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SZl'nUÁZl ÉLET 

CS. 
HOLZER 

ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ 

B U D A P E S T , 
IV., KOSSUTH LAJOS-U. 9 

HAJSZÁLAKAT 
hölgyek arcáról , karjáról végleg ki-
irtja felelősséggel a .Miracle" törv. védett 
± z e Po l lák Saro l ta 
hajeltávolitó specialista kozm. intézete 
(Andrássy-ut 38. I. em. A Nagy áruházzal 
szemben). Ártalmatlan, tájdalom nélküli 
kezelés. Rögtöni hatás. Minden eddigit 
felfllmull Óvakodjunk utánzásoktól. Vi-
dékre a szert utasítással diszkréten küldi. 
Fogad e g é s z nap. Szépséghibák 
keze lése . ArcgOzolés, arcmasszáza 
arcápolás . — (12 évi működés . ) 

Te le fon 157—9». 

Horváth Akos ERZSÉBET-KÖRÚT 24. sz. 
/fiv kézimunka üzletei 

riokok: Kossuth Lajos-utca 11. Nw BUDAPEST Vámház-körűt 6., Lipót-körut 18. 

UJ ZENEMU ! 
„Üzenet a t á b o r b ó l . . . 

és 
„Három hervadt r ó z s a . 

S a s Náci csodaszép, hires nótái, melyek minden 
énekesnek, cigánybandának műsorán vannak ezidő-
szerint, egy m ű v é s z i c í m l a p p a l ellátott füzetbe 
foglalva 2 koronáért most jelentek meg és m i n d e n 

z e n e m ű k e r e s k e d é s b e n valamint a kiadónál, 
H a n g s z e r k i r á l v n á l , B u d a p e s t , 
VIII., J ó z s e f - k ö r ú t 15. kaphatók. Wágner 

az egyetlen képes magyar 
sportújság 

Szerkesztik 
dr. Dobák Emil és Taflel Miksa. 

Egyes szám ára 12 fillér. 

HAJELTÄVOLITAS 
hölevek arcáról és karjáról. 

D a v i ^ a n t " szerrel bárki ön-
„ R d V I S d l I l magát kezelheti 

biztos eredménnyel. 
Orvosilag ajánlva. Fájdalommentes. 

IDEÁLIS á s KEBEL 
csak a „RAVISANT" crémenek használatával érhető el. 
Sikere páratlan a maga nemében. Ara 10 k o r o n a . V i d é k r e 
pontos utasítással diszkrét szétküldés. Kezelés egész nap. 
BOTÁR REGINA specialista BUDAPEST, Vl/P. Eötvös-utca 34. 

LOHR M Á R I A — KRONFUSZ 
A fővárat eltö ét legrégibb oilpketiiztitó-, 
vegytitztltó- ét kelmefeiti gyári Intézet* 

BUDAPEST, VIII. KER., BAROSS-UTCA S5. SZ. 
Fiókok: II., F5-utca 27, IV., Eskü-ut 6 és Kecske-
méti-utca 14, VI , Andrássy-ut 16 és Teréz-körut 

39, V., Harmincad-utca 4, VIII., József-körűt 2. 

M É S Z Ö L Y 
L Á S Z L Ó 
M O D E R N F O T Ó M Ű V É S Z E T I SZALONJA 

BUDAPEST 
IV. KER,, BÉCSI -UTCA 5. 
T E L E F O N 53-85. 

F E N Y V E S I J E N Ő 
FOGTECHNIKAI MŰTERME 

Budapest, VII., Thököly-ut 6. Telefon Józs. 52-26. 

Készít f o g s o r o k a t , arany- és platina-koronák, 
csapos fogakat stb. legművészibb kivitelben. 

MŰVÉSZEKNEK NAGY A R K E D V E Z ME N Y. 
Fogad reggel 9 órától este 6 óráig. 

V E R E S p h o t o m Q v é s z e t i s z a l o n j a 
B u d a p e s t , V., H a r m i n c a d - u 3. 
(Bécsi-utca sarok.) Telefon 135-70. 

„Színházi Élet"-re hivatkozással árkedvezmény I 
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Előfizetési árak : 
lerelezfflap-melléklettel 
Etfdapest ée vidékre 
Egészévre 10.— kor. 
Félévre 5.50 . 
f egyed évre 3.— • 

Egyes szám ára : 
I ndapesten 24 fillér. 

Wdéken és a Máv. 
I ilyaudvarain 30 fill. 

SZÍNHÁZI ÉLET 
Hirdetések díj-
s z a b á s szerint. 

Előfizetési árak : 
lerelezfflap-melléklettel 
Etfdapest ée vidékre 
Egészévre 10.— kor. 
Félévre 5.50 . 
f egyed évre 3.— • 

Egyes szám ára : 
I ndapesten 24 fillér. 

Wdéken és a Máv. 
I ilyaudvarain 30 fill. 

ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
MŰVÉSZETI ÉS MOZI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes 
budapesti színházak egész heti szinlapjával. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Erzsébet-körűt 22. 

Telefon 34—97. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR távollétében KOR DA SÁNDOR. 

Beöthy László a Népoperában. 
szinházi világ szenzációja, mely 

messze, magasan emelkedik a 
szinházi élet napi aktualitásai 
fölé az, hogy Beöthy László, a 

Kiiály- és Magyarszinház igazgatója a jövő 
szfzonra megkapta a Népopera bérletét. 

A közönséget váratlanul érte a hir. A 
tárgyalásokról csak kevesen tudtak és azok 
eredménye csak most került nyilvános-
sás ;ra, mikor a megállapodás immár összes 
részleteiben teljes. 

A Vigszinház vendégjátékával megmu-
tatja, hogy a közönség szívesen jár a 
Népoperába. Ez után a kísérletezés után 
végre végleges lépésre határozta el magát 
a főváros. Ez a tény magában is örömet 
és megnyugvást keltett volna. így azonban, 
ho^y nyilvánosságra került az, hogy Beöthy 
László kapta meg a bérletet, mindenütt 
a legnagyobb lelkesedéssel fogadták a 
főváros elhatározását. 

Beöthy László a szinházi aranyember. 
Kaballás emberek a művészek és az ő 
alakja köré valóságos legendakört szőttek. 
Amihez nyul, abból arany lesz, vállalko-
zásai sikerülnek, babonás szerencséje van, 
mondják róla az emberek. 

Szerencséje van. Ezzel a két szóval 
intézik el csodálatraméltó eredményeit a 
tőle távol állók, de akik kissé közelebbről 
látják a dolgokat, azok jól tudják, hogy 
ez a szerencse nem más, mint: tudás, 
akaraterő, éles szem, kitűnő művészi ér-
zék és fáradhatatlan munkabírás. 

Beöthy László három színház igazgatója 
lesz. Gyönyörű perspektívák nyilnak meg 
előttünk, ha arra gondolunk, hogy három 
szinház erejének céltudatos felhasználásá-
val milyen nagyszerű eredményeket lehet 
majd elérni. 

Csak októberben kezdi meg a szezont, 
de tervei máris készek. Ma még nem 
tartja időszerűnek, hogy részletesen be-
számoljon róluk, a nagy, hangzatos reklám-
igéreteknek amugysem barátja. De az 
bizonyos, hogy az uj szinház a legválto-
zatosabb műsoru operett-szinpad lesz. 

Külön, nagy operett-társulatot szervez, 
melylyel a premiereknek és reprizeknek 
egész sorát tervezi. Az uj Népopera reper-
toár-színház lesz, sorozatos előadásokat, 
még a legsikerültebb darabokból sem 
tartanak benne. Külön társulata lesz, de 
azért rendelkezésére áll a másik két szín-
háznak minden erőssége és gyakran fordul 
majd elő, hogy a Népopera színpadán 
három színházunk legkiválóbb színészei 
találkoznak majd. 

Beöthy igazgató programmjából e 
percben csak egy pontot szakítunk ki : a 
Népopera helyárait nem fogja felemelni! 

A Tisza Kálmán-tér nagyszerű, hatal-
mas szinházpalotájában jövő év októberé-
től kezdve uj élet kezdődik. Hisszük és 
reméljük, hogy a hányatott sorsú szinház 
a jól ismert erős kéz vezetése mellett végre 
biztos révbe érkezik. 
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Hermelin. 
int finom pókháló, ugy szövő-

dött a pletyka ezer finom 
szála már hónapok óta, az 
uj Szomory-darab köré. A 

„mindig beavatottak" rejtélyes célzásokat 
tettek, aztán hetek múlva apró, intim rész-
letek szivárogtak ki a színház vidékéről, 
végül el nem csitithatólag szállt a pletyka 
ajkról-ajkra, kávéházból kávéházba: egy 
régi szerelmi történetet vitt Szomory a 
színpadra! A darab hőse önmaga, összes 
szereplői élő emberek és a szerelmi tör-
ténethez egy régi szerelem adta a témát 
és hátteret . . . 

Száltak a hirek és nőttön-nőtt az ér-
deklődés. És most izgalmas főpróba, dia-

Sz. Varsányi Irén 
(Tóth Hermin) 

Lubinszky Tibor 
(Péterke) 

dalmas premier és sorozatosnak induló 
sok tapsos előadások után a darab messze 
túlnőtt minden pletykálkodások fölé és a 
legirodalmibb mértéket követeli magának. 

A „Hermelin" szerzője az a Szomory 
Dezső, ki csak a napokban aratott országra-
szóló irodalmi sikert „A pékné" cimü 
novelláskötetével és akinek a „ N y u g a t -
ban megjelent irásai páratlanul állanak a 
magyar irodalomban. 

A Hermelin összpontosítja Szomory 
legnagyszerűbb írói kvalitásait. Zengő, 
muzsikáló, minden szivet szuggeráló, dus, 
patakzó nyelve, mint valami káprázatos 
s°lyem takaró ugy ömlik végig az izgal-
mas és mindvégig érdekes darabon. Egé-
szensegyéni, groteszk humora megkacagtat, 
hogy a következő pillanatban könnyes 

szemmel szédüljünk bele 
a szerelmes szavak, a 
pompás jelzőkkel feldíszí-
tett izzó érzelmek árjába. 

A főpróba közönsége, 
már az első jelenetek után 
konstatálta, hogy a Her-
melin nem u. n. „fehér" 
darab. Szomory Dezső 
a nagy szenvedélyek fes-
tője, eleven sziveket bon-
col, sebeket mutat és az 
operációs terembe nem 
valók a gyerekek. Fiatal 
leánykák legkevésbé. 

A főpróbán emiatt sok 
derűs epizód is történt. 
A vigszinházi főpróbák 
iránt a fiatalabb hölgyek 
között már csak azért is 
nagy érdeklődés mutat-
kozik, mert a főpróbán 
minden darabot meg sza-
bad nézni. Egészen más 
a helyzet főpróba után, 
mikor már a lapok meg-
állapítják, hogy az újdon-
ság nem „fehér". 

A Szomory-főpróbán 
az első felvonás után 
néhány mama minden-
áron távozásraakartabirni 
lányát. Persze a lányok 
minden lehető argumen-
tumot felhoztak ez ellen 
és a legtöbb esetben vé-Szomorv Dezső 

a „Hermelin* szerzője 
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gül valóban győztek is. De a vita maga 
sok derűs percet okozott mindenütt a 
hallgatóságnak. 

A legkedvesebb az volt, hogy Bayor 
Gizit, a Nemzeti-színház fiatal művésznő-
jét is minden áron el akarta vinni az édes 
anyja. Hosszas, fáradtságos kapacitálások 
után sikerült csak a továbbmaradási enge-
délyt megszereznie . . . 

. . . Szerelem, szerelem, csupa szere-
lem. Olyan ez a darab, mint egy bíborvörös 
rózsa, egy dekadens költő gomblyuká-
ban . . . Szerelem, küszködés a nő ellen 
és a nőért, szétszakadás és nagy, kien-
gesztelő összetalálkozás. 

A nagy iró, Pálfy Tibor a premiérje 
előtt áll. Darabot irt, nagyszerű darabot, 
saját szerelmét viszi a színpadra. A nők 
imádják, darabjának főhősnője Lukács 
Antónia is szerelmes belé, de eljön egy 
régi asszony: Hermin, kit Hermelin néven 
becéznek és akit öt hónapig szeretett, de 
ugy, hogy ennek emléke sosem mosód-
hatik el. A régi szerelem ujult erővel 
tör ki . . . 

Három felvonás. Két ember szive vo-
naglik előttünk. Az első felvonásban is 
tudjuk már, hogy ők, ketten szeretik egy-
mást. A harmadik felvonásban is csak 

G. Keitész Ella 
(Lukács Toncsi) ifj. Alexy felv. 

Jób Dániel, a „Hermelin" rendezője, 
Szomory Dezsővel. 

azt tudjuk. De közben, a viszontlátás 
percétől, egészen a megbékülésig, a vég-
leges találkozásig mennyi viharzó szen-
vedély ! 

A művészt Csortos játszotta. Egyik 
legjobb alakítása. Főlényes és szatirikus 
volt, de a fájdalmak számára is voltak 
őszinte hangjai. 

Hermelin Varsányi Irén volt. Szomory 
virágos nyelvét mint valami csodás hang-
szer, ugy jutatta érvényre. 

Egész sereg kitűnően meglátott alak 
van a darabban. Nagyszerű figura a tanár 
ur Plundrich, akit Góth Sándor alakított, 
sok jellemző erővel. Lukács Antóniát, a 
színésznőt, ki este a színházban a fősze-
repet játsza, napközben pedig körmét 
vágja a nagy irónak. Góthné Kertész 
Ella alakította, ötletesen, a szerep minden 
árnyalatát érvényre juttatva. Szívesen fo-
gadta a közönség Pécsi Blankát, aki 
méltán tünt fel szépségével és kedvesen 
csengő hangjával. Sokat tapsoltak Gom-
baszögi Ellának, Szerémynek, Kertész 
Dezsőnek, Bázár Gittának, Kardossnak 
és a kis Lubinszky Tibornak. 

A darab főhősének, az irónak darabja 
fényes sikert aratott a premiéren. Szomory 
a „Hermelin"-t ugy látszik, valóban saját 
magáról irta . . . 
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A k o n z u m . Ki tudja, mi a 
konzum? Az olvasók közül, 
akik a mulatók igazgatásának 
titkait nem ismeri, aligha tudja 

valaki. A konzum pezsgőt jelent, esetleg 
kaviárt, vagy sült csirkét, mindenesetre 
olyan fogyasztási cikket, amelyet a mu-
latóhelyek tündére jobb meggyőződése 
dacára csak azért fogyaszt, hogy a pali 
méregdrága számlája mennél nagyobb 
legyen s a tulajdonos mennél többet ke-
ressen. Vagy nem is a tulajdonos, hanem 
a főpincér. Mert az is megesik, hogy a 
büffé-démon igy szól : 

— Kutyuskám, a tegnapi vacsorámmal 
is adós maradtam, ugye kifizeted ? 

A pali fizet és nem sejti hogy a teg-
napi vacsora sohasem létezett és árát a 
tündér meg a főpincér szépen megfelezik. 

Ezek után rátérhetünk magára az 
esetre. Az eset azzal kezdődött, hogy 
Charley, a berlini Komisch Oper igazga-
tója Budapestre utazott a Mágnás Miska 
megtekintése végett. A darab ugy meg-
tetszett neki, hogy a bemutatás jogára 
rögtön nagy előleget adott a szerzőknek. 

Aztán az egész társaság elment vacso-
rázni. De nem a Hungáriába, sem a 
Ritzbe, hanem a Király-szinház kis kocs-
májába, a Hatvaniba. 

