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pesti színházak egész heti SZINLAPJAVAL és a darabok 
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Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eötvös-utca 31. 

Telefon 133—98. 

felaháné és a Pásztor dafôbblc 

Felelős szerkesztő : INCZE SANDOÇ. 

PtiíTÍftf 141 írl kedves és finom 
sorokban maga konferálta be a 
„Színházi Élet" legutóbbi számá-
ban azt a két darabot, amelynek 

ő a szerzője, s amelyet most mu-
tatott be a Nemzeti Szinház fel-
tétlen nagy sikerrel. 

Az első darab egy hindu legenda, 
az életről és a ha-
lálról, gyönyörűen 
pergő szép rímes 

versekben el-
mondva.Olyanmint 
egy gyönyörű vers 
az egész — a tanul-
sága pedig — egy 
szép gondolat — 
hogy az igazi nagy 
szerelem — még a 
haláltól is megváltja 

azt akit szeret, 
aminthogy Savitri, 
az öreg király éjből 
jött leánya vissza-
kapja Jamától a ha-
lál angyalától a fér-
jét, akivel kerek egy 
esztendeig élt nagy 
szerelmes boldog-
ságban, Ezt a szép 
poémát Márkus 

Emma, Jászai Mari, 
Ivánfi és Beregi 
játszák és Ivánfi Nemzeti Ssinház : A leányom. Blaha Lujza és Várady A r a l l k a . Alexy felv. 
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rendezte. Ennél többet igazán nem 
kell és nem lehet mondani. 

A második darab „A lányom"-
cimíi kétfelvonásos vígjáték. Két 
öreg biedermáyer professor ur 
későn kivirágzott szerelmét mondja 
el nagyon ötletesen két felvonásban. 
Az öreg professzor nőgyűlölő — s 
ebből a rossz szokásából csak 
akkor tér meg, mikor a házvezető-
nőjét egy másik professzor fele-
ségül kéri. A végén persze ő veszi 
feleségül ezt a csodalényt, aki a 
közönséges Mari névre hallgat s 
akit Blaha Lujza játszik. Itt álljunk 
meg egy kissé. Az ember egy kö-
dös, borús szomorú téli estén elin-
dul a színházba, a lelke tele van 
ép oly borús gondolatokkal, az 
őszről, a télről, az elmúlásáról. 
Legjobban szeretne visszafordulni 
hogy otthon tea és ágymelegitő 
között gyógyítsa a nyirkos ködben 
szerzett nátháját — aztán végig 
nézi a „Savitrit" — ezt az érdekes 
poémát, amelyben mégis annyi 
szomorú halálra és elmúlásra gon-
dolás van — s azután egyszerre 
megjelenik a színpadon Blaha Lujza, 
egy asszony, akiről a rang és 
számok azt állítják hogy már öreg 
asszony és egyszerre tele lesz a 
szivünk örvendezéssel. Nem igaz 
hogy halál és elmúlás van. Nem 
igaz, hogy az élet nem örökké 
fiatalság. íme itt a cáfolat és a 

bizonyság. Blaháné, akinek minden 
szava fiatalságról örök tavaszról 
beszél. Olyan ez az álom mint 
maga a Tavasz — egy álom ez a 

Menyhér — Gál Gyula. 
Alexy felv. 

I BRÜLL IRMA KALAP-DIVATTERME f 
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tavaszról. Pásztor Árpádnak nagyon 
hálásak vagyunk, hogy ilyen szel-
lemes, kedves és jó alkalmat adott 
nekünk és Blahánénak, hogy ismét 
hinni tudjunk az örök fiatalságnak 
— és hálásak vagyunk mind a 
többieknek, akik ebben a darabban 
játszottak — Gálnak és Horváth 
Jenőnek a két öreg professzornak 
— Várady Arankának, aki csodá-
latos bájjal és üde ötletességgel 
játszott egy fiatal leányt — hogy 
olyan nagyszerűen és hódolóan 
vették körül Blahánét: a csodát. 
A legszeretetreméltóbb és legjobb 
csodát. És hálásak vagyunk a 
rendezőnek Csathó Kálmánnak — 
aki egy bűbájos biedermeyer szo-
bát komponált Blaháné számára. 

