 
voltak és nagyon megérdemelték 
a sok tapsot, amivel a közönség 
elhalmozta őket. N. Z. 
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Csak hölgyeket érdekli 
Első magyar női egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete, 
f / n ï | 7 T | -J B u d a p e s t , IV., K o r o n a -
IVCrLlLll J* t c r c e g - u t c a 14116. s z á m 

(lir. Szapary-udvar.) 
A cég saját gyártmányú és külföldi különlegességei : Haskötők 
az összes altesti bántalmak ellen. Eredeti párisi fűzők és mell-
tar tók éptermetüek részére, valamint kiegyenlitőfüzők ferde 
növésüek számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. Egyenestar tók. 
Hyegienikus havíbajkötők. Gummiharisnyák. A legkiválóbb francia 
és amerikai női óvszer-különlegességek ! IJj ! Auto Vaginal Spray. 
Uj! Irrigátorok, bidék, valamint az összes betegápolási cikkek. 
Csak szakavatott nöi kiszolgálás. Mérsékelt és polgári árak. 

K épesárjegyzék ingyen és bérmentve. 

ség, akit Lenkeffy Icá-
nak hivnak és aki Vend-
rey tatával együtt külön 
nivót hozott a Vigszin-
házból. Aztán Németh 
Juliska, a karcsú prima-
donna. Az utolérhetetlen 

I ,'humoru Sajó Géza ; a 
! ['szenzációsan szép Pal-
'"lay Rózsi és a mókás 

Kőváry, az angol tánc-
akrobaták, a német san-
zonettek, a Tabarin mű-
vészei és művésznői — 
mindez kifogyhatatlan 
tréfát, jókedvet és mű-
vészetet jelent. Ki cso-
dálkoznék rajta, hogy a 

pesti ember lázas 
sietséggel pakkolja föl a 
feleségét, messze tengeri 
útra küldendő, mig ő 
maga váltott lovakon 
siet a Jardin de Paris 
felé? Ugyebár, nem 
csodátatos, sőt. Hiszen 
erre a helyre vonatko-
zik egy hires nótánknak 
ama passzusa, amely 
igy szól : « 

Mindnyájunknak el kell 
menni . . . 

Lenkeffy Ica a Vijszinház tagja, a Jardin vendége. 
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Fényképészeti készülékeket, eszközöket és 
vegyszereket gyári árakon ajánl, amatörök fel-
vételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35 H | | . M a r g í t k Ö f U t 5 b P ERFUMERY VERY 

A fővárostól husz percnyire villanyoson. Kispesten. M i k l ó s i Gábor társulata kezdte 
meg a héten két hónapos szezonját. A kitűnő lelkes direktor, aki maga is nagyszerű 

színész pompás előadásokat produkál társulatával. 

A k i spes t i sz ínház 
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HAUÓ MIUJWG 
Serák Mártát, aki a Népoperában olyan 

szenzációs sikert a ra to t t a 
Hoffmann meséinek Miklósában és a De-
nevér Orlovszkyjában, az Operaház szer-
ződtette tagjai sorába. Serák Mártában az 
Opera igen értékes erőhöz jutott. 

Barta I s tván — a Király Színháznak már 
leszerződtetett titkára ugyan-

csak értékes titkár lehet, mert a Népopera 
is megkínálta utólag szerződési ajánlattal. 
Barta ez utóbbi ajánlatot fogadta el és a 
távozó Vajda László helyében fogja be-
tölteni a Népopera nagy tudást és sok-
oldalúságot igénylő titkári hivatalát. 

Nyarai Antal moziszkecscset irt, amelyet a 
Projektograph r. t. már el is 

fogadott előadásra. Mi több, szerződtette 
a kitűnő művészt 6000 koronára rugó 
horribilis gázsival, de jellemzés kedvéért 
megírhatjuk, hogy a Projektograph igaz-
gatósága egy fillér előleget sem folyósított 
Nyáraynak, hadd legyen egyszer egy 
összegben £010 koronája. A szkecscs címe: 
„A színész- ' és egy rendkívül kedves epi-
zódot mond el egy bohém életéből. 

VARGA BÉLA, a soproni szinház uj 
naturburscha. 