A nagyszerű vacsora után Charley az 
asztalra csapott és kijelentette, hogy ő a 
Mágnás Miska megvételével nagyszerű 
üzletet csinált és a vacsora kifizetését 
becsületbeli ügynek tekinti. Beöthy László, 
Bakonyi Károly, Szirmai Albert, Fedák 
Sári, Marton Sándor egyenként elkesere-
detten tiltakoztak, de Charley hajthatat-
lan maradt. Átvette Hatvanitól az összes 
számlákat és fizetett. Hatvanni átvette a 
pénzt és Fedák Sári felé fordulva ipy 
szólt : 

— A tegnapi vacsora is benne volt. 
Hatvanni tudniillik előre megirta a 

Zsazsa számláját és ráirta a mult esti 
vacsorát is. amit Zsazsa siettében nem 
ért volt rá kifizetni. Bakonyi Károly 
őszinte csodálattal nézett Zsazsára : 

— Mindig tudtam, hogy zseniális nő 
vagy és mindenhez te értesz legjobban. 
De hogy ilyen pompás konzum-nő vagy, 
azt igazán nem tudtam . . . 

t 

Gombaszöghy Ella, Pécsi Blanka, Szerémy Zoltán 
Vígszínház. „Hermelin". 
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Fedál< Sarolta IV. oszt. tanuló. 
Beregszászról kedves kis csomagot 

hozott a posta, egy olvasónk elküldte a 
beregszászi állami polgári leányiskolának 
1894/5. évi értesítőjét, azt az értesítőt 
melyben ott szerepel sok lánynév között 
Fedák Sarolta IV. osztályos tanuló bizo-
nyítványa is. 

A kis vörös füzet 28-ik oldalán követ-
kezőket olvashatjuk: 

Fedák Sarolta IV- oszt. tan. 
Vallása . . . 
Anyanyelve. 
Magaviselet 
Szorgalom 
Hittan 
Magyar nyelv 
Német nyelv 
Mennyiségben 
Földrajz . . . 
Történelem . 
Természetrajz 
Természettan 
Vegytan . . . 
Egészségtan. 
Háztartásban 
Kézi rajz . 

rom. kath. 
magyar 

2 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 

4 

4 

2 

Mértani rajz . . . . 4 
Szépírás — 
Ének . . . . 1 
írásbeli dolgozatok 
külső alakja . . . . 2 
Általános jegy . . . elégséges 

Felsőbb osztályba léphet. (Ezt meg is 
tette !) 4 . . . 3. 2 . . . 4, 2, . . . ugyan-
csak változatos bizonyítvány. Egyetlen 
egyes van csak benne, énekből, ezzel 
szemben a magaviselet kettes, földrajz, 
természettan négyes. 

Vájjon mit szólna Fedák Sári ehhez a 
bizonyítványhoz? Hitelesnek ismeri-e el? 

A Mágnás Miska előadása után be-
néztünk az öltözőjébe és megmutattuk a 
beregszászi küldeményt. 

Nagyon megörült az értesítőnek, a 
magaviselet kettesnek, meg a sok négyes-
nek és a Színházi Elet olvasói számára 
írásban bizonyítja, hogy a bizonyítvány 
hiteles. 

A mamáknak pedig üzeni, hogy ne 
haragudjanak lánykáikra, ha a bizonyítvány 
kissé rossz is. Az életben az amúgy sem 
számit. Csak egy a fontos: az ének egyes! 
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Ä Ç a r d o s = K a b a r é . 

A Modem Színpad uj műsora ismét 
csupa kedves dolgot hoz a néző elé és a 
darabok megint alkalmasak arra, hogy az 
egész főváros, sőt az egész ország 
beszéljen róluk. A szezon legnagyobb 
sikere, a szövetségesek, tovább is a 
könnyezésig és sikoltozásig kacagtatja az 
embereket. De az ujak között két kemény 
versenytársa akadt a hires Kabaré-
darabnak. 

Az egyik nem pukkasztó nevettetésre 
van szánva. Végtelenül kedves, mulatsá-
gos és bájos darab a Szép Ernő új 
Kabaré-jelenete, a „Kis egér"-cimü. A 
kitűnő iró egy háborús emlékét irta meg. 
A fronton, valami szurtos, szalmás viskó-
ban a bekvártélyozott tisztek leütnek egy 
kis egeret. Nagyon megsajnálják, szépen 
sirt ásnak neki a kályha tövében, gyufa-
skatulyából adnak neki koporsót, aztán 

a temetésén igen fenkölt, de félig tréfás 
gyászbeszédet mondanak. Ez a kis szó-
noklat a maga keresetben próza-soraival 
Szép Ernő egyik legszebb költeménye. 

A másik nagy siker, ahol már a ha-
hótának is jut hely a teljes művészi 
elragadtatás mellett, Harsányi Zsolt és 
l/incze Zsigmond operettje, a Négy asz-
szony—egy asszony cimű darab. Ebben 
négy olyan szerep van, amelyet külön 
passzió játszani és különösen egy olyan, 
amilyet régen irtak színésznő számára. 
Ezt a szerepet Medgyaszay Vilma 
játsza és amit csinál, arra nyugodtan rá 
lehet mondani a nagy szót : Zseniális. 
Egy otthon ülő asszonykát, egy lovarnőt, 
egy feminista apostolnőt, egy kórista-
lányt és egy büffétündért, — szóval 
összesen öt szerepet játszik a kis darab-
ban. A tehetségnek és az ábrázolási erő-
nek ez a skálája, amit itt mutat, egyene-
sen szédületes. A partnere Boross, ez az 

Medgyaszay Vilma Boross Gézi 
Modern-Szinpad Kabaré. „Négy asszony - egy asszony". Mészöly felv. 
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utolérhetetlenül kedves komikus, akinek 
minden szava után kacagnak. És Kökény 
Ilona játszik még a darabban, kis szerep-
ből feltűnő és jelentékeny szerepet csi-
nálva. 

Egyébként is csupa nagyszerű szám-
ból áll a műsor és nem csoda, ha a 
Kabaréban mindenki boldog. Különösen 
Huszár Károly, aki a direktorától egy 
szép és értékes cigaretta-tárcát kapott 
ezzel a két bevésett évszámmal : „1906— 
1916." Aminek az a magyarázata, hogy 
az országosan közkedvelt Pufi most 
ünnepelte tiz éves kabarészinészi jubile-
umát. Ezelőtt tiz évvel szerződött először 
a Kabaréhoz havi hatvan (60) korona 
gázsiért. Ez a hatvan korona szépen 
felszaladt mostanig ezerötszázra, mert 
ugyanilyen arányban nőtt szépszerűsége 
és az a hallatlan közvetlensége, amellyel 
minden egyszerű és jelentéktelen szót 
falrengető viccnek tud mondani. 

Urai Bánóczy Varró Gellért Békeffy 
Modern-Színpad Kabaré. — „A kis egér". Mészöly fetv. 

A Kabaré másik jóizü szenzációjáról» 
Vidor Ferikéről, igen kedves története1 

mesélnek a Kabaréban. Nem is róla, 
hanem egy vidéki úrról, aki a minap volt 
életében először a Modern Szinpad helyisé-
gében. Vidor Feri cselédnótái roppantul 
tetszettek neki. Percekig tapsolt és éljen-
zett. (Ami egyébként a cselédnóták után 
nem szokatlan.) Aztán elővette, a műsort, 
hogy ennek a nagyszerű színésznőnek 
a nevét jól megjegyezze magának. 

— No nézd, — csodálkozott a szom-
széd felé, — hát nem megesküdtem volna, 
hogy menyecske ? Ott meg az áll, hogy 
férfi : Vidor Feri ! 

Azóta sem tudja, hogy Feri ezúttal 
nem Ferencet, hanem Franciskát jelent. 
Vidor Ferikével mindenesetre megtöriént 
az a páratlan eset, hogy nőnek nízték, 
— pedig nő. Ugyanez történik a Kaba-
réval is. A legjobb színháznak nézik 
Pesten. Pedig — csakugyan a legjobb. 
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Versek a „Mágnás Miská'-ból. 

Oh s u h o g ó s e l y e m s z á r nyak. 

Szövegét Irta : Gábor Andor. 
Zenéjét szerzette: Szirmai Albert. 

Rolla : 
Vedd fel a finom, a drága ruhádat 
Férfi csak ezt kívánja ! 
Rakd emeletre magas frizurádat 
Hogy hamis azt sose bánja ! 
Tégy az ecsettel a szádra egy kis szinecskét ! 
És a legfontosabb, hogy tedd félre szivecskéd I 
Félmilliót, ha kinál sem adsz egy édes 

[csókocskát,] 
S érted epednek az összes apró grófocskák. 

Marcsa : 
Mily ragyogóak és mily csuda lágyak 
Szép ez a módi még is. 
Ó suhogó suhogó selyemszárnyak 
Hadd repülök velők én isi 
Szebb leszek, mint a világ hétszer szép 

[dámája 1] 
Sétifikálok akár a princek pávája 
Eddig a férfihoz igy beszéltem : 

[Rózsám halod hé!] 
Most úri lesz a beszédem mint a grófoké ! 

Ketten : 
Oh suhogó selyemszárnyak! 
Csipke ruhácska csodás — 
Angyali dalt muzsikálnak 
Elhal a szívdobogás — 
Gyöngyök ezüst fonalak jaj, 
Ettől a szem szikrázik 
Ettől a sziv virágzik 
Gyöngyök arany sugarak jaj, 
Milyen előkelő egy grófi nő ! — 

Ö s s z e b ú v u n k mint két madár. 
Szövegét irta: Gábor Andor. 

Zenéjét szerzette: Szirmai Albert. 

Túl az operenriákon 
Ring arany gyümölcs a fákon 
Rózsaszínű felleg úszik kék egen ! 

Rolla: 
Túl az operenciákon 
Üdvösségünk nyilni látom 
Két karomba viszlek oda édesem ! 
Ott a patakban foly a méz, ott aranyból 

[van a réz,] 
Ott terem az igaz szerelem ! 
Ott az öröm a király, ott a fájdalom nem fáj, 
Nincsen ott bánattól könnyes szem, 
Ott a lány azé, akit szive mélyén 
Egyszer megszeret 
Ott a nő mindig hü és soha sem feled ! 
Csókkal ébredsz, csókkal alszol is el 
Csókommal ajkadon 

S én csak nézlek s drága hangodat 
[hallgatom] 

Senki ott nem ismer őszi borút s téli 
[zúzmarát] 

Ott a boldogság borul reám és reád ! 
Es ha jönnek értünk senki de senki 

[ránk ott nem talál,] 
S csók hozott a mult boruja messze szál. 

össze búvunk mint két madár 
Szerelmes fészkünk száz csókra vár 
Csókra vár 
Jössz-e már 
Minden édes percért kár: 
Összebúvunk ott, ifjú pár, 
Heviti szivünk forró sugár 
Napsugár ! 
Jössz-e már? 
Minden édes percért kár. 
Túl az kár! 

Úgy szere tnék bo ldog l e n n i ! 
Szövegét irta: Gábor Andor. 

Zenéjét szerzette : Szirmai Albert. 
Baracs : 

Csupa rózsa drága szép — 
Tovasuhant gyönyörűség ! — 
Üde illattal kinál — 
Noha a mult befödi már, — 

Rolla : 
Az idő elszáll mily kár, — 
Tavasz után röpül a nyár — 
Fejünk felett az ég ! — 
Sose lehet ily csuda kék ! — 

Rolla : 
Néma szerelem álom kép 
Csillag az égbolt peremén . . . 
Vágyakozik a sziv feléd 
Távoli soha ki nem alvó fény ! 

Baracs: 
Átremeg a vágy lelkemen 
Hol van az üdv és hol a csók ? 
Várni már reá nem kell,, nem ! 
Most susoghatjuk el a legszebb szót! 
Úgy szeretnék boldog lenni, 
Vagy miattad tönkremenni 
Ha nem vagy enyém, 
Elhágy a remény 
Ha nem vagy enyém nem kell semmi ! 
Úgy szeretnék boldog lenni, 
A sziveden megpihenni ! 
Ha nem vagy enyém 
E föld kerekén 

Nem érdekel, nem csábit semmi. 
Úgy szeretnék boldog lenni 
Vagy miattad tönkre menni ! 
Ha nem vagy enyém 

Kottája megjelent két füzetben, Rózsavölgyi és Társa cég kiadásában. 
Budapest, IV., Szervita-tér 5. 
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Elhágy a remény, 
Ha nem vagy enyém nem kell semmi. 
Úgy szeretnék boldog lenni 
A sziveden megpihenni 
Ha nem vagy enyém 
E föld kerekén 
Nem érdekel, nem csábit semmi. 
Te kis angyal, 
Édes angyal, 

Nézz reám ölelj puhán karoddal át, 
Azt a cifra angyalát ! 
Angyal édes, 
Édes angyal, 
Szivem drága gyöngyvirága 
Abba nem hagyom. 
Csillagom ! 
És hótig járom édes párom 
Csillagom —. 

Csatangolás. 
Nádas Sándor darabja. 

Szerdán este bennünket is kellemet-
lenül lepett meg Csortos gyengélkedésé-
nek hire ; fényképészünk szomorúan 
szerelte le, már hadi készenlétbe helye-
zett gépét, Pálffy Tibort, a „Hermelin" 
főszereplőjét nem fotografálhalta le. 

Másnap aztán ellátogattunk Csortos-
hoz. Ágyban feküdt, alig tudott beszélni, 
olyan rekedt volt, a Népopera keddi elő-
adásán rettenetesen meghűlt. . . . 

Vendég is volt Csortosnál : Nádas 
Sándor, a Vigszinház legközelebbi újdon-
ságának „A kávéház"-nak szerzője. 

Persze rövidesen „A kávéház"-ra tere-
lődött a beszélgetés. Csortos megjegyzi : 

— A darabnak csaknem összes alak-
jaira ráismerek, pesti alakok mind, csak 
azt nem tudom még ki akar lenni a 
főszereplő, Tihanyi zeneszerző. Pedig 
erre vagyok leginkább kíváncsi, ha már 
én kreálom. 

Nádas erre elmagyarázta, hogy Tihanyi 
alakja több élő emberből van összegyúrva. 

— Hány óra van? 
— 7,4. 
— Haraszthy Hermin ép most indul 

tanulmányútra Hallernéhoz. Haraszthy, 
ugyanis, egy félénk házvezetőnőt játszik 
a darabban. Folyton a betörőktől fél, 
minden nesztől összerezzen. A furcsa 
asszonyság alakját teljesen lemásoltam 
egy valóságos, élő alakról. Mikor Haraszthy 
Herminnek egyet-mást elmeséltem erről 
a házvezetőnőről, rögtön elhatározta, 
hogy ha törik, ha szakad ő megnézi 
Hallernét. Ma délután valami ürüggyel 
tényleg ellátogat hozzá. . . . 

— A pincér-alak, aki a darabban 
szerepel, nem a New Yok Gyulája? 

— De igen feleli Nádas, Pufi játsza . . . 

lesz még néhány érdekes alak. Egy a 
titokzatos Á-né akit Mészáros Giza alakit. 
Szerémi egy hires színészt kreál. Egy 
szinészt, akiről sok mindent beszélnek, 
kit a világ „leglinkebb" emberének tar-
tanak, holott a megtestesült becsületes-
ség. A két főszereplő ! a zeneszerző és 
Ilonka, akit Varsányi Irén játszik. A kettő-
jük szerelme közé mint akadály a kávé-
ház, a pesti kávéház ékelődik be. Ettől 
félti a nő boldogságukat, szerelmüket . . . 

Csengetnek. Uj látogató érkezik: Jób 
Dániel. Egy darabig még fenn maradunk 
Csortosnál, aztán átmegyünk hármasban, 
Budára, megnézni a Rudasfürdő-szálloda 
kis szobáját, a második felvonás szinterét. 

Mert „A kávéház" egyik érdekessége, 
hogy dacára annak, hogy tipikusan pesti 
darab, mégis Budán játszódik. Az első 
felvonás a zeneszerző budai kis villájá-
ban, a harmadik pedig a villa kertjében. 