Box. 
Nemzeti Színház — Savitri 

Beregi Márkus Emma Jászai Mari Alexy felv. 

Nemzeti Színház — Savitri 
Beregi Márkus Emma Jászai Mari 

Alexy felv. 
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A Magyar Színháznak tudvale-
vőleg négy esze van. Ezek a né-
gyen : Huszár, Sebestyén, Tarnay 
és Vágó. Ha valami vitás kérdés 
merül föl a látóhatáron, ha sze-
relmi ügyekben kell tanácsot adni, 
ha szociológiai eszmék nyomulnak 
előtérbe, ha valakit ugratni kell, 
ott vannak ők négyen, amiként 
már egyszer betűrendben fölso-
roltuk, Huszár, Sebestyén, Tarnay 
és Vágó. Elég baj, hogy négyen 
vannak, mert amint már ez nyil-
vánvaló, négy dudás nem fér meg 
egy csárdában, különösen, ha ezt 
a csárdát New-York csárdának 
hívják. 

Itten szoktak a Magyar Szinház 
dudásai egymással összeakadni, 
mivelhogy valahol ki kell jönni a 
sok észnek. Es ha egyszer össze-
akaszkodnak, akkor a New-York 
kőparkettáján vér folyik és vese-
cafatok, májrongyok hevernek szer-

teszét az asztalokon. A mult héten 
pláne valóságos csata folyt a törzs-
asztalnál. Már délután két órakor 
haragos fellegek gyülekeztek az 
égen és Vilmos, a főpincér látván, 
hogy itt valami készül, kiadta a 
rendeletet : 

— Mannschaft auf Bord ! 
Ez azt jelentette, hogy minden 

épkézláb ember jelenjék meg a 
nagy asztalnál, ahol Huszár és Vágó 
bőszen farkasszemet néztek egy-
mással. A Színházi Élet mult heti 
körkérdésén kaptak össze, azaz 
van-e joga a szerzőnek a szerep-
osztás körül, vagy nincs ? Huszár 
azt állította, hogy van, amire Vágó 
azzal a meglepő válasszal hoza-
kodott elő, hogy nincs, A csata 
megkezdődött. Huszár óvatosan 
kidugta a fejét sáncai közül és 
érvsortüzet adott Vágóra. Ám 
Vágó sem volt rest, oldalt kifej-
lődött és hátba támadta Huszárt. 



S/fntlAZI ÉLET 5. oldal 

— Mégis van ! — sivítottak Hu-
szár gyilkos srapnelljei. 

— Még sincs ! — dördült föl 
Vágó ágyuütege. 

— De van ! 
— De nincs ! 
— De van ! 
— De nincs ! 
A harc elkeseredett volt, mind-

két fél állta a tüzet, amikor az 
újságos gyerek hirtelen megfújta a 
trombitát. Tudniillik rohamlépésben 
megérkeztek a segédcsapatok, név-
szerint Sebestyén és Tarnay. Mint 
élesszemü hadvezérek, azonnal át-
látták az egész helyzetet és Se-
bestyén már messziről kiabálni 
kezdett : 

— Ne hagyd magad, Huszár ! 
Mire Tarnay szintén elkiáltotta 

magát : 
—• Vágó, üsd ! 
A helyzet határozottan kritikus 

volt. Sebestyén erős kézzel meg-
ragadta a csataldzsai vonalat és 
egyszerűen elgörbítette, Tarnay 
viszont Drinápolyt kezdte bom-
bázni. Huszár Skutari alatt vérzett, 
Vágó Lüle Burgasznál vezényelte 
a vert hadakat. De küzdöttek vég-
kimerülésig. 

Már ugy látszott, hogy az ellen-
téteket sehogysem lehet kiegyen-
líteni, amikor a ravasz Sebestyén 
kiadta a jelszót : 

— Itt az ideje, hogy a hatalmak 
közbelépjenek ! Uraim, a csatát 
ezennel átalakítom békekonfe-
renciává ! 