A törzsasztalnál. 
Lóverseny argot. A ló-
versenyjátékosok világá-
ban nem ismeretlen ez 
a két kitétel, hogy : sieg 

és placc. A sieg azt jelenti, hogy 
a ló elsőnek érkezett be, a placc 
viszont annyit tesz, hogy az illető 
ló az első három beérkezett kö-
zött foglal helyet. A placc is jó 
azoknak, akik biztosítani akarják 
magukat, bár a placcra jött paripa 
szerényebb nyereséget hoz, a sieg 
ellenben a lóversenyjátékosok leg-
főbb öröme. A „sieg" öröm és di-
csőség a fogadóra nézve. 

Ezt a kis bevezetést azért kel-
lett ideiktatnunk, hogy megértes-

„LILY" gőzmosóda 
A . . . . . KOCSIVAL SZENNYEST A HÁZTÓL, 
A T L 0 5 - U T 1 1 . TISZTÁT A HÁZHOZ SZÁLLÍTJA. 

TELEFON 93-95. 
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sük a következő kedves tréfát. 
Budán most az Autótündér megy, 
állandóan telt házak előtt. A kö-
zönség alig győzi újrázni Gilbert 
finom és ötletes muzsikáját, de 
külön elismeréssel adózik Komor 
Gyula frappáns ötleteinek is. Min-
denki megelégedett és vidám, csak 
a rendező szaladgál izgatottan és 
izzadva, Ezer gondban fő a feje, 
mindenkit szemmel kell tartania, 
hát nem csoda, hogy nincs egy 
nyugodt pillanata. A múltkor, egyik 
előadás alatt megfog egy fiatal szí-
nészt. 

— Placcon van Cseh Iván? — 
kérdi tőle rendezői argotban, ami 
annyit jelent, hogy Cseh Iván a 
helyén van-e ? 

A fiatalember Cseh Iván falren-
gető sikerétől elragadva, valóságos 
extázisban felel: 

— Mit „placcon van" ? Siegen 
van ! 

Két pár cipő. Lázár 
Ödönhöz, a Királyszin-
ház közszeretetben álló 
vicez-direktorához beállí-

tott a múltkor a színháznak egy 
műszaki közege és alázatos han-
gon husz korona előleget kért. 
Lázó éppen rossz hangulatban volt 
és a következő rideg kijelentéssel 
utasította el az előlegkérőt, 

— Majd ha más cipőt húzok! 
A visszautasított ember kisom-

fordált, de nem vesztette el min-
den reményét, hanem elment Lá-
zár lakására, ahová ezekkel a sza-
vakkal állított be : 

—- A direktor ur kéreti, küldje-
nek neki egy pár másik cipőt, mert 
ami rajta van, nagyon szorítja a 
lábát. 

Odahaza gyanutlanul szolgáltat-
ták ki a cipőket és a derék em-
ber egy fél óra múlva ismét kopo-
gott Lázár ajtaján. 

— Mit akar megint ? — förmedt 
rá haragosan Lázó direktor. 

— Kéremszépen, elhoztam a má-
sik cipőket — alázatoskodott a mű-
szaki ember. — Tetszik tudni, ne-
kem nagyon sürgős a dolog. 

Ilyen körülmények között persze 
Lázó nem tudta megtagadni az 
előleget. 

Ebben a rovatban készséggel ad a szer-
kesztőség felvilágosítást darahokról, 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.) 
•••• 

Többeknek. A „Színházi Élet" legköze-
lebbi száma augusztus 23-ikán jelenik meg. 
SaphO. Krizantenum. HÜ előfizető. 1. Sze-
geden marad. 2. A többbi kérdések tárgy-
talanok. BÖZ8Í. 1. Bizonytalan, mert na-
ponta ötletszerűen megy. 2. Julius köze-
péig. 3. Tóthszerdahelyre. 4. Valószínűleg. 
Smuncili. 1. Szt. Mórítzba. 2. Január 6.-án. 
3. Józsika-utca 2. 4. Rózsahegyi Kálmán 
színésziskolája. Népszinház-utca 22. TÓth-
SZerdahely. 1. Nem, csak augusztus 23-tól 
kezdődőleg. 2. Nincsen itthon. 3. Jeligé-
jében jelezte. 4. Szeptember közepén fel 
fog már lépni. 5. A Király Színház egyik 
kardalosa. 6. 20 fillér levélbélyeg bekül-
dése ellenében. G - n é i m á d ó . 1. 32 éves. 2, 
39 éves. 3. 33 éves. 4. 64-szer. 5. 40-szer. 
6. 24CO0 korona. 7. Zsidó vallásúak. 
IgnotnS. Tartózkodási helye jelenleg isme-
red. Budapestről két k i t Mm\\> 

© 
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Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése Zápor próba. 