Megnéztük a kis szobát. Ebben a 
szobában irta Nádas a darabját és a 
Vigszinház színpadján ezt a szobát lát-
juk majd viszont . . . 

Aztán búcsút vettünk Nádastól és Jób 
Dánieltől, bementünk uzsonázni a Ber-
gerbe, a Magyar-szinházbeliekhez, azután 
pedig elindultunk szabónkhoz, felöltőt 
csináltatni. 

Pardon, kedves olvasó, nincs egészen 
igazad. Igaz, hogy magánügy, hogy fel-
mentünk szabónkhoz, Horváth György-
höz, Váczi-utca 36. szám alá, de az téged 
is érdekelni fog, hogy pont Nádas 
Sándorral találkoztunk ott. 

— Váratlan viszontlátás ! 
— Frakkot csináltatok. 
— Persze, premier előtt, új frakkot. 

A régi talán nem elég divatos . . . 
— Dehogy. Be kell vallanom, hogy 

ez lesz az első frakkom. Ezt se szívesen 
csináltattam, de Jób Dani addig rágta a 

I fülemet, hogy premierre mégis csak kel 
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frakk, mig végre rászántam m a g a m a t . . . 
És eljöttem Horváth mesterhez . . . 

Bizony, nagy dolog az, ha szerző lesz 
valaki. Kemény 500 koronákat tett le az 
asztalra Nádas Sándor, azért a szép, 
premier-frakkért . . . 

De ki sajnálna ilyesmit olyan darab-
ból, mint amilyennek "A kávéház" Ígér-
kezik. A színészek napok óta folyton a 
darab tréfás ötletein mulatnak. Mert 
„A kávéház" nagyon mulatságos darab. 

Hubayék jótékonysági délutánjai. 

Kivételesen nem a nagy nyilvánosság előtt 
lefolyt művészi produkciókról számol be a Színházi 
Élei e helyen olvasóinak. A számra nagy és rend-
kívül előkelő közönség mellett is intim jellege 
volt annak a két kamarazene-délutánnak, melye-
ket dr. Hubay Jenő, a világhírű magyar hegedű-
művész, zenei életünknek e legelőkelőbb repre-
zentánsa és művészlelkű neje, Cebrián Róza 
grófnő rendeztek pilótájukban a hadiárvák javára. 
Hubay Jenő, aki kivételes művészetét mindenkor 
nag/ lelkesedéssel állítja nemes célok szolgála-
tába, közisnert nagy szerénységével, azzal az 
előkelő exkluzivitással, mely csakis az igazán 
•agy művészek sajátsága, kerülni akarta a nagy 
nyilvánissigot, amikor maga rendezett hangver-
»enyt jótékony célra, ezért választotta a művészi 

Hubay Jenő. 

esemény színhelyéül lakását és közönségül azo-
kat, akiket egyúttal házigazdai minőségben látott 
vendégül magánál. 

A csendes Margit-rakparton lévő finom barokk-
stilusban épült Hubay-palota a legválogatottabb 
koncertközönséget fogadta be két vasárnap dél-
után. A legklasszikusabb renaissance-uriszobában, 
melynek egyik legnagyobb ékessége egy gyönyörő 
Lenbach-festmény : Hubayné Cebrián Róza grófnő 
arcképe, egyszerű reverendás, szikár férfi alakja 
vonja magára a figyelmet. Csernoch János, Ma-
gyarország hercegprímása. Gróf Apponyi Albert-
tel beszélget, akiről csak kevesen tudják, hogy 
éppen olyan nagy zenész, mint amilyen nagy 
szónok. 

A társaság csakhamar elhelyezkedik a terem-
nek beillő nagy szalonban. Ott ülnek gróf Al-
mássyék, a szép Bissingen comtessek, a Cse-
konics, Károlyi, Zichy, Csáky, Cebrián, Révay, 
Széchenyi, Szápáry, Karátsonyi főúri családok 
tagjai és feszült figyelemmel várják a hangver-
seny első számát, Beethoven F-dur hegedű-zon-
gora szonátájának előadását. A hegedüszólamot 
természetesen maga a ház ura Hubay Jenő ját-
szotta azzal a klasszikus stílussal, ritka virtuozi-
tással, amely két világrészben tette ismertté 
nevét. A zongora mellett egy arisztokratikusa« 
karcsú, finom arcélű hölgy ült, kinek nagy intel-
lektuálitást sugárzó, mélynézésü szemeit eddig 
csak a közönség soraiban lehetett látni minden 
nevezetesebb zenei eseménynél. Gróf Zichy Já-
nosné, a volt kultuszminiszter felesége, aki az 
első Hubay-délutánon nagy meglepetéssel szolgált 
előkelő hallgatóságának. A kegyelmes asszony, 
kinek zongorázói tehetsége régóta ismert, ritka 
rutinnal, komoly értékű, fejlett művészettel ját-
szotta a Bethoven-szonáta zongoraszólamát. Pro-
dukciója ideálisan megfelelt a kamarazene kényes 
követelményeinek, művészi kiegészítése volt 
Hubay játékának. A grófnő örökölte zenei tehet-
ségét: gróf Zichy Gézának, a kiváló zeneszerzé-
nek leánya. 

A szonáta utolsó tétele után hosszan viharzott 
tapsok közben egyik ismert zenekritikusunk el-
ragadtatva tolmácsolta meglepetését. 

— Kegyelmes asszonyom ezzel a művészi 
bravúrral nyilvános hangversenyen is meg kell 
lepnie a közönséget. 

— Vigyázzon, — felelte kacagva a grófnő, — 
mert szavain fogom és magát kérem meg, hogy 
közvetítse a szerződésemet. Különben, ki tudja . . . 

Sokat mondó tekintettel szakította félbe a 
mondatot. Ha ebből a tekintetből indiszkréten 
akarunk olvasni, bejelenthetünk egy várható nagy 
szenzációt : gróf Zichy Jánosné zongorázását 
egy zenekari hangverseny keretében. Hogy mikor, 
azt persze még senki sem tudhatja. 

Meleg ovációkat kapott Hubay Jenő is, aki 
már hosszabb idő óta nem játszott nyilvános 
hangversenyen. 

— Gyönyörű volt méltóságos uram — mondta 
Radó Emánuel, a szellemességéről ismert kitüné 
zenekritikus, kár, hogy olyan kevesen hallhatták. 

— Igazán annyira tetszett ? —kérdezte moso-
lyogva Hubay. 

— \nnyi hangverseny után — felelte Radó — 
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higyje el méltóságod, jól esik az embernek egy 
kis zenét is hallani. 

Finomművű herendi csészékben szolgálták fel 
az illatos teát és Gerbeaud remekeit, aztán követ-
kezett a hangverseny második száma. Medek 
Anna, az Operaház kiváló művésznője, előadta 
Beethoven gyönyörű dalciklusát „A távoli kedves-
hez", melyet Rékai Nándor hangszerelésében 
játszott zenekari kíséretével nemrég diadalmas 
sikerrel énekelt Bécsben és egyik itthoni filhar-
móniai hangversenyünkön. A művésznőt Rékai 
Nándor kisérte zongorán és a poétikus, mély 
érzéstől áthatott, klasszikus stilusu előadás ez-
Mttal is lelkes hatást váltott ki a közzönségből. 

A ritka művészi élvezeteket nyújtó hangversenyt 
Csajkowszky es-moll vonós-négyesének előadása 
fejezte be. A nagy sikerekben gazdag Hubay— 
Kemény —Szerémi—Schiffer vonósnégyes társa-
ság játszotta a finom zenemüvet gondosan részle-
tező, nemes stilusu előadásban. 

A március 5-én rendezett második Hubay-
délután, melyet ismét nagy figyelemmel és meg-
értő lelkesedéssel hallgatott végig a Margit-rak-
parti palota előkelő vendégserege, ujabb művészi 
meglepetéseket hozott. Beethoven B-dur hármasa 
került előadásra három kiváló magyar művész 
tolmácsolásában. Hubay Jenő játszotta a hegedű 
szólamát, a zongoránál Szendy Árpád, Zene-
akadémiánk másik kiválósága ült és teljessé tette 
az együttest Schiffer Adolf nemes tónusu gordon-
kája. A Hubay—Kemény—Szerémi -Schiffer 
vonósnégyes társulatot ötössé egészítette ki 

Gróf Zichy Jánosné. 

Mambriny Vilmos és befejező számként Mozart 
derűs g-moll kvintettjét halhatta nagy elvezettel, 
tökéletes előadásban az exkluzív közönség. A 
két zeneszám között GóthnéKertész Ella és Góth 
Sándor, a Vígszínház kitűnő művészei szavaltak. 
Góthné melodramatikus kísérettel Tainsy Alajos 
két hangulatos, aktuális poémáját mondta el mély 
hatással és elszavalta Pásztor Árpád egyik fino-
man cizelált versét. Góth Petőfi és Kiss József 
költeményeivel aratott nagy sikert. 

Hubay Jenő, a legfigyelmesebb házigazda, 
nieg lehet elégedve a teadélutánok sikerével. 
Pazar bőkezűséggel adott művészi ajándékokat 
vendégeinek, akik viszont az ö nemes tervét 
segítették a megvalósuláshoz : a két délután 
hétezer koronánál nagyobb összeget juttatott a 
hadiárváknak. Szebben, nemesebben, előkelőbben 
Hubayéknál nem lehet jótékonykodni. 

U azás a Sylvia kői ül. 

Az Operaházban nem múlhatott el hét 
repríz nélkül. A mostani a szokottnál is 
érdekesebbnek Ígérkezett, nem énekeseket 
foglalkoztatott, hanem a balletszépeit juttatta 
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hosszú pihenés után komoly tevékeny-
séghez. Teljes öt évi szünet után előadták 
ismét Delibes gyönyörű zenéjü nagy 
balletjét, a Sylvia-1, mely legutoljára 
1911. április 26-án szerepelt az Operaház 
műsorán. Ezúttal uj betanulással, uj ki-
állítással, uj szereplőkkel került szinre a 
Delibes-ballet és a repriz valóságos 
premiere-izgalmakat keltett a szinház szép 
táncos tagjai között, akik lelkes buzga-
lommal készültek már hetek óta a nagy 
eseményre. A lázas készülődésnek meg 
is volt a foganatja : a közönséget 
egész sereg meglepetés érte. A legfőbb 
meglepetés volt maga a ballet, melyből 
eltüntettek minden rég meghaladott tarto-
zékok, a kurta tüllszoknyáktól kezdve egé-
szen a spiccelésig. Az uj Sylviában nin-
csenek spiccek, ballonok és piruettek, 
hanem csak festői hatású, érzelmeket ki-
fejező, természetes emberi mozdulatok. 
A nagy reformokat Zőbisch Ottó, az 
Operaház uj balletmestere vitte keresztül. 
A ballet tagjai el vannak ragadtatva az 
uj mestertől, aki tudvalévően a világ egyik 
legelső balletjének volt hosszú időn át a 
vezetője, a kopenhágai udvari operáénak, 
mely vetélkedik a péterváriéval. Csak keve-
sen tudják, milyen nagy balletkultusz van 
a dán fővárosban és hogy az udvari opera 
előtt álló szoborcsoport a ballet apoteó-
zisa. Innen került Zőbisch Ottó a buda-
pesti operaházhoz, ahol egyszerre meg-
nyerte a sziveket rokonszenves modorával 
és nagy tudásával. Népszerűségére leg-
jellemzőbb, hogy a neve már valóságos 
fogalommá lett és az apróbb ballethölgyek, 
akik egyenlőre még csak a negyedik, 
ötödik quadrilleban jutnak „szóhoz", arra, 
amit eddig a közismert cuki szóval jelez-
tek, most azt mondják: 

— Jaj milyen zőbisch ! 
Uj a ballet rendezője is, az Operaház 

bajuszos rendezője: Bródy István. A 
jelenlegi rendezői gárdát az Andrássy-uti 
müintézetben ugyanis — hogy Szász 
Zoltán szavaival éljünk — az arci szőrzet 
viseléséről különböztetik meg. A „szakálas 
rendező" Kern Aurél, aki nem elégszik 
meg az igazgatói szerepkörrel, hanem 
nagy eredményekkel és sikerekkel igazgat 
a színpadon is, a „bajuszos rendező" — 
mint mondtuk — Bródy István és végül 
van a „csupasz rendező", maga a fő-

rendező, Mihályi Ferenc, aki hosszú éne-
kesi pályája alatt szokta meg a borotvál-
kozást minden irányban. A bajuszos ren-
dező munkáját azért nagy buzgalommal 
támogatta a szakálas is Bródy minden 
uj ideáljához kikérte Kern Aurél vélemé-
nyét. Különösen a fürdőjelenet rendezése 
adott sok megbeszélésre alkalmat. A Sylvia 
első képében ugyanis nimfák fürödnek 
egy tó kristálytiszta vizében. 

— Mit csináljak ezzel a fürdővel? — 
tűnődött Bródy. — Csak nem vihetem a 
nimfákat ruhástól a vízbe ! A mai közön-
ségnek nagyon fejlett érzéke van realitá-
sok iránt, megütköznék ezen a színpadi 
hazugságon. 

— Hát vetkőztesd le a nimfákat — 
sietett tanácsot adni a mindig praktikus 
Kern Aurél. 

— Már pedig az bajosan megy, — 
felelte szomorúan Bródy — hiszen ha 
lenge ruhájukat levetnék, még annyi sem 
maradna rajtuk, amennyit Norderneyben 
vagy Ostendeben megkövetelnek a für-
dőző nimfáktól. 

A Sylvia nimfái ugyanis — ez is a 
meglepetések közé tartozott — trikó nél-
kül táncolnak, tökéletes mitologiai kosz-
tümökben mezítláb. 

Erre aztán már Kern is kifogyott st 
tanácsokból. De a két rendező segítségére 
sietett Kéméndy Jenő, a szcenikai főnök, 
az uj díszletek művészi tervezője, aki 
olyan tavat varázsolt az Operaház szín-
padára, hogy az első diszletes próbán a 
diszletezők félve kerülték ki, nehogy bele-
essenek a vizbe. Kéméndy mester egy 
nádast állított a megtévesztően természetmö 
tó szélére. 

— így ni. A kisasszonyok a nádas 
mögé bújnak és csak derékig látszanak, 
így aztán megmaradhat fürdés közben is 
a ruha. A többit — tette hozzá halkan 
— megteszi majd a holdvilág . . . Kérem 
a holdat. 

A világító szerkezet működésbe jött 
és a direktor és rendező ajkáról a meg-
lepetés sokatmondó ah-ja rebbent el. A 
kékes holdfényben a trikók is eliüntek és 
a nádasban fürdőző nimfák csalódásig 
hiven adták vissza a legtökéletesebb 
mitológiai jelenet képét. így aztán min-
denki „kinn volt a vízből", a Sylvia elő-
adásain pedig a látcsövek hatalmas ütegei. 
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kutatva ostromolták a nézőtérről a szín-
padot, hogy hát „hogyan is van?" 

Beavatottak számára nagy meglepetést 
szerzett a Sylvia szinlapja is, melyen 
— tessék csak jól megfigyelni — túl-
nyomó a magyar név. Balletelőadások 
habitüéi hitetlenül csóválták a fejüket: 

— Hogyan ? Hát uj táncosnőket szer-
ződtetett az Operaház? Harmat Boriska, 
Boros Cecil, Kérész Rózsi. Kik lehetnek 
ezek? 