És ugy lőn. A küzdő felek le-
tették a rémes érveket és egy órai 

beható tanácskozás után megkö-
tötték a békét, amely a történelem-
ben a „New-Yorki béke" cim alatt 
fog szerepelni. A „New-Yorki béke" 
föltételei a következők : 

1. Huszár elismeri Vágó amaz 
állításának igazságát, hogy a szer-
zőnek a szereposztásba nincs joga 
befolyni. 

2. Vágó elismeri Huszár amaz 
állításának igazságát, hogy a szer-
zőnek a szereposztásba joga van 
befolyni. 

3. Hadisarc gyanánt Huszár fizeti 
Vágó feketéjét. 

4. Vágó fizeti Huszár feketéjét. 
5. A borravaló a háborús feleket 

külön-külön terheli. 
6. Sebestyénnek és Tarnaynak 

mint segédcsapatoknak költségeit a 
háborús felek tartoznak viselni. 
Amennyiben pedig nem akarnák 
viselni, tegyék le a főpincérnél. 
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Anthes 
Hogy egy idő óta íitkán hallot-

tuk Anthes György hangjának 
büszke csillogását, az Opera ren-
des látogatói nyugtalanul kérdik : 

— Mi van Anthessel ? Miért 
énekel olyan gyéren mostanában a 
legjobb Lohengrin, a daliás, az ele-
gáns Anthes György? 

Megnyugtatjuk Anthes György 
aggódó publikumát, hogy nincs 
különösebb baj, mindössze olyan 
differenciáról van szó a művész 
és a direkció között, amelyet némi 
jóakarattal el lehet simitani. És ez 
a jóakarat nyilván nemcsak az 
igazgatóságban lesz meg, hanem 
Anthesben is, aki itten való műkö-
désének tiz esztendeje alatt na-
gyon megszerette Budapestet és a 
főváros zenéért lelkesedő publiku-
mát. Az igazi Wagner-énekesek 

György. 
fanatizmusával tiz év óta úgyszól-
ván ő volt Budapesten a Wagner-
kultusz legfőbb papja és ha jöttek 
is időnkint nagyhírű külföldi éne-
kesek, akik az ő szerepeiben mu-

Anthes mint Tannhäuser . 

- Siegfried. 

tatkoztak be közönségünknek, ez 
az összehasonlítás nem Anthes 
György rovására, hanem ellenke-
zőleg dicsőségére ütött ki, mert 
mindig bebizonyosult, hogy a mi 
Anthesünk egyenrangú a külföld 
legjobb Wagner-énekeseivel. 

Fölösleges munkát végeznénk, 
ha most itt előszedegetnők egyen-
kint nagyszerű alakításait a Tann-
häusert, Trisztánt, Lonengrint és 
azt a sok hősi, pompás alakot, 
akiket ő szerettetett meg velünk. 
És fölösleges volna az is, hogy a 
közhangulat tolmácsává]szegődjünk, 
amikor azt a véleményünket fejez-
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Lohengríil. 
zük ki, hogy Anthes esetleges tá-
vozása fájdalmas hiányt jelentene 
az Operának is, a publikumnak is. 
Bizonyára tudja és méltányolja ezt 
az aggodalmunkat minden tényező 
és bizunk benne, hogy a germán 
mitológia istenei szintén a segítsé-
günkre jönnek, amikor Anthesről 
van szó. Bánffy Miklós grófnak is 
van szive és nem ríkatja meg a 
budapesti szép asszonyokat, akik 
az ideálizált férfit látják Anthes-
ben, aki nagy kulturmissziója mel-
lett k'asszikus pózaival egy egész 
generációt tanított meg az előkelő 
és elegáns viselkedés művészetére. 

Előleg! 
A gárdának a jelszavát 
Egész világ hangoztatja 
A francia gárda meghal, 
Hanem magát meg nem adja. 
Nekünk is van egy jelszavunk, 
Ismeri a színész főleg 
Aincsen abban a halálról 
Nincsen abban megadásról, 
Egy szó ez csak, hogy : Előleg ; 

Ezzel főzte a honleány 
Régen már Kelemen Lászlót, 
Ezzel ment el a szinész, 
Kit a diri másnap gyászolt, 
De ha maradt két hatosa 
S fenyegették, hogy : lelőlek 
Az egyiket elsiratta, 
A másik felét elitta 
S volt egy napig, volt előleg. 