Helyesen fejtették meg : 
Ürge Lajosné, Missik Ferenc, Marcell 

L., Serák Gézáné, Várady Józsefné, Nuzsy 
Lajos, Szabó Lajosné, Gubrova Károly, 
Káplán Károly, Kunitzer Klára, Járay Lilly 
Szeged, Pankuch József Pozsony, Fitos 
Jenő Zalaegerszeg, Nagy Magda, Dr. Be-
rényi Pozsony, Kósch Ili. üaray B. J., 
Németh Ida, Szécsi Ferenc, Hajnal Haj-
nalka, Szebehely Győző, Kiss Gyuláné, 
yStern Jenő és Anna, Sonnenfeld Ilona, 
Zellerin Vilma, Komor Ernő Fiume, Fried-
mann Irén, Puscariu János, Kondor Aladár 
Kisvárda, Herz Janka, Szigeti József, Beke 
Ilus, Fellner Alfréd, Kiss Fülöp, Krausz 
Lajos, Netter Magda, Ágotha Baba, Wéber 
Erzsike, Fülöpp Ildikó, Farkass Piroska, 
Grün Fülöp, Nebel Sámuel Gyulafehérvár, 
Tessik Tibor Nyíregyháza, Silberschitz 
Manczy, Csiszár Mariska Brassó, Reisch 
Alfréd Nagyszeben. 

A sorsolásnál — melyet Fényes 
Annuska ejtett meg — a Petráss 
Sári sajátkezű aláírásával 'ellátott 
fényképet Lászlóné Budapest a pá-
holyjegyet Krecs Ilike nyerte meg. 
A jutalmakat a hét folyamán a 
nyertesekhez juttatjuk. 

Vígszínház 
Nem szabad. 

Bohózat 3 felvon. í r ták Keroul és Barre. 
Fordí to t ta Komor Gyula. 

Személyek: 
Dubrisard Balassa Jenő 
Catassol Góth Sándor 
Chapotel Szerémy Zoltán 
Lecossois Sarkady Aladár 
Amilcar Tanay Frigyes 
Isidore Zátony Kálmán 
Bernard Ditrói 

? Tapolczay 
Suzanne Gazsi Mariska 
Odet te Makay Margit 
Germaine Kende Paula 
Carmen Lenkeffy Ilonka 
Justine Csáky Irén 
Raymonde Kárpáthy Lili 

Király Színház. 
A cigányprímás. 

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

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

prímás csendesen éli nyugodt öregséget a Sorok-
sári-uti cigányfertályban. Temérdek gyereke van. 
Legidősehb lánya Sári, már eladósorban van, a fia, 
Laci, már zeneakadémiára jár, bár az öreg Rácz na -
gyon megveti kottából muzsikáló fiát. De Rácz még 
nem érzi magát öregnek és nagyon legyeskedik csi-
nos unokahuga , Juliska hörül. A Rácz háznak ven-
dége érkezik : a fiatal Irinoy gróf jön Párisból a 
gondnokával Cadeauval . Rá akar ja airni Ráczot, 
hogy jöjjön el hozzá muzsikálni Parisba. Nagynehe-
zon rá is veszi. Közben Laci, akinek önérzetét az 
öreg cigány megsértette, elfut az apai háztól. 

II. felvonás. Az Irinoy gróf párisi paiotá jában 
foiyik az estély ameiyet Irinoy Gáston gróf a nála 
inkognitóban időző massiliai király tiszteletére ren-
dez. Ebbe a környezetbe toppan be Sári és Juliska. 
Gaston Sárival kacérkodik, sőt a fiatalok hamarosan 
egymásba szeretnek. Juliska pedig Lacival találkozik 
a palotában, aki vándor lásában idekerült és ka rmes-
tere lett a gróf házi zenekarának. Kiderül, hogy sze-
retik egymást , ami annál fá jda lmasabb dolog, mert 
Juliska most már a Laci ap jának , az öreg ciganynak 
a menyasszonya. Az estélyen az öreg Rácznak is 
já tszania kellene, de elpattan a hurra. A tá rsaság 
sürgetésére Laci ugrik be helyette, aki nyilvánosau 
még nem is hegedült . Most óriási sikert arat . Rácz 
maga is tapsol a fiának és most már nem akar ját-
szani, hogy a fia sikerét ne rontsa. De megsértik a 
hiúságát es ekkor játszani kezd. De botrány vége 
Kiderül, hogy a vén cigány játéka nem kell senkinek 