A színpadról azután jól ismert, kedves 
arcok adják meg a választ. Mi történt 
tehát mégis ? íme a magyarázat. Az Opera-
ház balletkarábantulnyomóanémetvezeték-
név. Mikor a Sylvia szerepeit kiosztották, 
Vidor Dezső, a színház mindenre gondoló 
titkára, maga elé kérette a ballet szépeit 
és kijelentette, hogy igazán nem fog jól 
fösteni a szinlapon az a sok idegen csen-
gésű név. Szövetségi hűség ide, szövet-
ségi hűség oda, a magyar királyi Operá-
nak legyenek magyar nevű tagjai. Való-

ságos hazafias hevületü beszédet tartott 
Vidor. 

— Igen ám, de a névmagyarosítás 
pénzbe kerül — vetette közbe az egyik 
érdekelt, — a ballerina gázsijából arra 
nem futja. 

A gavallér Vidor Dezső erre benyúlt 
a zsebébe és átnyujtot az idegen nevü 
táncosnők mindegyikének egy-egy vadonat-
új háborús koronát. így lett Hartmann 
Boriskából, „Harmat", Kriszt Rózsiból, 
„Kérész", Weintraub Cecilből „Boross." 
Az uj koronákért azért nem kellett bélye-
get venni, azokat mindegyik eltette kedves 
emlékül, Vidor pedig még aznap megírta 
a folyamodványokat, ujabb három koro-
nákért bélyeget vett rájuk és most már 
a belügyminisztériumban hivatalosan is 
meg fog történni a névmagyarosítás. A 
Sylvia reprize azt bizonyította, hogy az 
uj nevekkel is régi sikereit szaporítja a 
három művésznő. 

S z ő r m e a s z inpadon . 

Soha még annyi szőrmét 
mint az idén nem láttunk 
szinpadon. A legkülönbö-
zőbb állatok simulnak a 
fehér vállakhoz. Két féle 
szőrme vezet a kontinens 
színpadjain Chinchilla ezüst 
brokattal és a hermelin 
brüggei csipkével. Hogy 
mily szenzátiós hatást kel-
tőnek ezek ilyen összetétel-
ben, legközelebb láthatjuk 
egyik uj darabban. Angeló. 
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Az Äpollo kabaré record 
műsora. 

Bátran nevezhetjük rekord műsornak, 
mert igazán nehéz volna eldönteni, hogy 
a programm melyik száma a legkiválóbb, 
a legnívósabb a legirodalmibb. 

Benda Jenő a fiatal írógárdának ez a 
nagytehetségű tagja, „Mikor a halottak 
visszatérnek "cimü megrázó hatású dramo-
lettel szerepel a nagyszerű műsoron. 

A kis dráma azt a régen izgató prob-
lémát tárgyalja, hogy vájjon, hogy fogad-
ják az itthon könnyező mennyasszonyok 
a harctérről csonkán félkézzel, egy lábbal 
hazatérő vőlegényt. 

A merész verizmussal megirt darabban 
Szalai Antal a harctéren valóban jobb-
karját vesztett hős előadásonként növekvő 
nagy színészi sikert arat. 

Kőváry Gyula briliáns magánszáma a 
„nyisd ki babám" olyan harsogó kacagást 
kelt, hogy a Nemzeti színház nézőterén 
is meghallják. 

Erdélyi Géza népszerű táncszámának 
ezúttal a „szeparéban" a cime. 

Az elegáns színpad egy szeparét ábrá-
zol, ahol a csipkés virágvázás asztal 
mellett idegesen várja az izgatott gavallér 
szeretett hölgyét. 

Az idő múlik, de kalandocska csak-
nem jön. Egyszerre csak csodák csodája 
kettényilik a nagy virágváza és váratlanul 
kilép belőle őnagysága. 

Nagyszerű tánccal végződik a finom 
kis jelenet. 

Gózon Harsányi Zsolt városszerte hires 
„Legendá"-jávai arat óriási sikert, amiben 
nem kis része van a zseniális Ceglédy 
nagyszerű muzsikájának is. 

Kovács Lili ezúttal is tomboló sikert 
arat két uj dallal. A „Szervusztok lányok" 
nélkül azonban még most sem engedi el 
a közönség. 

A „francia" c. Kőváry darabban a 
szelemes, pompás jelenet szerzőjén kívül 
Boross és Sajó kapják a legtöbb tapsot. 

Ha más nem ; ez a kacagtató bohóság 

Kovács Lili, Haraszthy Mici, Erdélyi Géza, Kővári Gyula 
Apolló-Kabaré. — „Egy furcsa éj" Mészöly felv. 
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magában is megérdemelné, hogy legalább 
háromszor nézzük meg a páratlan program-
mot. 

Boross „Az én kenyerem" c. kupléja 
után valóságos sortüz-szerü taps hangzik. 

Ezután következik az előadás tulaj-
donképpeni nagy attrakciója az uj Boross-
Sajó duett a kitűnő Harmath Imre „francia 
andalgó"-ja. 

Igazán nehéz megállapítani, hogy az 
eddigi három ántánt szatira között melyik 
a legnagyszerűbb ; az angol toborzó, az 
olasz kesergő, vagy ez a legújabb. 

Az az egy azonban bizonyos, hogy a 
közönség tombolva követeli mind a hármat 
és hogy Boross és Sajó páratlan művé-
szettel viszik diadalra a kacagtató perszif-
lázsokat. 

Sajó finom gitárdalával külön nagy 
sikert arat. 

Borossról különben Bródy Sándor 
mondotta, hogy hozzá hasonlítható kiváló 
kabarémüvészt Párisban sem látott. 

Szőllőssy Rózsi, Harmath Imre szép 
versére komponált Buday Dénes nótát 
ad elő pompásan, gyönyörű hanggal. 

Szőllőssy Rózsi 
Apolló-Kabarét. Mészöly felv. 

A műsor utolsó száma és egyúttal 
klouja Hajó Sándornak, a kiváló, finom 
vigjátékirónak elegáns, szellemes, parfö-
mös kis darabja az „Egy furcsa éj." 

A pompás egyfelvonásos tartalma rövi-
den a következő. 

Dr. Braun (Kőváry), egy száraz „el-
adok-veszek" üzletember, 18 órai utazás 
után fáradtan fekszik le a pesti nagy-
szálloda rézágyába. Aludni szeretne a 
szegény, de nem tud. Nem tud, mert a 
jobboldali szomszédságban egy énekesnő 
(Haraszty) tart éjjeli koloratur próbát, a 
baloldalon pedig egy fiatal grófi nászutas-
pár (Erdélyi-Kovács Lili) csókolódznak 
tulhangosan. 

A boszorkányos technikával megirt 
husz perces darabban aztán olyan bonyo-
dalom következik, amit alig követhetünk. 

Kisül, hogy a jobboldali színésznő 
Dr. Braun egykori barátnője, a baloldali 
gróf Dr. Braun legújabb üzletfele és a 
színésznőnek szintén egykori kedvese. 

Hogy ez a gabalyodás, hogy bogozódik 
ki azt leírni úgysem lehet. Tessék meg-
nézni ! 

Kőváry, Haraszty Miczi, Erdélyi, Kovács 
Lili ugy játszák, hegy a Vígszínházban 
éreztük magunkat. 

A függöny utólszor is összecsapódik 
és a közönség azzal az egyhangú elhatá-
rozással távozik, hogy ezt a műsort leg-
alább még egyszer mindenki megnézi. 

Mi is láttuk vagy hatszor. 

Scherlock Holmes és Lyon Lea az Olympiában. Az 
Olympia-mozi e héten olyan mtisort 

nyújt a közönségnek, amit legalább is két hétre 
kllene beosztania. Hétfőtől szerdáig a gazdaj 
műsor főszáma A g é p e m b e r cimti Scherlock 
Holmes film lesz, mely a világhírű detektivmes-
ternek legizgalmasabb és legfrappánsabb cselét 
mutatja be a filmre rendezve. Egy zseniális 
csirkefogót leplez le a mester, egy kalandort, 
ki tiz évig csalja a világot. Csütörtöktől vasár-
napig pedig az idei színházi és moziszezoa 
egyik legnagyobb magyar sikere a Lyon Lea 
kerül reprize. Az Olympia a közönség folytoa 
megujuló kívánságára mutatja be vadonatúj 
példányban Bródy Sándor megfilmesített szín-
müvét, mely a bemutató óta szakadatlan siker 
mellett kerül az országban mindenütt színre. Az 
Olympia nem csak törzs közönségének tesz a 
reprizzel kedves szolgálatot, sanem azoknak is, 
kiknek még alkalma nem volt e nagyszerű filmet 
megtekinteni. 
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Tehát 
Beöthy László bérelte 
A Népoperát. 
A színház sok siker tanuja lesz 
Azt hisszük, 
Csak azt sajnáljuk, hogy a nézőtér 
Egy kicsit szük. 

* 

így már 
Egy kézben lesz a Népopera 
A „Magyar" és a „Király" 
Egy újságíró tegnap este 
Megjegyezte: 
Remélem minden más névtől 
Elállnak 
És a színházak elnevezik 
,Magyar" „Király"-i Népoperának. 

* 

A színésznő a színpadon 
Táncolva, énekelve, lejt, 
A kritikus minden but felejt 
Nézi a kis szoknyát mely alig 
Térdig érő 
És másnap megírta lapjában 
Hogy a művésznő „sokat igérő." 
Nagyon érdekel az ügy 

De ki 
Súgná meg nekem, vájjon miket 
ígért a művésznő neki. 

* 

Muszáj 
Megírni, hogy miről szól : 
„A vén bakancsos és fia a huszár" 
Ennyi 
Ali a történet központjában : 
A Huszár nem akar huszár lenni. 

Egy lipótvárosi hölgy, divat 
Szakembert hivat. 
És így szól : a szivben 
Nagy a kinn benn 
Mert nem tudom, hogy a Hermelinhez 
Elmehetek a szilszkinben. 

Szenes ember. 

Esténként 
symfonikus házi 

zenekar. 

fl színházi közönség 

feeduenc t a l á l k o z ó h e l y e ! 
Havi ebéd-bérlet „ 
- étlap szerint - T u l a ! d o n o 3 . . 
4 fogás 60 kor. OLAH GYÁRFÁS 
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Régi ismerősként üdvözöltük 
hétfőn Zugligeti arckifejezését. 
A régi arckifejezés volt ez, 
Napóleonéhoz, sőt mi több: 
Mackensenéhez hasonló. Voná-
sairól a büszke diadal indulata 
lángolt, de azért e vonások 
megtartották a férfias komoly-
ság tartózkodó szilárdságát. 
Nyilvánvaló volt, hogy Zugligeti 
a meggazdagodás csalhatatlan 
módját ismét kitalálta. 

— Uraim, mondta Zugligeti, miközben 
tavalyi sötétfehér szalmakalapját az asztalra 
kidőlt gummiarábi tengerébe helyezte, most 
már aztán csakugyan és visszavonhatatlanul ! 
fj] — És remélhetőleg utoljára, vélte a segéd-
szerkesztő. 

— Ugy van, utoljára vagyok itt önöknél a 
szerkesztőségben. Legközelebb akkor fogunk 
találkozni, ha boldog leszek önöket, mint 
mindenkoron szívesen látott vendégeimet, saját 
palotámban üdvözölhetni. í«rCfc3J-

— Mondja el gyorsan, aztán menjen, mondta 
a segédszerkesztő, akinek láthatólag rossz 
kedve volt. 

Zugligeti ajka körül a vértanuk fönséges és 
megbocsátó mosolya jelent meg. Csendesen, a 
dolgában biztos férfi hideg nyugalmával terjesz-
tette elénk a következőket : 

Uraim. A Nemzeti Színházban nemrégiben 
a Cremenai hegedűs cimü régi darabot adták. 
A darabot táblás ház nézte végig. Aztán ugyan-
csak a Nemzeti Színházban a Gringoire cimü 
«larabot adták.. Az előadást ekkor is táblás ház 
aézte végig. És harmadszor: a Nemzetiben 
egy harmadik napon a Kénytelen házasság 
cimü darabot adták. Ekkor is kitették a minden 
jegy elkeltét hirdető táblát. 

Itt elhallgatott Zugligeti és ugy tekintet 
körül, mint Hindenburg a tannenbergi csata 
után. De senki sem szólt semmit. 

— Nem értik ? — mondta Zugligeti könnye-
dén, pedig nagyon világos. A felsorolt darabok 
»lind egyfelvonásosak A három együtt éppen 
betölt egy estét. És ha mindegyikre külön-
külön már magában véve tábla volt, mit gon-
dolnak nem lehet-e a Nemzeti Színház hely-
árait ötszörösen felemelni, mikor ezt a darabot 
együtt adják ? Ezzel az ötlettel először is be-
állítok Tóth Imréhez, kineveztetem magam 
alkirálynak a Nemzetihez és kérni fogok a 
rengeteg bevételből negyven percentet. Vagy 
mondjuk negyvenötöt. Aztán beállítok a kultusz-
miniszterhez és néhány százezer korona állami 
prémiumban fogok vele megállapodni, mert 
szenzációs ötletem révén az állam a Nemzeti 
összes deficitjeit visszakapja évtizedekre vissza-
menőleg. Gratuláljanak, uraim! 

De mi nem gratuláltunk. Különösen a segéd-
szerkesztő nem. 

— Mondja csak, — szólott gyilkosan, — 
mivel játszották a Cremonai hegedüst? 

— A fehér felhővel! — mondta Zugligeti: 
— És a Gringoiret? 
— Azt is a fehér felhővel. 
— És a kénytelen házasságot? 
— Szintén a fehér felhővel. 
— Maga lehetetlen ember! Nem látja, hogy 

a táblák a fehér felhőnek szólnak? 
Zugligeti mélyen megdöbbent. De aztán fel-

csillanva folytatta : 
Az nem baj. Azért az én ötletem jó. Azt 

fogom proponálni, hogy folyton a fehér felhőt 
játszák. 

— Szerencsétlen ! Hiszen a maga tanácsa 
nélkül is folyton azt játszák ! Most pedig nem 
kap koronát, vegye a kalapját és menjen. 

Zugligeti sápadtan nyúlt a kalapja után. És 
felhördült. A kalap oda volt ragadva az asztal-
hoz. 

— Kártérítést kérek a kalapomért ! — har-
sogta szikrázó szemmel, a kalapom tönkre-
ment ! Husz koronát fizessen, aki a gummi-
arábit ide kiöntötte ! 

A segédszerkesztő a zsebébe nyúlt. 
— A ragasztót én öntöttem ki, fogja, itt a 

korona ! Zugligeti kalap nélkül és meggazda-
godási ötlet nélkül távozott. Az ajtóból sötéten 
visszaszólt : 

— Az uraknak pedig nem köszönök ! Kalap 
nélkül nem tudok köszönni. 

— Köszönjön a koronával ! 
Ezt a segédszerkesztő kiáltotta utána. De 

Zugligeti már kinn járt a szép tavaszi esőben. 

V. Kész Rózsi 
Vígszínház — „Hermelin" 

Bázár Gitta 
Alexy felv. 
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Morvay Józsa 
Mészöly felv. Morvay B ö z s i Mészöly felv. 

Ä /Vlorva\Mán\Jol{. 
A Nemzeti Orfeumban (ahogy a ki-

tűnő Royal Orfeumot most hivják) egy 
pompás táncprodukció ragadja most meg 
estéről-estére a zsúfolt nézőtér figyelmét. 
A műsor szerint a Morvay-nővérek az a 
három nő, aki azt a szép és művészi 
tánc-számot bemutatja. Az orfeum kitűnő 
márciusi műsorának most számos döntő 
attrakciója van. például a Milliomos néger 
cimü kacagtató filmszkecs, vagy Carli 
Nagelmüller, a hires bécsi kabaré-diva. 
Annál nagyobb dolog, hogy ilyen attrak-
ciók mellett három pesti lány főváros-
szerte feltűnést tud kelteni egy tánc-
számmal. 