Mint viharban a tengernek 
Minden habja mérget ontó, 
Ott volt apa és a gyermek, 
Ahol virul az akontó 
— Mi lesz, apám, ha a terhek 
Egészen az égig nőnek ? 
Csak egy szót még, tgy utolsót ! 
. . . A haldokló fölnézett rá 
És azt mondta, hogy: Előleg! 

Oh, drága kincs, melyet annyi 
Sirhalom — föld be nem fedett, 
Melyből annyi soha nem volt, 
Mit elvinni nem lehetett 
Ott van a zugó erdőkben, 
Ott a szerelemben főleg, 
Nézzetek csak szét a pályán : 
Három szinész-gyerek közül 
Kettő bizonnyal . . . előleg. 

BCB. 
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A boldog Drégely Gábor 
Aki nem hiszi el, hogy Drégely 

Gábor a legboldogabb magyar szin-
műiró, az olvassa el az alábbi lis-
tát, mely mindennél élesebben bi-
zonyítja sikerét. A világ minden 
kulturnyelvére lefordították A sze-
rencse fiát s a göteborgi premiér 
a legújabb abban a diadalmas tur-
néban, melyet szerencsés darabja 
bejárt. A szerencse fiát Bécsben 
,,Der gutsitzende Frack" cimmel 
adták; a lembergi lengyel szinház 

„Dobrze scrojoni Frak" cim alatt 
hozta színre ; a laibachí szlovén 
szinház mint „Le frak dobrze pris-
toji"-t hozta színre; a csehek „Frak" 
néven, az angolok „The well fitting 
dress-wat", az olaszok „II tiglio 
della fortuna" cimen ismerik, Ro-
mániábanmint „Fecele noroculice"-t 
játszták s ehhez jött a göteborgi 
svéd siker. A „Som man är klädd" 
eredeti szinlapjának kisebbített má-
solatát örömmel mutatjuk be itt. 

N v a T e a t e r n . 
« J (Vid d ä r n t o r g e t ) 

Kjulmar S e i a n d e r « Teatersf i l lükap 

Tisdagen den 28 November 1912 kl. 8 e. m. 
För sista g a n g e n : 

Folkkooicdi i 1 akter. Fritt efter Gabriel Oregely's tysfca original: "Der Pn-!í" 

Cba.! G H J o t t p r l s e r n a I r e • Obs.1 

Onsdag kl. 8 e. iu. PHEMIÁR: A p o s i e i n . 
• Förköp l dag Tisdag U. 12—3 mot enkel förkopsförh.ojniag TRj$ 

CSORNA TERUS Női kalap különleges-
ségek, modellek után 
átdolgozások jutányo-

sán kaphatók: Budapest, IV., Semmelweis-utca 11. sz. 
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Lipkowska és 5aklanoff. 
Érdekes és pompás müvész-

párnak tapsolt ezen a héten a 
Népopera közönsége, amely mint 
minden vendégjáráskor, ezúttal is 
Budapest legelőkelőbb elemeiből 
tevődött össze. Lipkowska és Bak-
lanoff együtt járnak-kelnek ezen a 
nagy világon és mint jó müvész-
kollégákhoz illik, együtt aratják a 
sikert, amely hódolva hull lábaik 
elé. 

Ezúttal először a Carmenben 
léptek föl és ha a nevük nem 
árulná el, hogy a hidegen fénylő 
észak szülöttei, azt kéne hinnünk, 
hogy a buján forró Hispániából 
valók mind a ketten, annyi tüzet, 
annyi meleg szenvedélyt tudtak 
szerepükbe vinni. És ez Bakla-
noffnál annyival is csodálatosabb, 
mert hisz föllépése előtt alig pár 
nappal állt ki Budapesten egy sú-
lyos gégeoperációt, amelyet dr. 
Hültl Hümér végzett rajta mes-
teri kézzel. Lehet, hogy ezt a 
sikeres műtétet akarták meghálálni 
Baklanoffék (erre a kivételre, hogy 

BAKLANOFF GYÖRGY. 