III. felvonás. Néhány hét múlva Ráczék ismét 
találkoznak a grófi palotában. Az öreg Rácz teljesen 
lejárta magát, a koncertjei csúfosan megbuktak a 
fiatai Rácz azonban világhírű ember. A fiatalok k ü -
lönben el vannak keseredve. Gaston nem veheti el 
Sárit, mert családja aligha egyeznék bele Laci pedig 
nem veheti el Juliskát, mert az már az őreg 
Rácz menyasszonya. A megoldást Gaston gróf édes-
anyja hozza meg. Kiderül ugyanis egy intim jele-
netben, hogy a grófné ezelőtt harminc evvel szerel-
mes volt a Lendinban az akkor csinos, fiatal s iheder 
Ráczba. Rácz belátja, hogy felette is eljárt az idő és 

a kandallóba. 
barátját. hegedűjét bedobja 

Uj kiá l l í tássa l é s uj betanulással 

János vitéz. 
Daljáték 3 felAonásban. I r ta: Bakonyi Károly.Zenéjét 

szerzette : Kacsoh Pongrácz dr. 
Személyek: 

Kukorica Jancsi Király Ernó 
Iluska Soós Margit 
A gonosz mostoha Csatái 
Strázsamester Asszonyi 
Bagó Király Ernő 
A Falu csősye Boros 
Afrancia király Rátkai 
A francia királykisasszony . . T. Harmat I. 
Bartolo, tudós Latabár 



16. oldal 

Magyar Színház. 
A kék madár. 

Mesejáték 5 felvonásban, 9 képben. Irta 
Maurice Maeterlinck, fordí tot ta : Adorján 
Andor , zenéjét szcrzette: Nádor Mihály. 
Rendező: Vajda László. Karmester: Bertha 

István. 
A valóság 

Tyltyl 
Mytyl 
Berlingot 
Tyl apó 
Tyl anyó 
Berlingotné unokája 

Az álom 
Tyltyl 
Mytyl 
A Világosság 
Tyl nagyapó ) 
Tyl nagyanyó ) 
Péter ) ^ 
Róbert 
J ános 
Magduska 
Pierette 
Paula 
Riquette 
Az idő 
Az éj 
Berylun tündér 
A kutya 

macska 
kenyér 
cukor 
tüz 

>N CO 
— a 
H 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

VÍZ 
tej 
ná tha 

Egy gyermek 

szereplői : 
Taksonyi Piroska 
Lakos Edith 
T. Forrai Rózsi 
Dobi 
P. Tárnoky Giza 
Jegesi Rózsi 

szereplői : 
Taksonyi Piroska 
Lakos Edith 
Báthory Giza 
Vágó 
T. Halmy Margit 
Takács 
Lakos Ibolyka 
Tóth 
Váczi Erzsi 
Kálmán J . 
Csillag Irén 
Sinko Gizella 
Pártos 
Cs. Aczél Ilona 
T. Forray Rózsi 
Z. Molnár 
Tóth Irma 
Huszár 
Réthey 
Kardos 
Nagy Teréz 
Makay Gabriella 
Nagy J . 
Zsigmondy Margit 

A farkas 
játék 3 felv. Irta Molnár Ferenc. 

Személyek : 

Di. Kelemen— — — Törzs Jenő 
Vilma — -•- — Gombaszöghy Frida 
Szabó György — — Csortos Gyula 
A kegyelmes asszony Gerő Ida 
Ritterné — Bera Paula 
Mikhál hadnagy — — Vándori 
Zágony hadnagy Z. Molnár 
Főpincér — Körmendy 
Pincér — — — Csiszér 
Italos Erdélyi 
A titkár ur Réthey 
Micike méltóságos — Csatai J . 
Janika — — Lakos Edith 
Lakáj Alföldi 
Kisasszony Zala K. 
Szakácsné Pappné 
Szobaleány — Hubay A. 

Színház u tán a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Gyors- és gépírást tanuljunk UNDERWOOD szak-
iskolában Andrássy-ut 1. 

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

csarnoknál). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a a a a a p a • • • • • • • • • • • • 

HÀ ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉRJE 
BARTA T 7 - MODERN Œ v , & u

s l : 

SÁNDOR JA.ÖNYVKÖTŐMESTER 
ILLUSZTRÁLT Á R J E G Y Z É K É T 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



25. szám. III. 