A szerkesztői üzenetek rovata helyett 
itt felelünk számos kérdezősködő érdek-
lődésére, hogy kik a Morvay-lányok ma 
az orfeum-világban s az artisták között a 
legjobb hangzású nevet képviselik. Hár-
man vannak, három roppant étdekes, ki-
fogástalanul karcsú pompás termetű ele-
gáns fekete lány. A legidősebb Morvay 
Józsa, a középső Morvay Gizi, a legki-
sebb Morvay Böske. 

Alig néhány éve került ki a család 
jukból az első táncosnő: a Józsa. Nem 

kellett neki nagy idő, 
^ ^ már karriert csinált, 

Európa nagy artista 
5 | 0 p ügynökei jól ismerték 
« a a nevét és nemsokára 

már a táncosnők Eldo-
a f l M M f l k rádójában, Oroszor-

i P ' j j f ' á j szágban kapott szer-

Morvay Gizi 

ződést. Varsóban és Moszkvában ünne-
pelt táncosnő volt és mikor a huga, Gizi, 
kiment utána, hogy táncduót szervezzenek 
a családból, már sima utja volt a további 
karrierjüknek. ' i £ 

Mikor a háború kitört, haza kellett 
jönniök. De nem maradtak sokáig ittho«. 
Előkelő szerződést kaptak Bukarestbe, 
ott vendégszerepeltek egy ideig. Aztán 
ismét hazajöttek. Éppen Milanóba akar-
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tak utazni, ahol kitűnő szerződés várta 
őket, mikor az olasz háború is kitört. 
Így aztán Budapesten maradtak 

Mindez idő alatt a legkisebbik, Böske, 
szorgalmasan járt az Operaház ballet is-
kolájába. Most lépett ki onnan, mint nagy 
tudásu és rendkívül graciózus táncosnő. 
Máder Rezsőnek a Royal Orfeum számára 
irt balettjében, a Pán furulyájában, debü-
tált. Ő kreálta a cica szerepét és feltűnő 
sikere volt. 

Most már Morvay-trió lett a Morvay-
duóból. A három lány összeállott, kidol-

goztak maguknak egy festői és érdekes 
egyptomi táncképet, maguk tervezték a 
jelmezeket és a koreogrifát és a gyönyörű 
produkcióval estéről-estére tomboló tap-
sokat aratnak. A? a tervük, hogy ezzel a 
nivós és finom tánccal külföldre is elmen-
nek vendégszerepelni. Nyugodtan el is 
mehetnek vele. Mindenütt nagy sikerük 
lesz, ahol az emberek a táncot szeretik 
nézni. Atáncot de különösen a szobor-ter-
metű művésznőket pedig mindenütt na-
gyon szereti színpadon látni a publikum. 

Morvay Józsa, Morvay Bözsi, Morvay Gizi. Mészöly felv. 

Hát az Irénke? A nap lo-
vagja legutóbbi előadásán tör-
tént Varsányi Irén javában 
játszotta azt a jelenetet, amikor 

panaszos hangon hányja fel a sorsnak, 
hogy nincs gyereke. Ekkor egy üde 

gyerekhang kiáltott az egyik páholyból: 
— Ejnye! Hát az Irénke? 
Később derült ki, hogy a páholyban 

Varsáoyi Irén egy jó barátnője ült, akinek 
a kis lánya hűséges játszópajtása a Var-
sányi Irén kislányának. 
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HALLO MIUJ5ÀG 
A Fidelio reprize. Mult év márciusában hosszú 

idő után ismét műsorra 
tiizte az Operaház Beethoven egyetlen operáját, 
a hallhatatlan Fideliot, de technikai okokból el 
kellett halasztani a reprizt. Azóta egyre kisért a 
Fidelo reprize, Ott szerepel időnként a munka-
programmon, elpróbálják egyszer-kétszer, aztán 
megint csak elmarad az előadása. A zenekari 
tagok már mosolyognak, mikor a Beethoven-
opera stimmjeit látják a pulpitusokon : Tudják, 
ugy sem lesz a próbából repriz. A napokban 
megint Fidelio-próba volt. Mialatt a zenekar a 
karmesterre várakozott, az egyik trombitás, aki 
előszeretettel beszél magyarul anélkül, hogy 
megtanulta volna alaposan nyelvünket, a jólér-
tesültség hangján kijelentette : 

Biztosan tudom urak, hogy huszonegyedik 
márciusban meglesz a Fidelio. 

— Mi az ? — ütötte fel a fejét az egyik brá-
csás, aki csak félfüllel hallotta a kijelentést — 
1921-ben már előadáson is játszuk a Fideliót? 

Az igazság az, hogy március 21-én valóban 
megtartjuk a rég vár reprizt. A címszerepet 
Sebők Sári fogja énekelni, Florestan szerepében 
pedig ezúttal először lép fel nálunk Burián, aki 
magyar szöveggel tanulta be a nehéz szerepet. 
Minden rekordot ver eddig a „Mágnás Miska". A 

színházak tájékán mindenről 
gondos statisztikát csinálnak, heti átlagos bevé-
telekről, havi átlagos bevételekről, táblásházak 
számiról, kihívásokról elővételről és így tovább. 
A „Mágnás Miska" minden eddigi rovatban ver, 
miután összes eddigi előadásain táblás ház volt. 
A Vigszinház a Népoperában elért sikereit ismét 

növelte, Szigligeti nép-
színművének „A vén bakancsos és fia a huszár-
nak Móricz Zsigmond átdolgozásában való fel-
újításával. A közönség igen hálásan fogadta a 
vidám és érzelmes jelenetekben bővelkedő dara-
bot. A vén bakancsos szerepében Vendrev 
kedves és mulatságos volt. Friczi gyereket Pufi 
játszotta; minden mozdulatát harsogó kacagás 
követte. Rég nem láttuk ilven neki való szerep-
ben, alakítása igazán brílliáns volt. A korcsmá-
ros szerepében Fenyvesinek nyílt alkalma brílli-
áns alakításra. A többiek is igen jók voltak és 
méltán megérdemelték a közönség zajos elis-
merését. 

Prágából kaptuk a következő levelet: Kedves 
^Szerkesztő Ur! Bemutatón voltunk a 

prágai Neues Deutsches Theaterben a Csárdás-
fürstin bemutatóján. A zene páratlan sikert ara 
tott és boldogan hallottuk, mikor előadás alatt 
a sötét nézőtéren itt is, ott is kihallatszott a 
suttogásból a „matjar, matjar" szó. Az egész 
előadás levegője olyan magyar volt, akárcsak 
otthon a Király-Színházban. Mivel néhány héttel 
ezelőtt vádakat olvastunk a hazai lapokban, 
sietünk leszegezni, hogy a darabban legcseké-
lyebb magyar viccelődést'sem tudtunk felfedezni, 
sőt ellenkezőleg: a mi kedves Kálmánunk ope-
rettjében erős magyar érzést konstatáltunk. A 

Prager Tagblatt hosszú sorokat szentelt a zene 
erős magyarságának. Ne vegye rossz néven 
Szerkesztő Ur, de mi, Prágában katonáskodó 
magyarok, siettünk ezt közölni az otthonval ók-
kal. Fogadja Szerkesztő Ur . . . stb. 
Die Frau des Anderen, ez a német cime annak a 

kitűnő és formás vígjáték-
nak, amely „Feleségünk" címen a Magyar Szín-
háznak két éve egyik legnagyobb sikere volt. 
Balázs Sándor, székelyudvarhelyi tanár, első 
darabja volt a „Feleségünk" és nem kis dolog, 
hogy már első színpadi munkája megkezdte a 
külföldi siker-körutat. A minap mutatták be a 
darabot Bécsben, a Stadttheaterben, ahol Gom-
baszögi Frida szerepét Weber kiasszony, Csor-
tos szerepét pedig Jarno igazgató játszotta. A 
magyar darab a bemutatón döntő nagy sikert 
aratott, ugy hogy a siker hatása alatt már szá-
mos németországi színház megszerezte az elő-
adás jogát. A szerző, mivel bécsi bemutatójára 
sem kapott szabadságot, (ami irói körben cso-
dálkozást is keltett), a sikeres estén nem lehetett 
jelen. Az irót Marton Sándor dr. képviselte, aki 
ott nyomban megállapodott több német színigaz-
gatóval a darab bemutatására nézve. Balázs 
Sándor Érdekházasság ciniü uj darabja egyéb-
ként a Magyar Színház jövő szezonjában kerül 
szinre. 

Uj magyar operett. Harmath Imre, a tehet-
séges fiatal iró és Bertha 

István,., a Király színház talentumos karmes-
tere „Őfensége" címen háromfelvonásos operet-
tet írtak. Sebestyén Géza a buda-temesvári tár-
sulat junius hó folyamán adatja elő elsőrangú 
szereposztásban. 
Perczel Sárit kártérítésre ítélte a bíróság szerző-

désszegése miatt, mint 
ahogy, erről már mult héten beszámoltunk. A 
művésznő hajlandónak mutatkozott arra, hogy a 
3000 koronás pönálét lejátsza a nagyváradi 
Szigligeti-színházban. Valószínű, hogy ilyen ala-
pon létre is jön az egyezség. 
Március 9-én a Vigadóban nagy növendék hang-

versenyt rendezett több 
budapesti zeneiskola. Az est folyamán a közön-
ség különösen ünnepelt egy egész fiatal előadót : 
Várnai Ernőt, aki korát meghazudtoló ügyesség-
gel adott elő két zongoraszámot. 
f— * 

MEGJELENT ! MEGJELENT ! 

SZENES EMBER könyve f 

JMMMOT KEREK" 
TRÉFAK, JELENETEK 
A k ö n y v p i a c l e g v i d á -
m a b b é s l e g ö t l e t e s e b b 
k ö n y v e . A r a 2 k o r o n a . 
K a p h a t ó m i n d e n n a -
g y o b b k ö n y v k e r e s k e -
d é s b e n é s a p á l y a u d v a -
r o k o n . M e g r e n d e l h e t ő 
a „ S Z Í N H Á Z I É L E T " 
k i a d ó h i v a t a l a u t j á n i s . 

S » J 
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A d e l s z i h e r c e g . E törté-
net hőse, kit nem nevezünk 
meg, arról nevezetes, hogy a 
kifizetésére szükséges egy ko-

ronája, mikor a kávéházba belép, még 
egy más valakinek zsebében van. Más-
szóval állandósított pillanatnyi pénzza-
varai vannak. Foglalkozására nézve „avi-
atikus." Vagyis a levegőből él. A törzs-
asztalnál legújabban „delszi hercegnek" 
nevezik. 

— Miért hívjátok őt delszi herceg-
nek? kérdezte a törzsasztalnál egy vasár-
napi kültag. 

— Mert Wallesről nevezték el a val-
lesi herceget mi pedig az állandó „dal-
leséről neveztük el dallesi, illetőleg delszi 
hercegnek. 

A bátor Pepi. A Nem-
zeti-szinház Hajdú Pepije 
kinn lakik a Hűvösvölgy-
ben, saját villájában, fele-

ségével és anyósával együtt. Egyik éjjel 
valami neszre ébredtek fel. Mintha az 
udvaron motoszkált volna valaki. 

— Menj ki, Pepi, valaki jár odakinn ! 

— Nem, nem, — mondta Pepi, — 
csak a kutya mozgolódik. 

De később újra szóltak a nők: 
— Ne légy olyan gyáva, Pepi, nézz 

ki, mi az a zaj. 
— Nem vagyok gyáva, de minek 

menjek ki, mikor úgyis tudom, hogy 
csak a szél csapkodja a csirkék ajtaját. 

A nők belenyugodtak, de mégsem 
tudtak elaludni a félelemtől, ámbár a 
Pepinek nem kevesebb, mint tizenöt töl-
tött puskája van otthon. Mihelyt megvir-
radt, Hajduné kisietett az udvarra. És 
vérő szivvel látta, hogy éjjel csakugyan 
betörő járt az udvaron, aki elvitte az 
összes csirkéket. Sirva szaladt be az 
urához : 

— Látod, látod! Eltűntek a csirkék 
— Persze, — felelt nyugodtan Pepi 

— mondtam, hogy fuj a szél. A szél 
kifújta a csirkéket a ketrecből . . . 

Ezek után azzal a biztató megjegy-
zéssel fordulhatunk az összes betörőkhöz, 
hogy Pepi éjszaka nem mer kimenni az 
udvarra. Viszont az igaz, hogy Pepiékhez 
nem érdemes most már ellátogatni. Az 
udvaron semmi értékes nem maradt. 

G Kertész Ella (De Lery Márkiné) Makay Margit (Matild) Mészöly feiv. 
Vígszínház. - „A kaland''. 
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, A s z e r z ő d é s . Egy újságíró 
éppen a Vígszínház kiskapujá-
ban találkozott Vizváry Maris-
kával, aki az irodából jött le-
felé. 

— Mit csinál itt nagyságos asszony ? 
— Aláirtam a szerződést. 
— Micsoda? — Kérdezte hüledezve 

az ujságiró. 
— Többet nem mondhatok, — mondta 

a művésznő nevetve és már el is ment a 
körút irányában. 

Az ujságiró teljesen megbolondult a 
szenzációtól : Vizvári Mariska ott hagyta 
Nemzeti-szinházat és leszerződött a Víg-
színházba! Óriási! Erről cikket irok! — 
gondolta magában és már szaladt fel az 
irodába. 

— Igaz, hogy Vizvári Mariska aláirta 
a szerződést? 

— Igaz. 
— Otthagyja a Nemzetit? 
— Dehogy hagyja. 
— Hát akkor hogy jön ide? 
— Sehogy. Mint szerző irta alá a 

szerződést. 

— Micsodaaa? Darabot irt? 
— Nem ő, hanem a nagyapja: Szi-

geti József. Szigeti irta a „Vén bakan-
csos és fia, a huszár"-t amit most adunk 
a Népoperában. Szigeti szerző jogainak 
Vizvári Mariska az örököse, tehát vele 
kötöttük a szerződést. 

— Vagy ugy, — mondta az ujságiró. 
— De azért a cikktémám mégis megvan. 

Azzal hazaszaladt és cikket irt a Szi-
geti-darab reprizéről. 

HŐSÖK SÖRE 
a FŐVÁROSI SÖRFŐZŐ R.-T. 

magasfokú, sötét tavaszi idény-
söre ismét megjelent és minden-
kit meghódit. :: :: .: :: 

A leggyávább ember hőssé válik 
ettől a sörtől, a hősök pedig 
félistenekké lesznek. 
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Buksi lakodalma. - Bölcsődal. 
Asta Nielsen, Schildkraut, Leopoldine 
Konstantin és Egede Nizsen 

a Mozgókép-Otthonban. 
A filmszenzációk Teréz-köruti hajléka 

ugyanakkor tartja a főszezont, mikor a 
nagy színházak, bár itt nincs a szezon 
eleje és közepe között oly nagy külömb-
ség, mint amott. Egyformán gazdag min-
dig, de talán mégis mostanában a leg-
dúsabb. A héten olyan színésznagyságok 
kerülnek össze a Mozgókép-Otthon mű-
során, akiket a „nagy színházakban" 
külön-külön drága pénzen lehetne meg-
látni. Asta Nielsen, Schildkraut és a két 
Reinhardt-szinésznő, a mozit kedvelő kö-
zönség óriási táborának kedvencei, kik 
ezúttal legjobb alakításaik egyikét nyújt-
ják mindannyian. 

Asta Nielsen a Buksi lakodalma cimü 
vígjátékban a jókedv drága fűszerét hinti 
el a nézők között fejedelmi pazarsággal. 
Egy tizennyolc éves leány szerepét adja, 
kit az apa erőnek erejével „megfiatalít". 
Ugyanis huszártisztek szállnak meg a 
házban s az apa, hogy leányát ne vegyék 
komolyan, bokorugró szoknyát vétet fel a 
leánnyal. Vissza kell térnie Buksinak a 
rég-mult napok szórakozásaihoz, a bábu-
val tente-baba-tentét játszania. Hogy 
mennyi kedves, könnyekig nevettető hely-
zetkómikum származik ebből, az könnyen 
elképzelhető s az is jól sejthető, hogy 
Buksit a „gyerekszobából" oltárhoz vezeti 
az egyik daliás huszártiszt. 