LIPKOWSKA LÍDIA. 
„Baklanoffék" azonnal viszatérünk) 
amikor művészetüknek legjavát 
mutatták be a budapesti közön-
ségnek. 

Az előbb azt mondtuk, hogy Bak-
lanoffék, egy kalap alá foglalva 
Lipkowska Lidiát az illusztris mű-
vésszel. Egy pillanatra ugy éreztük, 
mintha egy kis indiskréciót követ-
tünk volna el a kedves és pompás 
müvészpár ellen. Am ez az érzé-
sünk csupán egy pillanatig tartott, 
mert hisz ma már maguk Bakla-
noffék sem titkolják túlságosan, 
hogy rövid idő múlva isten és 
emberek előtt egy pár lesz belő-
lük. Már pedig, ha ők nem titko-
lódznak, minket is fölment a dis-
kréció lovagi kötelessége alól az a 
körülmény, hogy egy érdekes és 
mindenesetre örvendetes müvész-
házasságról számolhatunk be, amely 
a világ minden operalátogatóját 
méltán érdekelheti. 
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A Tatárjárás II. 
A Vígszínház reprize. 

Tavaly, amikor a Faludy-dinasz-
tia nagyralátó feje minden hétre 
tervezett egy bemutatót, sietve be-
rendeztette a második emeleti pró-
batermet, hogy a Vigszinház sze-
mélyzete valahogy meg ne akad-
jon a folytonos lázas munkában. 
Most aztán bebizonyosodott, hogy 
milyen okos dolog volt ez a másik 
próbaterem. Amig ugyanis lent a 
Szomory Dezső uj darabját, a 
„Bellát" próbálták buzgón a Vig-
szinház művészei, fönt a kis pró-
bateremben szintén lelkes élet folyt 
két héten keresztül. Ismerős, ked-
ves melódiák csendültek föl és 
frissen pattogtak a Tatárjárás pom-
pás tréfái. 

Ilyenkor látszik meg igazán, hogy 
a valóban jó darabot és a valóban 
művészi muzsikát még maguk a 
szinészek sem unják meg. A Ta-
tárjárás klasszikus példája ennek 
az állításunknak. Lörenthey főhad-
nagy és Riza bárónő finoman szőtt 
szerelmi története ma éppen olyan 
erősen érdekli a közönséget, mint 
a siker első napjaiban és a Tatár-
járás muzsikája épp ugy áthullám-
zik a sziveken, mint amikor elő-
ször zendült föl az operett sok-sok 
kacagó, szomorú, poétikus, édes 
dallama. 

Ennek kapcsán pedig meg kell 
említenünk azt is, hogy a Vígszín-
ház okosan tette, amikor ismét mű-
sorába illesztette azt a darabot, 
amely a külföld figyelmét a magyar 

A Tatár járás főpróbáján . — Mészáros Giza, Molnár Aranka, Pajor Ödön, Szécsy Magda. 
Alexy íelv. 
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operett-termés felé irányította. Né-
met színpadokon ma is állandóan 
játszszák és a „Holdas éj", az 
„Adj egy édes csókot . . . " ,,A tiszti 
sematizmus", az első felvonás pom-
pás indulója épp oly népszerűek, 
mint maga a mese, amelynél ked-
vesebb operett-mesét hamarosan 
senki sem fog kitalálni. Hát még 
ha olyan művészeik is volnának a 
német színpadoknak, mint a mieink. 
A régiekről talán nem is illik be-
szélni. Vendrey, Sarkadi, Tapolczai, 
alakításai kacagó emlék gyanánt 
élnek a közönség szivében, még 
emlékezetből újra tudjuk élvezni 

A z u j Mogyoróssy önkéntes — Mészáros Giza 
Alexy felv. 

Wallenstein — Sarkadi Lohengrin — Vendrei 
Streliszky felv. 