NEPOPERA 
Egész héten. Szoyer Ilona és Berky Lili fe l léptéve l 

GYERÜNK CSAK! 
Látványos revii 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 

l ~ 1 0 ) detektívek 
A polgármester 
Kovács XIII. János rendőr 
Locsoló 
Asszony 
Fiu 

Horthy Sándor 
Faludi Boriska 

I. k é p : Az első autótaxi. 
Zsuzska, a felesége 
Jóska, szobapincér 
Egy hercegnő 
1-ső ) 
2-ik ) boy 
3-ik ) 
2~fk ) virágárusleány 

^ « r f i 

Marosffy Lajos 
Ujvá.i 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 sofförök, 

Az I. és II. kép között : A legrövidebb utón a főkapitányságra. 

Vörös Ily 
Pázmán Ferenc 
Faludi Boriska 
Faludi Boriska 
Mányoki Qizi 
Hatai Adrienne 
Csáti Iza 
Uram Giza 
Czukor Béla 
Bodor Imre 

járókelők. 

(Mozgófénykép) 
II. kép : A kordonos parlament. 

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

Történik az országház 

Horthy Sándor 
Pázmán Ferenc 
Mányoki Gizi 
Hatai Adrienne 
Faludi Boriska 
Kunosi Ella 
Vajda Frigyes 
Fehér Artúr 

A miniszter 
A palotaőrség parancsnoka 
2-fk ) n l u n kapá r t i képviselő 
Doli 
Másik ellenzéki 
A rendőr 

Újvári Lajos 
Vörös Ily 
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 istállófiu 
Doli 
Hedvig 
Jóska 
A futballbajnok 
A szövetségi kapitány 

Történik az F. 

III. kép : A Futball meccsen. 
> Újvári Lajos 
Fehér Arthur 
Csolnakosi Gyula 
I Vörös Ily 
Gombóc Vilma 
Marosffy Lajos 
Faludi Boriska 
> Pázmán Ferenc 

Lajos 
1-ső ) 
2-ik ) kokott 
3-ik ) 
Nelli 
A W. C. kapitánya 
1-ső ) 
2-ik ) ü . 
3-ik ) u r 

4-ik ) 
A rendőr 

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

Horthy Sándor 
Kunosi Ella 
Mányoki Gizi 
Hatai Adrienne 
I Faludi Boriska 
Hajagos Károly 
Körösi Jenő 
Loránd Lajos 
Vajda Frigyes 
Mátrai Ernő 

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

IV.kép : 
Cso'.nakosi Gyula 
Vörös Ily 
Kunosi Élla 
Faludi Boriska 
Dinyési Rózsi 
( Karsai Ilonka 
( Körmendy Ilona 
Abafi Ella 
Lehner Margit 

^ Pázmán Ferenc 
Horthy Sándor 

Történik egy bakkaraklubban. -

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

j rendőrsegédfogalmazó 
Második siepper 

• Játékosok. — Eleven bankók. 

Újvári Lajos 
Mátrai Ernő 
^ Faludi Boriska 

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) 

PARKÈTA fényesitésére a S.TORAX viaszkot garancia mellett ajánlom mert könnyt) kezelése által 
gyönyörű fényt kölcsönöz. Ara egy negyed doboz 70 fill. Fél doboz K 1.40. Egész doboz K 2 70. 
Kapható Csikós Lászlónál, Budapesten, VI. Szondy-utca 22. szám. — Telefon 102—70 



IV. m m ELET 25. szám. 

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

A MŰSOR LEGSZENZÁCIÓSABB SZÁMAI: 
Szkutari kiürítése KAR,NTHY FR,GYES 

b o h ó z a t a . 

TOPSY 
néger-táncosnő. 

PAUL MORGAN 
pompás magánszámokkal. 

KI VOLT AZ ELSŐ? 
FÖLDES IMRE bohózata 

Já tszák: PALLAY RÓZSI ÉS KŐVÁRY GYULA. 

Magán számok: 
Németh Juliska Lenkefiy Ica Vendrey Ferenc 

Lilly Iris Sajó Géza Elmer J . Spyglass 

Lehár Ferenc A S IKKES H E R C E G 
operettje ! — 

Szereplők: Németh Juliska, Lenkeffy Ica, Vendrey Ferenc mint 
vendégek, Sajó Géza, Lukács Sári, Baranyay Józsi, Baranyay 

Manci, Martha Haase, Lotto Cary. 
Pompás uj díszletek, kosztümök. 

A TABARINBEN 25 uj attrakció! 
Bal mabile reggelig. Hideg-meleg konyha. 

Előadás után kényelmes kocsiközlekedés. 

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