Ezt a kedves, pompás vígjátékot a 
Bölcsődal cimü négyfelvonásos művész-
történet követi, mely már szereposztásánál 
fogva is megérdemli a mesterfilm elneve-
zést. Rudolf Schildkraut egy hegedűmű-
vész szerepében ejti megint csodálatba a 
nézőt. Ez a hatalmas tehetségű szinész, 
mint mozihiresség egyre kivételesebb helyet 

foglal el valamennyi társa között. Reálisz-
tikusan részletező játékmodora ebben a 
szerepben is érvényesül. Hires művész, 
kinek a hegedűje megbabonáz egy grófnőt. 
Viszont ő is feláldozza érte családi bol-
dogságát, bár imádásig szereti bölcsőben 
nyugvó kis leányát, kinek naponként el-
játsza a „bölcsődalt". A grófnővel való 
barátsága nem sokáig tart, mert cserben 
hagyja művészi tudása. Egyre lejebb kerül. 
Padlásszobában tengeti életét. A leány 
eközben gyönyörű hajadonná fejlődik. 
Apjáról nem is tudja, hogy él-e még. 
Mint virágárus leány kóborog a világban. 
Bolyongásai között megismerkedik a grófnő 
fiával, kinek a leány megtetszik s anyja 
házába viszi. A leány azonban, ki meg-
sejti a grófnő és apja egymáshoz való 
viszonyát, elmenekül a jómódból s öngyil-
kos akar lenni. Egy fiatal festő akadá-
lyozza meg az utolsó pillanatban s a leány 
megmentőjének a modelje lesz. Innen 
kezdve fordul lassan boldogságba a leány-
nak és apjának története, kik nemsokára 
egymásra lelnek s az apa lelkiereje a 
sohasem remélt szerencsére újra felfrissül. 
A leány visszaadja régi kedvét. Egy hang-
versenyt hirdetnek s ő buzditja leányát, 
hogy a „bölcsődallal" vegyen részt rajta. 
A dobogón, hol egykor az apát ünnepel-
ték, most a leány arat óriási sikert. S 
mikor a teremből kivonul, a grófnő várja, 
hogy fia számára megkérje. 

Jelenetről jelenetre megható drámai 
szituációk követik egymást. Az irodal-
mi filmek finom eszközével és a gyö-
nyörködtető színjátszással a film a 
szezon egyik legnagyobb eseményét 
hozza meg. 
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A FEHÉR FELHŐ. 
Mírákulum 1 felvonásban, 5 változásban 

Irta: Molnár Ferenc. 
Kísérőzenéjét szerzé: dr. Kacsóh Pongrác. 

Személyek : 
Gyenes László Alezredes 
Fehér Gyula Virrasztó huszár 
Kürthy György Hadnagy 
Rajnay Gábor Hadapród 
Hegedűs Gyula Őrmester 
Kürti József Tizedes 
Rózsahegyi Kálmán 1. huszár 
Mihályfi Károly 2. „ 
Pethes Imre 3. 
Somlay Artúr 4. " 
Bartos Gyula 5. 
Pataki 6. 
D. Ligeti Juliska Bori " 
Cs. Alszeghy Irma Özvegyasszony 
Bayor Gizi Angyal 
Szőke Lajos Postás 
Bellák Aranka Őrmester kis fia 
Bellák Ella Tizedes 1. kis fia 
Lantos Gyula Tizedes 2. kis fia 
Csendőr Etus Első huszár kislánya 
K. Demién Mari Az egyik asszony 
Rosos Gizella 
Kelemen Mária 
Mátrai Ida 

Egy másik asszony 
Harmadik asszony 
Negyedik asszony 

Sz ínház után a New-York kávé -
házba m e g y ü n k . 

A három testőr . 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Herczeg F. 

Személyek : 
Gál Gyula Pollacsek 
V. Molnár Rózsi Róza 
Váradi Aranka Liza 
Odry Rátky 
Náday B. Flóris 
Pethes Hortovay 
Rózsahegyi Kosnitzky 
Bartos Latorka 
Gabányi Bálint 
Somlai Csernay 
Fehér Gyula Rigó 
Mészáros L. Kovács 
Horváth J. Plébános 
Rajnai Nagy 

DitbróMky 2. } táncrendező 
Szatmári L. Szerkeszt, szolga 
Kelemen M. Szobaleány 

B E V ; O N U L Á S K O R N E 
FELEJTSE OTTHON AZ EGLEO FOG-

PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜR 

ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN. 

üj és használt írógépek 
k ö l c s ö n g é p e k 
irodai ke l l ékek 
jav i tó -műhely 
s o k s z o r o s í t ó 

iroda. 
T e l e f o n 145-47 

„ T A U R U S " 
özv. Meiteiné, V., Árpád-utca 6. *z. 

nAGf/\PÍh7ir iMZ 
CIKLÁMEN. 

Színjáték 3 felvonásban. Irta Gábor Andor. 
Személyek: 

Góth Sándor Lehotai 
Góthné Kertész Ella Magda 
Győző Lajos Inas 
Fodor Artúr Soffőr 
Haraszthy Hermin Szakácsnő 
Horváth Lenke Szobalányi 
Fenyvessy Emil A kegyeimes ur 
t * • A kegyelmes asszony 
Szerémy Zoltán Szendrey 
Bánky Judit Szendreyné 
Sándor Antal Portás 

Sz inház után a New-York kávé-
házba m e g y ü n k . 

HERMELIN. 
Színmű 3 felvonásban. Irta Szomory Dezső 

Személyek: 
Csortos Gyula Pálfi Tibor 
G. Kertész Ella Lukács Antonia 
Varsányi Irén Tóth Hermin 
Lubonszky Tibor Péterke, a fia 
Góth Sándor Dr. Plundrich 
Gombaszögi Ella Tördes Sári 
Bázár Gitta Malatinszky Manci 
Pécsy Blanka Sz. Hárfás Giza 
Szerémy Zoltán Szűcs Mihály 
Kertész Dezső Róna Ilos 
Kardoss Géza Kürthy Kökény 
Zilahy Gyula A háziúr 
Fehér Artúr Bruga 
Bárdi Ödön Celesztin 
Szalay Károly A házmester 
Kész Rózsi Julis 
Győző Lajos A hordár 
Sándor Antal Soffőr 
Balogh Klári Virágüzleti leány 

Történik Pálfi lakásán, napjainkban. 
I. felvonás. Hermelin, négy évvel 

ezelőtt barátnője volt Pálfi Tibornak, a 
hires színpadi írónak. Szakítottak és 
Tibor nem találkozott többé a leánnyal. 
A gyermekkel sem gondolt, aki a szaki-
táh után született. Most megjelenik 
Hermin Tibornál. Öreg pártfogoltja meg-
halt, nem akarja többé eddigi életét foly-
tatni. Visszatér a színpadhoz és Kolozs-
várra szerződött. Elhozná fiát Tiborhoz, 
hogy őrizze addig, amíg maga után 
hozatja Kolozsvárra. Tibor boldogan 
fogadja gyermekét és régi szenvedélye, 
amely Herminhez fűzte, fellángol. Lukács 
Antónia, mostani barátnője, aki éppen 
ma kreálja a főszerepet az iró uj müvé-

ben, érzi, hogy az ő napja lehanyatlik 
Végét veti viszonyának Tiborral amely 
egyébként sokkal ideálisabb volt a kö-
zönséges viszonyoknál. Hermin azonban 
nem akarja ott folytatni, ahol elhagyták 
és nem szegődik Pálfihoz. 

II. felvonás. Vacsorával ünnepelik a 
Pálfi-premiere sikerét. Antónia az elő-
adás után kétségbeesetten érkezik Tibor-
hoz. Az ura megtudta viszonyát és el-
hagyta. Fáradtan, kimerülten, marad ott 
a lakásban, hogy kipihenje magát. Amig 
a hálószobában alszik, Tibor barátaival 
mulat. De gondolata Hermelinnél jár. 
Megtudja, hogy Hermin is a lakásában 
van, Péterkénél virraszt. Csak reggel 
menne Kolozsvárra. Amint a vendégek 
eltávoztak, Tibor Hermint kéri, hogy 
legyen ismét az övé. A leány már-már 
engedne is a csábitásnak, de ekkor meg-
jelenik Antónia, ; ki önkéntelenül is 
tanuja ennek a találkozásnak. Antónia 
elmenekül és Hermin sem akar többé 
Tibor kisérlésére hallgatni. 

III, felvonás. Antónia nem tudja fe-
ledni, kije volt Tibornak és mi volt néki 
Tibor. Előtte az iró boldogsága lebeg 
cél gyanánt; maga hoz híreket Kolozs-
várról, magasztalja Hermint, aki utóbb 
személyesen is eljön. Tibor és Hermelin 
végül egymáséi lesznek. 

wbipiSzrsim 

Andrássy -ut 69. T e l e f o n 95—1«. 

Ma é s a k ö v e t k e z ő napo-
k o n uj m ű s o r ! 
Kis egér. 

Emlék a káboruból Irta Szép E. 
N é g y a s s z o n y — 
Operett. e g y a s s z o n y , 
írták Harsányi Zsolt és Vincze 
Zsigmon. Játszák : Megyasszay 
Vilma, Kökény Ilona és Boross. 

S Z Ö V E T S É G E S E K . 
Játszák: Rózsahegyi K. és 

Huszár K. 
Uj tréfák, aktuálitások, dalok. 

Kezdete este 10 órakor. 

EL S Ő R E N D Ű OKL. ARC 
É S T E S T K E Z E L Ő N Ő 
AJÁNLKOZIK SOVÁ-
NYÍTÓ É S L U X U S -
M A S S Z I R O Z Á S R A ! ! 

KIS JÁNOS-UTCA 6., 11/23. 



26. oldal s m UÁZI ELET 

k l G Ä l Y 

MÁGNÁS MISKA. 
Operette 3 felvonásban. — Irta: Bakonyi 
Karoly. — Zenéjét Gábor Andor verseire 

szerezte : Szirmai Albert. 
Személyek : 

Latabár Árpád Korláth gróf 
Gerö Ida Korláth Lotti grófné 
Lábass Juci Rolla grófnő, leányuk 
Szabolcs E. Gida, fiuk 
Skultéti Récsei Mikszi gróf 
Horváth S. Técsey Pikszi gróf 
Stróbl M. "' 
Papp M. 
Király Ernő 
Inke R. Szele, Korláth titkárja 
Fedák Sári Marcsa, mosogatólány 
Rátkai M. Miska, lovászgyerek 
Alföldi J. Leopold, Baracs inasa 
Erdei Berta Kati néni, szakácsné 
Puskás Zsors, inas 
Márkus I. Márton bácsi, mindenes 
Réder H. Borcsa 1 „ n , „ á w k 
Halász J. Julcsa f s o g a 0 

Urlovasok, grófnék, vendégek, szolgák, 
szobalányok. — Történik az I. felvonás 
Korláth gróf kastélyának parkjában a 
Il-ik a kastély egyik termében, a III-ik a 

cselédudvarban. — Idő: ma. 

1 ecsey riKszi grui 
S C a \ grtfnôk 
Baracs Iván 

Sz inház után a NEW-York kávé-
házba m e g y ü n k . 

János vitéz. 
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői el-
beszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét 
Heltai Jenő verseire szerzette: Kacsoh 

Pongrác dr. 
Személyek : 

Király Kukoricza Jáncsi 
Tisza Karola lluska 
P. Tárnoky Giza A gonosz mostoha 
Sajó Strázsamester 
Raskó Bagó 
Boross A falu csősze 
Császár Első gazda 
Bellák Második gazda 
Rátkai Francia király 

Üde arcbőrt, hófe- T i M f l - r r P T T l p i 
hér kezeket kap, ha 1 l l U u - C i e i H B I 
használ. — Egy és 2 kor. tégelyt rendeljen. 
STERN M., Baross-utca 43., IV. 3. 

+ AZ ELHÍZÁS X 
kitűnően bevált ellenszere az 

aranyérmekkel és oklevelekkel kitüntetett 
„DAKODIN". Nincs tulerős test, nincs 
kiálló csipő többé, hanem csak karcsú, 
elegáns alak és kecses termet. Nem or-
vosság ez, nem titkos szer, csupán a tul-
erős, de egészséges egyének biztos esz-
köze a normális testalkat elnyerésére. 
Diétára nincs szükség, sem a szokott 
étrend megváltoztatására. A hatás meg-
lepő. Egy csomag, amely egy hónapra 
elég 7.50 kor., két csomag 14 kor. Kap-
ható a pénz előleges beküldése vagy 

utánvét mellett. 
Gyártelep : H ivaryon & Co. New-York. 

Egyedüli szétküldési hely: 
GROSS ANTAL kiv i te lháza , 

B u d a p e s t , VIII., Józse f -körut 23. 

FLAGYAP H í szinuÁz 
Grün Lili. 

Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Földes Imre. 
Rendező: Vajda László. 

Személyek : 
Vágó Az apa 
T, Forray Rózsi Az anya 
Fényes Annus Lily 
Tarnay Ernő Oszkár 
Virányi Szabó 
Z. Molnár Bölcskei 
Magyari Lajos Simi bácsi 
Körmendi Bloch 
Pappné Blochné 
T. Halmy Margit Sonnenfeldné 
Szilágyi R. Malcsi 
Kardos Andor A Malcsi ura 
Réthei Jani főpincér 

Sz inház után a New-York kávé-
házba m e g y ü n k . 

A kisasszony férje. 
|áték 3 felvonásban. Irta: Drégely Gábor 

ozemelyek : 
Törzs Jenő Dorozsmay, képviselő 
Virányi Sándor Gáthy Pál 
Z. Molnár Halmay Berci 
R. Gombaszögi Nelly 
Báthori Giza Gáthyné 
Zala Karola Tamasné 
Lakos Vilma Annuska 
Pártos Zamardi 

Hízelgő dicsérő 
szó nincs elég ahhoz, hogy a 

DIANA-
ARCKRÉM 

és 

DIANA-
SZAPPAN 
tökéletességét hirdessük. Azt 
csak egyszer kell használni és 
a széppé varázsolt nő arcán 
önmaga hirdeti mindent felül-
múló értékét. — Szeplők s pat-
tanások egyedüli ellenszere 
valamint e l s ő r e n d ű kéz-
fehéri tő s kézápoló. Diana-
arckrém ára 60 fillér Diana-
szappan ára 60 fillér. Késziti : 
Diana Kereskedelmi Rt., Buda-
pest, V., ker Nádor-utca 6. 

Kapható mindenütt! 

LYON LEA. 
Regényes színjáték három felvonásban 

Irta: Bródy Sándor. 
Személyek : 

Vágó Lyon, rabbi 
Gombaszögi F. Lea, a leánya 
Törzs Konstantin nagyherceg 
Tarnai Josue-Josele 
T. Halmi Margit A tudós asszony 
Z. Molnár A helybeli bolond 
Körmendy Tarrasz kozák 
Pártos Vezérkari ezredes 
Réthey A százesztendős ember 

Sz inház után a New-York kávé-
házba m e g y ü n k . 

VÍGSZÍNHÁZ 
A NÉPOPERÁBAN 

A vén bakancsos é s fia 
a huszár. 