Tihanyi meleg humorát és látjuk 
Szerémyt paraszt-szerepében.fAmi 
pedig az ujakat illeti, anélkül, hogy 
bárkit is megbántanánk vele, meg-
állapíthatjuk, hogy feledtetni tudták 
nagyszerű elődeiket. Szécsy Magda 
bárónője szubtílísen finom, nagy-
szerű és erőteljes Pajor Lörenthey-
je, friss, meglepő és üde Mészáros 
Giza Mogyoróssy-ja. Es ho^y mind-
ez nem puszta dicséret, bizonyí-
tást ajánlunk fel. Nézze meg min-
denki az uj Tatárjárást és bizo-
nyítsa ránk, ha valamiben nem 
mondtunk igazat. És akkor mi itt, 
ezeken a hasábokon ünnepélyes 
bocsánatot kérünk mindazoktól, akik 
hazugságban találtak bennünket. 
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Blazsovics, a drámaíró. 
Önök persze aligha ismerik 

Blazsovicsot. De ha Palásthyt, a 
Nemzeti Szinház kitűnő irodaveze-
tőjét ugratni óhajtják: kérdezzék 
meg tőle, kapott-e uj darabot 
Blazsovicstól. A dolog ugy történt, 
hogy tavaly egy szeptemberi dél-
előtt Palásthy üldögél az irodában. 
Egyszerre csak jelenti Deák, az 
irodaszolga, hogy egy vidéki idő-
sebb úriember óhajtana tárgyalni 
vele. Átadja a névjegyét melyen 
ez áll : Blazsovics Kázmér kőltő. 
Ejnye, mondja Palásthy de újszerű 
név ! Még sose hallottam. Valószi-
nüleg Osváth fedezett fel megint 
valakit a Nyugatban. Azzal szól 
Deáknak hogy eressze be. Feszült 
a várakozás : végre belép egy éltes 
őszszakállu úriember, meghajol, be-
mutatkozik : 

— Van szerencsém, Blazsovits 
Kázmér vagyok. 

— Palásthy. Mivel szolgálhatok? 
— Azt hiszem a nevemet ismeri 

Palásthy ur. 
— I . . . igen. Emlékezem . . . 

hogyne, hogyne.. . dadogja Palásthy 
előzékenyen. 

— A Kalotaszegi Hírlapból. Oda 
szoktam irni novellákat, verseket, 
ahogy jön. A mult évben is irtam 
egyet, a „Lenka szerencséje" volt 
a címe. Olvasta ? 

Hogyne — feleli most már vígan 
Palásthy. Bájos, elmés, kedves 
dolog. Finom, szellemes ötlet. 

— Igen. A Lenka beleölte magát 
a vizbe szerelmi bánatból. Látom 
már nem emlékezik. No mindegy. 
Hanem nagy kópé maga, hehehe ! 
Hehehe ! kacag udvariasan Palásthy 
is. Hanem mivel szolgálhatok kérem? 

Hát a télen összeirogattam egy 
történelmi tragédiát. „Dragomir és 
Atalánta" a címe, verses tragédia 
6 felvonásban. Itt van ni, kint 
hagytam az előszobában. Azzal 
már megy is ki és magára hagyja 
az ijedező Palásthyt. Egy pillanatnyi 
szünet. Azután visszatér, a hóna 
alatt egy irgalmatlan nagy paksa-
métával. 

Itt van ni. Aztán vigyázzon rá 
az ur, mert megszámláltam : 426 
lap összesen. Nem vész el ez itt? 

Dehogy kérem, már hogy veszne? 
szabadkozott Palásthy. Hanem egy 
kicsit hosszú lesz ez darabnak. 

Hosszú ? Hát majd húzogathat 
ki belüle. Aztán meg a szinészek 
úgyis ugy darálnak, hogy elmond-
ják vagy öt-hat óra alatt. Annyi 
ideig eltart a szinház. 

Hát k é r e m . . . feleli Palásthy 
megkönnyebbülve, tessék talán 
mához egy évre felnézni. Akkorra 
biztos választ adhatok. Mert hiába 
kérem, az ilyen hosszabb darabok 
áttanulmányozásához idő kell. 
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Egy évig várjak hiába? kérdezte 
csüggedten az öreg. 

No hiszen az idő nem vész 
kárba ! Tessékelte ki udvariasan 
Palásthy. Majd ir, dolgozgat azalatt! 
íróember feltalálja magát ! 

Az öreg dünyögve eltávozott, 
Palásthy pedig egy gyors mozdu-
lattal a szekrény legmélyére he-
lyezte az irdatlan nagy kézirat-
csomót. Pár napra rá szerencsésen 
el is felejtette az epizódot. 

Egyszer csak a mult héten be-
állít hozzá az öreg ur. Palásthy a 
rémülettől csaknem elájult mikor 
megpillantotta az ismert névjegyet : 
Blazsovits Kázmér . . . 

Szomorú hirt kell önnel közöl-
nöm felelte komoran Palásthy — 
vissza kell adnom a darabot. Saj-
nálom, hogy egy évig várakoz-
tattam . . . és félve nézett fel, mit 
szól ehez az öreg. 

De az öreg arca ragyogott a 
boldogságtól. Nem baj a ! Mert én 
se töltöttem hiába az évet! írtam 
helyette másik kettőt. 

Es már ment is ki az iratcso-
mókért . . . 

A két Nagyúr. 
Kiirthy Józsefről, a Magyar Szín-

ház népszerű és fölöttébb kedves 
tagjáról már régóta megvan a kö-
zönségnek is a maga kedvező Íté-
lete. De most, hogy a Nagyur-ban 
egyik legszebb sikerét aratta, ba-
rátai és tisztelői valóságosan elhal-
mozták gratulációkkal. 

— Igazi Nagyúr volt! — mondta 
neki egy tisztelője, aki otthonában 
kereste fel Kürthyt. Külömb Nagy-
urat el sem tudnék képzelni. 

— Pedig van — egy mondta sze-
rényen Kürthy — és ezt az egyet 
mindjárt be is fogom mutatni. 

Ezzel átment a másik szobába 
és már vissza is tért azzal a Nagy-
úrral, aki még nála is külömb. A 
Nagyúr Kürthy Józsefnek gyönyörű 
kis leánya, aki ugyancsak uralkodik 
a hunok hatalmas fejedelmén. De 
azért mondanunk sem kell, hogy 
a rettegett Nagyúr szívesen hajtja 
nyakát ebbe az édes járomba. 
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Bella 
Beszé lge t é s Szomory Dezsőve l . 

Akkor már napokig kerestük a 
a legkülönbözőbb helyeken, ahol 
ez a furcsa és epedő ember meg-
fordul. De kora délelőtt már gub-
baszt egy fapadon, túlfűtött szo-
bában a Vígszínház próbatermé-
ben s figyeli lázas és heves mon-
datait, szigorúan, mint egy alvilági 
biró : gondja van a csiszolt és 
gazdag jelzőkre. Megírták, hogy a 
Györgyike drága gyermek próbáin 
elájult az izgalomtól . . . S hogy egy 
percre átsuhant a Bristol kávé-
házban, forró és zaklatott gesztu-
sokkal, mint ahogy irásai elválaszt-
hatatlanul egyek különös voltával : 
hirtelen kellett lecsapnom rá, jobb 
érzésem ellenére. S ő a megkin-
zottak nemes egyszerűségével be-
szélt Belláról és ami körülötte tör-
tént. 

— „Az ünnep a Dühöngő" fog-
lalkoztatott sokáig. Regényt ter-
veztem eleinte, majd drámát. Pá-
rísban sokat jártam és gondoltam 
erre, de nem lehet, ugy-e ehhez 
Moszkva kell és minden . . . Azután 
Münchenbe tértem, ott egy éjjel 
— nők között és mindenféle nép-
pel — felmerült előttem a darab 

víziója. Persze, nincs ebben semmi 
a kávéházból, csupa szerelem, mint 
amit írok mindig, még az este meg 
volt szcenációja. Azután, mit mond-
jak szent isten, a Góth házaspár 
iránti hálám és rokonszenvem je-
léül : nekik szántam ezt és irja 
meg, hogy három eleven kacsa 
szerepel a darabban. Az előadás 
kitűnő lesz, Jób Dániel mindent 
megtesz a darab sikerének érde-
kében . , . 