Parasztvigjáték 3 felvonásban. 
Irta: Szigeti József. Átdolgozta: Móricz 
Zsigmond. Muzsikáját csinálta: Bognár 

Ignác. 
Személyek: 

Fenyvessy Emil A korcsmáros 
Bánky Judit Ilon, a leánya 
Huszár Károly Friczi 
Balassa Jenő A kántor 
Diósy Nusi Lidi, a leánya 
Vendrey Ferenc A vén bakancsos 
Vajda Dezső Laci, a fia 
Lubinszky Tibor Pista gyerek 
Csillag Béla Huszárőrmester 
Kalocsay Imre Huszárkáplár 
Vörös Irma Egy öreg asszony 
Földes Elza Menyecske 
Homoki Paula Leányzó 
Perczel Oszkár A falusi biró 
Parasztok, huszárok, cigányok, gyerekek. 
Történik a hatvanas években egy alföldi 

kis faluban. 

Sz inház után a New-York kávé-
házba m e g y ü n k . 

TATÁRJÁRÁS. 
Operett 3 felvonásban. Irta: Bakonyi K-
Zenéjét szerzette Gábor Andor verseire : 

Kálmán Imre. 

Vendrey F. 
Mak. y Margit 
Komlássy E. 
ifj. Ditrói Mór 
Sziklay József 
Fodor Artúr 
Sarkadi Aladár 
Diósy Nusi 
Balassa Jenő 
Győző Lajos 
Tapolczai D. 
Zilahy Gyula 

Személyek : 
Lohonyai altábornagy 
Treszka, a leánya 
Riza, báróné 
Imrédy, huszárkapitány 
Lőrentey, főhadnagy 
Elekes, hadnagy 
Wallerstein, tart, hadn, 
Mogyoróssy, huszárönkt. 
Virág, strázsamester 
Kempelen, baka 
Gerő, intéző 
Bence, kisgazda 

Doktor I HEGEDŰS, 
Budapest, 

Jázsef-
körút 51. 

Férfiak és nők betegségeinek könyvét 
i n g y e n küldi. (20 filléres bélyeg.) 
::: Rendel héköznapokon 4—8-ig. ::: 



szinuÁzi CUT 27. oldal 

H C I I R E T 
Royal-Apollo Kabaré a Rákóczi-uti 

APOLLOBAN 
TIVOLI 

FÉNYJÁTÉKHÁZ. 
A Royal -szá l ló épületében, vi., NAGYMEZŐ-UTCA 8. SZÁM. 

Március 1-től k e z d v e 
u j m ű s o r ! 

1. Mozgófénykép . 
2. Kőváry konferál . 
3. Mikor a katonák v issza-
térnek. Kis dráma. Irta Benda 
Jenő. 
Szabó István 
Szabóné 
Rozál 

'Sándor 
Csendőr 

Szatmáry 
Sándor Jné 
Molnár A. 
Szalay A. 
Fekete 

Hétfőtől , márc ius 13-tól 
vasárnapig : 

Hétfőtől , márc ius 13-tól, 
s zerdá ig : 

2. 

" Történik egy alföldi faluban. 
Haraszthy Mici. Tréfás 

jelenet. (Harsányi Zsolt ma-
gánjelenete.) 

5. Sajó Géza. Eresszétek haza. 
(Somlyai Nándor) Aktuális-
strófák. 

6. Nagy Magda é s Erdélyi 
Géza a szeparéban . (Éne-
kes és táncos jelenet.) 

7. Kőváry Gyula: Nyisd ki 
babám. . . 

8. Kovács Lili : A hadiházas-
. ság (Lovászy-Czeglédy) Staffi-

rungra spórolok (Köváry-Czeg-
lédy.) 

9. Gózon Gyula: 1. Legenda 
(Harsányi Zsolt-Czeglédy) Páris 
fölött . . . 

10. Egv furcsa éj. Bohózat, 
irta Hajó Sándor. 

11. B o r o s s Géza : Pesti ember 
kenyere (Gábor-Nádor) Dal két 
cipőtalpról (Harmath-Nádor.) 

12. B o r o s s é s Sajó. Francia 
andalgó. Olasz kesergő. Angol 
toborzó. 

13. Szö l lös i Rózs i : Yvonne 
(Harmath-Buday) Hurrá, fiuk 
(Lovászy-Kovács.) 

14. A francia. Kőváry tréfája. 
15. Mozgófénykép . 

Előadások hétköznapokon 5, V28 
és 10 órakor, vasár- és ünnep-

napon 4, 6, 8 és 10 órakor. 
Elővételi pénztár délelőtt 11 órá-
tól l-ig, d. u. 4 órától kezdődőleg. 

1. RIPORTOK A VILÁGHÁBORÚBÓL. 1- RIPORTOK A VILÁGHÁBORÚBÓL. 

2. 3. 4. 

Egy fegyenc 
regénye. 

Bünügyi történet, 3 felvonásban. 

5. 

Megmondom a 
bátyámnak. 

Humoreszk. 

6. 7. 8. 9. 

A BESTIA. 

A dzsungel 
veszélyei. 

Dráma. 

3. 4. 5. 6. 

A kültelki 
Madonna. 

Dráma 4 felvonásban. Főszereplő 
Mia May. Rendezte Joe May. 

7. 

A frakk-
nadrág. 

Komédia. 

8. 9. 10. 

Psilander 
házasodik. 

Félig vidám félig szomorújáték 
3 felvonásban. 

Előadások kezdődnek hétköznapokon 5, Y«8 
és 10 órakor, ünnepnapokon 4, 6, 8 és 10 
órakor. Elővételi pénztár délelőtt II órától 
l-lg óráig és délután 4 órától kezdődőleg. 

Telefon 74-84. 

Egy hűtlen asszony regénye 
4 felvonásban. 

Csütörtök, m á r c i u s 16-tól, 
vasárnapig : 

1. RIPORTOKA VILÁGHÁBORÚBÓL. 

2. 3. 4. 

A postagalamb 
Dráma 3 felvonásban. 

5. 

A frakknadrág. 
Bohózat. 

6. 7. 8. 9. 

Az ezüst pók. 
Regényes történet 4 felvonásban. 

Előadások kezdete 4, 6, 8 és 10 
órakor, ünnepnapon 3 órától foly-
tatólag. — Elővételi pénztár d. e. 
II—l-ig, d. u. 3 órától. Telefon 30-49. 



28. oldal 

A kiadó Rózsahegyi és Társa cég engedélyével. 

Fedák Sári „Marcsa" belépője a „Mágnás Miska"-ban. 

Fáj, fáj a szivem ... 
Szövegét irta: Oábor Andor. Zenéjét szerzette : 

A „Mágnás Miska" kottája megjelent két füzetben, Rózsavölgyi és Társa cég kiadásában. 
Budapest, IV., Szervita-tér 5. 



saímÁziCLtT 29. oldal 

Az uj Apollo műsora dominál! 



30. oldal M M \ ÉLET 

Színházi képrejtvény. 

Rejtvényünk megfejtői között három 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy m a g y a r sz índarab , a 
szerző sajátkezű dedikációjával. (E héten 
Drégely Gábor „A kisasszony férje" cimü 
színmüvét sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy m ű v é s z i a r c k é p a 
művész sajátkezű aláírásával, e héten 
Király Ernő autogramjával ellátott arcké-
pet adjuk. 

KI. dij : Egy s z i n h á z i páho ly jegy , 
az e heti fővárosi szinházi előadások 
valamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütörtökön 
estig szerkesztőségünkbe (Erzsébet-körut 
22. sz.) küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „A vén bakkancsos és 
fia, a huszár 

Helyesen fejtették meg: 
Hilbert György, Berger Rezsin, Mohrlüde*: 

Margit, Pál Gyula Arad, Baros Béni Arad, Spieg 
Erzsike Szombathely, Ernszt Zoltánné Újpest, 
Neubauer Oszkár Újpest, Berger Mária Simon-
tornya Passuth Biri Újpest, Adamek József Ér-
sekújvár, Ittner Margit, Deutsch Elluska, Pautz 
Manci, péczeli Péczeli Lucy, Kramanovics János, 
dr. Kiss Dezsőné, Aczél Imy, Rosenfeld M. Sári 
Fadd, Zipser Amy, Valter Pál, Márkus Rózsi, 
Weinberger Jolán, Bihary Márta, Hegedűs Manci, 
Sziisz Margit, Miskey Erzsike Fülöpszállás, Koch 
Sándor Győr, Weiner Paula, Schlosz Imre Arad, 
Róna Sándor, Kardos Böske Orosháza, Kalmár 
Ica Félegyháza, Molnár Ilona Szentes, Pastner 
Gizus Újpest, Reitzer Pál, Horn Jolán Újpest, 
Meer Böske Arad, Klein Sándor Szászvár, Sebők 
Szeréna Szolnok, Schnell Irmuci, Nagy Rózsi 
Hódmezővásárhely, Manheim Margit Orosháza, 
Vermes Ágnes Orosháza, Zsigmond Ilona, Reiner 
Irén Orosháza, SeidI Károly, Csimcsák Lujza, 
Schwarcz Jenő Somogyjákó, Füller Irma, Adler 
Sándor Újvidék, Sessler Aranka, Bruckner Riza 

Szombathely, Bokor Lajoska Trencsénteplicz, 
Krausz Pál Sopron, Hajdú Árpád, Róna Józsa 
Arad, Zsoldos Pál, Reisz Paula, Grünberger Erzsi 
Cigler Lili, Somosi Lajos, Ernyey Rózsika, Hauer 
Armand, Stein Gyula, Kovács Juliska, Etaner 
József, Marczinki Irma, Reisz Izsó, Frank Nusi, 
Uhlik Gyula, Strasser Béla, Bányai Lilike, Stück 
Tusi, Roskaji Ilona, Junger István, Schwarcz 
Endre, Fischer Kató, Biró Jenőné Sirok, Sugár 
Arminné, Feitt Margit, Glaser Olga, Péczeli 
Margit, Pollák Vilma, Biró Böske, Scheder Mici, 
Berger Maria, Schneller Olga Vácz, Bors Sarolta, 
Molnár Manó, Lichtenstein Manci, Deinsch Ella, 
Krausz Irén, Ran Sárika, Zimmermann Sarolta, 
Weisz Paula, Hegyi Margit, Kugler Lipót, Eiler 
Sándor, Jakobovics Annus, Babsch Róbert, Szé-
kely György, Scháfer János, Laufer Albert, Braun 
Erna, Balla írisz, Lang György, Moschack Ger-
maine, Spagatner Oszkár, Jónás Ferenc, Balassa-
gyarmat, Steinschneider M., Frey János, Svei-
schitz Margit, Védfi Géza, Stern Sichárd, Vas-
dinnyey Pálné, Kiss Mariska, Kopfer Tibor, 
Gasszman Irmus, Temesváry Miklós, Bárdos 
Erzsi, Földiák Zsolt, Gellén Miklós, Horváth 
Béla, Németh Vendel, Urbán Károly, Krausz Olga, 
Berger Béláné, Wenz Mariska, Kirsch Erzsi, 
Mingovits Dezső, Vészi Lajos, Reisenheitner 
Paula, Harány István, Stern Hédi, Fodor Baby, 
Bloch Imre, Horváth Erzsike, Burányi Magda, 
Brünauer Pál, Pataki Károly, Zufcsák Mici, Grün 
Ilona, Pázler, Kató, Biermann Manczi. Lőwy 
Gyula, Rona Pál, Deila Martin, Kovács Elekné, 
Berger Böske, Galgoczy Julia, Faragó Józsa, 
Schindler Valy, Dray Erzsike, Huszár Gizella, 
Veisz Jakabné Gyöngyös, Nóvák József, Adorján 
Mihályné Egyed, Székely László, Guttelon Berta, 
Hoffmann Ida Csepel, Rosenberg Rezsina, Ipolyi 
Magda, Holfman Bözsi. K. Bessenyei Ilona, 
Berger Lenke Arad, Solymcsász László Arad, 
Ring Jenő, Kuncz Zoltán, Vágner Ilonka Siófok, 
Segál Izsó, Főnyi Árpád Sátoraljaújhely, Szalay 
Szabolcs Szolnok, Petro Lajos Sátoraljaújhely, 
Forgó Dussa, Szimándl József, Erdős Lydia, 
Forgó Lydia. Szántó Imre, Blüh Szelintve Pécs, 
VáradyAlly, Spira Zsigmond, Szőnyi Ilona, Weiss 
Ella, Blaskovich Vilma, Fodor Izidor, Elansinss 
Juliska, Bolgár Elvira Selyp, Déri Vilma, Wolf 
Juliska Szeged, Schwarer Edith. Szilágyi Kató, 
Mészáros Sári, Bischitz Stefi, Sooky Erzsike 
Hedl Hedvig, Lukács Erzsébet, Végh Rózsika, 
Halle Böske és Pista, Ausländer Ilonka Rákos-
palota, Réti István. Bakonyi Tekla, Danitsits 
Rózsi, Androvich Marianna, Zsúr Ilike, Biám Zol 
Kolozsvár, Grosz Erzsi, Deutsch Vica Török-
szentmiklós, Guth Irénke, dr. Zav Lajosné, 
Schmidt Mátyás, Falkenstein Ignác, Sándor Böske, 
Lassner Rózsi, Huszár Károlv, Magyar Erzsi, 
Stepanek Sándor Hatvan, Kis Ernő, Hegyi Gizi, 
Tvardofszky István, Róta Ferencz, Somló István, 
Katzer Margit, Zsoldos Imre, Déri Magda, Reich 
Aranka, Gyulai István, Bálint Ferencz" Czegléd, 
Fogel Böske, Helvey Béla, Finkel Mártha,, Stei-
ner Klári, Encsei Dorner Sándor, Oláh Árpád, 
Kiss Irén, Somogyi Imre, Goldstein Juci, Koko-
nai Vitéz Etelka, Hegedűs Rózsika, Hegedűs 
Tibor, Kohn Zsófika Déva, Vidont Vilma, Hajdú 
László, Jeszenszky Hellkó Pápa, Goldschmid 
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László, Pásztor Sarah, Kusztl Jakab, Szilágyi 
Dezső Nyitra, Wessely Ernő Miskolcz, Polgár 
Juliska Nagyvárad, De La Roche Paula Nagyvá-
rad, Kálmán Andor Nagyvárad, Steinhardt Rózsi 
Nagyvárad,; Sieber Margit Nagyvárad, Varga 
Laura, Beck Ádámné, Arany Terka Pozsony, 
Popovits László, Kohen Albert Pécs, Laufer 
Sándor, Kérdiszentléleki Jokó Margit, Ludasy 
Marcell, Reiner Ödön, Lenk Gyuláné Rákosszent-
mihály, Hoffer Aladárné Orosháza, Bertramm 
Emmy, Szaváti Gyula Pécs, Dr. Bodocsi Antalné 
Zsombolya, Weliacha Irma Újvidék, Ivány Ferenc 
Nagybecskerek, Kádár Böske és Irén Szolnok, 
Bárdossy Margit Nyíregyháza, Bartalik Pécs, 
Czeglédi Nagy Sárika Hódmezővásárhely, Brundi 
Olga Szombathely, Székely Jenny, Nagy Pálné 
Hódmezővásárhely, Bencze Szidi Szombathely, 
Rosenberger Matild Szombathely, Schwarer Anna 
Pápa, Liszkay Dezső Nyíregyháza, Moskovicz 

Íolán Szeged, Sági Aranka Pécs, Luber Mihályné 
)ebreczen, Schwartz Panni Hódmezővásárhely, 

Jahnbehr János, Donunics Ernő, Vigyári Piri, 
Varga Rózsi, Málnár Rózsi, Lichtnek Ernőné 
Losoncz, Szakváry György Pécs, Antal Jenő, 
Flessig Endre, Ungár Vilmos, Marton La Topolca, 
Grósner Géza, Davidovics Mártha Pécs, Király 
Margit, Dévai Ernő Miskolcz, Klein Böske Nagy-
várad, Fuchs Marianne Gyulafehérvár, Pajor 
Endre, Késmárky Juliska, Szántó Klári, Széli 
Steffy, Hartstein Lászlí, Vas Imre Szolnok, Küry 
Magdi és Dódy Szolnok, Abonyi Marienne, 
Hoffmann Liczy, Kendi Rózsika, Angyal Márton, 
Szántó Ferenc Vácz, Klein Elza, Hirschfeld Mar-
git, Kohn Rózsi, Strósz Istvánné, Fritscher Béla, 
Komlós Béláné, Kollin Mórné, Falkenburg Tilda, 
Reinhardt Gizi Király Ferencz, Klein Margit, 
Primus Jany, Drechsler Elza, Szőts Edith Hor-
váth Mariska, Borbás Juliska, Fodor Matild Bel-
degrőn László, Gróth Lily, Weil Meryke, Lukács 
Aladar Újpest, Kolozs Béla Kassa, Balogh Klári, 
Liluhi Kiss Miklósné, Dr. Tepeliczky Aladárné 
Érsekújvár, Lichtig Ilonka, Kummer Aranka 
Zólyom, Ürményi Imréné Nagyszentmiklós, 
Stücker Erzsi Kispest, Heller Ernő, Halász Tibor, 
Löffler Lily, Takács Mária, Kertész Sári, Keszler 
Arthur, Folkusházi Ernő, Sándor Miklós, Edel-
mann Erzsi, Szabó István. Weiner Margit Sze-
ged, Amsei Ernő, Dorenfeld Mihály, Krontblatt 
Hilda, Widder Ella, Einrig László, Lázár Mariska, 
Hortmann Ottika, Hoffman Erzsi, Brandt Antal, 
Guszmann Hermin, Pelykó Paula, Franki Izidor 
Raczalmás, Kalina Erzsike, Gelthauser Piviki 
Nagyperháta, Nóvák Nővérek Regőcze, Király 
Kálmán Talnány, Reisner Margit, Szeles Rózsi 
Guitwer Juliska, Gróf Lajos, Bródy Lousi, Pálfi 
Sándorné, Glück Olga Győr, Mészáros Mariska, 
Rott Manczi, Lvon Flóra, Szüs László, Kölhegyi 
Böske, Weisz Dezső, Orecsák Karolin, Greibel 
Mária, Eglmajer Ede. Philipp Alfrédné, Kovács 
Esztike, Gazsik Mihály, Kalmár Imre, Mányoky 
Kató, Kacz Bözsi, Kiss Rózsika, Koleszár Imre, 
Kovács Margit, Viola Böske, Neményi Lili, Lan-
ger Marcsa,"Nagy Andor, Fuzy Ede, Gönczi 
Imre, Dr. Faragó Józsefné, Handler Ilonka, Neu-
mann Berta, Klein Irén, Véher Teréz, Kozma 
Vilma Lakitelek, Gyárfás Mariska Kolozsvár, 
Folkenstein Irma, Nóbeb György, Strausz Lajosné, 

Antalik Klára, Singer Zsigmond Gyáv, Varga 
Dezső, Gáb Gizella Újvidék, Neuman Margit, 
Glasner János Emil, Fodresz Dezső, Strausz 
Juczj, Gross Irén, Schultz Juliska, Mussbaum 
Ilus, Jakab Antalné Hajdúböszörmény, Bienstock 
Erzsi, Erdős Magda, Goldstein Magda, Firon 
Miczike, Franki Lajos, Ducker Anna, Oblatt 
Lily, Ötvös Béla, Fegyveres Istvánné, Neubauer 
Margit, Kabos Vera Temesvár, Hirsch Samu, 
Veinberger Oszkár Pénczel, Friedrich Annuska, 
Rejtő Gizella, Vécsei Klári, Grünbaum Frida, 
Péter Magda Gyöngyös, Spovzon Gyula, Stahler 
Bözsi, Schermann Mári Szeged, Kiszlingstein 
Artúr Újtelek, Fittler István, Goldner Annus 
Gyöngyös, Dr. lanka Dezső Beregszász, Dr. 
Schveiger Béla Temesvár, Brance Józsa, Virág 
Marcsa Mezőkövesd, Koner Nándor Szeged, 
Vanke Miczi, Szántó Imre, Spiré Miksa, Szabó 
Sándor, Veil Berta Nagykökényes, Langfelder 
Gizi, Petrovics Mariska, Kepes Ilus, Takács 
Margit, Mándoky Ernő, Krausz Aranka Czegléd, 
Megyery Olga Arad, Kövesi Gáborné Alsókö-
kény, Galambos Mihály, Birnfeld László, Kör-
menty Julia, Józsa András, Laurencz Ferencz, 
Ungár Máté, Goldner Miklós, Gáti Olga, Klinger 
Marcsa, Kiss Endre Nagyszöllős, Sáb Ottó Uj-
vidők, Frisch Irén, Schäffer Sándor, Sagly Tibor, 
Hartmann Erzsi, Blau Rózsika, Suhajda Magda, 
Lilienthál Jakabné, Ehrlich Manczika, Horváth 
Ernő, Jelinek Miksa Pozsony, Mesziczky Oszkár 
Debreczen, Novotny Erzsike, Mihalcsits Frigyes 
Budakalász, Braun Ferencz, Brody Leo, Lang 
Margit, Rendes Márta, Pollák Berta, Schwarcz 
Nelly, Pohl Aranka, Rothauser Béla, Horovicz 
Rózsika, Fridner Aranka Putnok, Aszalay Ilona 
Hódmezővásárhely, Balla Géza Kecskemét, 
Zeisler Dezső, Veiner Margit Arad, Petresz Jusz-
tika Hódmezővásárhely, Romer Ignácz, Nagy 
Julia, Rácz Jenő Kassa, Szendrei Sári, Hunyor 
Kató, Majzik Ottilia Szentlőrinczkáta. 

A sorsolásnál Molnár Ferenc „A fehér 
felhő" cimü müvét Nowotny Erzsike 
Budapest, Nagytemplom-utca 25., Rajnay 
Gábor aláírásával ellátott fényképét Wein er 
Margit Szeged, Feketesas-utca 22., a szín-
házi páholyjegyet pedig Pajor Endre 
Budapest, Mikszáth Kálmán-tér 5. nyerte 
meg. 

Előfizetőinkhez ! 
Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akik-
nek az előfzetése március hói-én járt le, 
annak megújításáról haladéktalanul gon-
doskodjanak, hogy a lap folytatólagos 
küldése fennakadást ne szenvedjen. 

A «Színházi Élet» kiadóhivatala. 
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1 
E rovatban minden színházi dologról színészről, Íróról kész-

séggel adunk felvilágosítást 

Cz. Eszter, Jászkisér. 1. III. rendii társulat. 
2. Három évre 8000 koronáig emelkedő fizetés-
sel. 3. Harminckét éves. — „A fuszulyka szára" 
1. Bármikor készséggel küldenek. 2. „Tekintetes 
Igazgatóság". 3. Valószínűleg felveszik. 4. Sze-
mélyesen lehet csak érdeklődni. — L.-né Irén. 
Meghalt — Liissy. 1. Két korona ötven fillér 
ellenében. 2. Nem. vált el. 3. Oláh Böske a 
Télikert tagja 4. Ügynök-utca 14. 5. Alagut-u. 1, 
huszonnyolc éves. Aradon. 6. Nőtlen. — F. 
Annus. 1. Évi 16.000 korona. 2. Esti 100 korona. 
— Cremonai hegedűs. 1. Tessék beküldeni. 2. Nem 
bizonyos a jövetele. 3. Legcélszerűbb beküldeni 
Janovics Jenő dr. igazgatónak Kolozsvár Nem-
zeti Színház. — Havasi Magdolna. 1.. Nem tagja. 
2. Nincsen. 3. Egyelőre nem játszik Budapesten. 
— Művészlelkű Zsazsa. 1. Református, esti 400 
korona. 2. Esti 100 korona. 3. Esti 120 korona. 
4. 19 éves, katholikus. — Mackensen, Mozikirály 
és Cognac Idillek. E rovat szük kerete nem 
engedi meg, hogy kilencven kérdésre válaszol-
junk, tessék a legszükségesebbeket újból meg-
kérdezni. — Hilda. 1. 32 éves. 2. 29 éves. 3. 30 
éves. 4. 33 éves. 5. 36 éves. 6. 51 éves. 7. 32 
éves. 8. 34 éves. 9. 39 éves. 10. 29 éves. — 
Baba. 1. Nem volt meg hivatalosan az eljegyzés. 
2. Kolozsvárott és Székesfehérvárott. 3. A Buda-
pesti színházban. 4. 32 éves. Nőtlen. 5. 40 éves. 
— Asta Nielsen. 1. Berlinben él már 3 éve azóta 
nem játszik a Nordisknál. — V. Dezső. 1. Zsidó. 
2. Évi 24 000 korona. 3. Evi 10.000 korona. 
4. Évi 12.000 korona. Cimpi, Kalocsa. l. Temes-
várott. 2. Nemsokára. 3. Március 15-én járt le. 
4. Fedák Sári és Dióssy Nusi laknak a házban. 
5. E héten éppen közöljük. — Szívesség. 1. 19 
éves. 2. Református. 3. Baross-utca 8. — Hege-
dűs. Mindkettőt szerződtette a Vígszínház. — 
Rrrr. 1. Nem szerződtette egyik szinház sem. 
2. Ilven nevü rendezőt nem ismerünk. 3. Nem. 
4. Mielőtt valamit produkálnának nem tehetjük. 
— B. N. és V. J A darab szerzője Garamszeghy 
Sándor a Nemzeti Szinház művésze orosz fogoly. 
— Naiv Bakfis. 1. A Harmónia rt. Váczi-u. jegy-
irodában. 2. 20 éves 3. Bécsi-utcai. 4. 19 éves. 
5. Baross-utca 8. 6. Az autógramm szerzéshez 
más módot kell választani. — Elemérianó, Makó. 
1. Jelenetről jelenetre A Színházi Élet húsvéti 
száma részletes útbaigazítást nyújt. 2. 500—1000 
korona. 3. Ieen. 4. 31 éves református. — Méltó-
ságos kisasszony. 1. Ha a juníusi felvételi vizsgát 
sikeresen leteszi azonnal mehet szerződésbe 
Minden esetre tanácsosabb az akadémiát elvé-
gezni. Még ha az egyesületi vizsgát sikeresen is 
tette le célszerű beiratkozni az Akadémiára. — 
K. Béla, Temesvár. Mind a 4-en jártak szini is-
kolába. — M J. 1. Visszajön a jövő szezonra. 
2. Jelenleg Schweizban van. 3. Már visszajött 
Trecséntepliczről. 4. Nős. 5. 36 éves. — V. Ernő, 

Székesfehérvár. 1. Esti 100 korona a fellépti dija. 
2. Évi 24.000 korona. 3. Jelenleg nincsen szer-
ződésben. — Micike. 1. 27 éves, református. 
2. Az északi fronton volt. Több felvétel ebben 
a szezonban nem jön róla. Kerista. 1. Ha éne-
kelni is tud a Rákosi Szidi iskolája legajánlato-
sább. Kérdéseire válaszolni nem lehet, minden 
a tehetségtől függ. 2. Megjelent Bárd Ferenc és 
Testv. kiadásában. — Szolnoki. 1. Havi 1000 
korona. 2. Nyár-utca 7. — K. Böske. 1. Zsidó, 
27 éves, évi 9000 korona. New-York kávéházban. 
2. Nem végzett színész iskolát, nem szerződte-
tett egyik színházhoz sem. 3. 19 éves. 4.22 éves, 
zsidó. 5. Zsidó. — Dr. K. Vilmos. 1. 28 éves, 
református, évi 12,000 korona. 2. 47 éves katho-
likus évi 16.000 korona. — Verbona. 1. Nem 
akadály. 2. Augusztus közepén. 3. Havi 20 kor. 
4.a) Egy verset vagy színdarab részltet kell 
előadni, b) 3 évig. 5. Nincs kötve iskolai vég-
zettséghez. — Egy magyar lány. 1. Alagut-utca 1. 
2. Igen. 3. József-utca 42. 4. Csokonai-utca 10. 
— Gyűjtő. 1. Igen. a) Aréna-ut 10. b) Ludovi-
ceum-utca 4. c) Sziget-utca 38. d) József-körut 19. 
2. Nagyságos. 3. Igen. — Művészlelkű Zsazsa. 
1. Református, esti 400 korona. 2. Esti 100 ko-
rona. 3. Esti 120 korona. 4. 19 éves, katholikus, 
évi 9000 korona. 5. Salétrom-utca 6. 6. Schweiz-
ban. — Bohém gentry leány. 1. Gábor Andor. 2. 
46. Pesten a Hungáriába száll, állandóan Berlin-
ben tartózkodik. 3. Amerikába ment, nem akart 
Pesten fellépni. 4. Nem kaptuk meg a képeket. — 
Picelka. V. Sziget u. 14. W. Oszkár Pécel. 1. 29 
éves, zsidó 2. 30 éves, zsidó. 3. 29 éves. — 
H. Gyula. 1. Az Újság és A Nap-nál. 2. 16.000 kor. 
3. 16.000 kor. 4. 24.000 kor. 5. 36.000 kor. 6. 
Zsidó. 7. Estenként 7%. — Komor. Febr. 24-én. 
— K Debrecen. Elfogyott. — Nusi 100+2. 1. 2. Nem 
tudunk részletes felvilágosítást adni. 3. Van 2 és 
3 éves tanfolyam. Születési, erkölcsi bizonyítvány, 
szülői beleegyezés. Iskolai bizonyítvány. — Egy 
játékos. 1. 19 éves, szüleinél, Király-u. 108. 2. A 
Tátrában. P. A. Bpest, Kertész-u. 10. 34 éves. 
3. Havi 1200 kor. 19 éves. 4. Király színháznál. 
5. 37 éves. — Somi. 1. Lehet. 2. Nem. 3. Leány 
15-, fiu 18 éves kortól. 4. Darabonként 6 kor. 
a kiadónkban. 5. Nem ajánlatos. 6. Nem igaz. 
7. Esti 400 kor. — Eredeti kézirat. A Színházi 
Élet húsvéti számában megtalálja a mintát. — 
J Irénke. 1. Jelenleg Münchenben van, de tovább 
megy. 2. Erzsébet-körut 2. 3. Rudolf-tér 6. 4. 
Személvnök-u. 16 5. Sziget-u. 38. 6. Igen. — 
V Gy. gimnazista. Nagvon kedves, de nem használ-
hatjuk — Rejtvény. Beküldheti. — Goethe 2. 31. 
nős. Ősszel jön Budapestre egy szkecsben ven-
dégszerepelni. — Egy jogász Nem ő játszik. — 
G. Jenő Losonc. 1. Király Ernő, Lábas Juci. 2. 
Megkapható. Bélyegben is beküldhető. — Molnár. 
1. Nem lesz. 2. Fogják még játszani. — Elvira-
Karola. 1. Letrejött a megállapodás. 2. 5150. 3. A 
Király-színházban nem lesz több újdonság a 
szezonban. 4. Március 21-én. Valószínű a Hun-
gáriában fog megint szállni. 

Helyettes szerkesztő : SZENES BÉLA. 
Főmunkatárs : Gábor Jenő. 

Lengyel Lipót litográfiái és könyvnyomdai müintézete Budapest, V., Visegrádi-uíca 3. 
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A „SZÍNHÁZI ÉLET' 
gyönyörű kiállítású bekötési táb-
lája az 1915. évfolyam számára 

2 korona beküldése után portó-
mentesen küldi a kiadóhivatal : 

n 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 22. 
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Lengyel Upót lithografiai és könyvnyomdái müintézete Budapest, V., Visegrádi-utca 3. — Telefon 13-31. 
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