Ami egészen bizonyos is. A leg-
nemesebb magyar stiliszta premi-
érjéről lévén szó. N. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉR)E 
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Meszlényi Adrienne a Vígszínházban. 
Az ibolyaszemü Meszlényi Ad-

rienne odahagyja régi tanyáját, a 
Nemzeti Szinházat és átvonul a 
Lipót-körutra. Ennek a hétnek ez 
az egyik legérdekesebb szinházi 
szenzációja. Hogy miért megy át, 
mik a közvetlen indokai, — nem 
titok senki előtt : a Vígszínházban 
nyilván nagyobb teret fog kapni 

művészetének kifejtésére és Mesz-
lényi Adrienne vétkezne a közön-
ség ellen, ha a cserét meg nem 
csinálná. 

Azok közül a művésznők közül 
való Meszlényi Adrienne, akik itt 
futották meg karriérjüket a sze-
münk előtt. Még emlékszünk rá 
növendék korából, amikor nem is 

Meszlényi A d r i e n n e . Rónai felv. 
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hordott egészen hosszú szoknyát, 
de a művészetet már halálos ko-
molyan vette. És hogy izig-vérig 
művésznő volt már akkor is, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy 
az Akadémia primitív deszkáiról 
könnyed lépéssel egyenesen a 
Nemzeti Színház színpadára libbent. 
A másik, ami még ennél is élén-
kebb bizonyság Meszlényi Adrien-
nek művészi kvalitásaira, hogy a 
Nemzeti Színház nagy művésznői-
nek konkurrenciája mellett is névvé 
tudta tenni a magáét. A kékszemű 
művésznő nevének csengése a leg-
jobbb valuták közül való és ezt 
nemcsak a közönség ismeri el, 
hanem ami lényegesen többet je-
lent, a tulajdon kartársai is. Hogy 
ez igy van, abban mindenesetre 
részes Meszlényi Adrienne egyéni-
ségének sok kedves és finom vo-
nása : közvetlen kedvessége, jó 
szive, amely mindég és minden 
helyzetben megnyilvánult. Most, 
hogy elmegy, Nemzeti Szinházbeli 
kartársai sajnálják legjobban távo-
zását, a közönségnek persze nincs 
mit sajnálnia, mert hisz viszont-
látja őt egy másik színházban, 
ahol már tárt karokkal és hozzá-
illőbb szerepekkel fogadják jöttét. 

És — először talán kissé furcsa 
lesz — Meszlényi Adriennenak 
nemsokára a Vígszínházban fogunk 
tapsolni. Debütálása vagy Földes 
Imre darabjában, vagy a francia 
„Elnöknő" cimü darabban fog 
megtörténni, abban a darabban, 
amely miatt Párisban nemrég nagy 
kavarodás támadt. Nálunk is szen-
záció lesz az ,,Elnöknő" előadása, 

de ennek a szenzációnak nem kí-
nos éle lesz, hanem egy kedves 
újdonsága : hogy Meszlényi Adrien-
net fogjuk benne látni. És sokan 
fogjuk látni, mert a szép Adrienne 
után szívesen elmennek az embe-
rek akár az Óperenciás tengeren 
tul is, már pedig a Vígszínház 
valamivel mégis közelébb van. 

II. 
A színész, mint ez már szokott, 
Tudvalevőleg babonás népség, 
Valamennyinek van kabalája, 
Akár férfi az illető, akár egy szépség. 

Ezt a kabalát, miként már tudják, 
A hivatás is megkívánja, 
Minden színésznek a nyakában lóg 
A maga két-három talizmánja 

S hogy a szinész mért szeret pezsgőt 
Ezt magyarázza ez a rész itt, 
Tudniillik, mert jó Talizmánt 
Egyedül csak Törley készit 
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Bendíncr Heddy*. 
A ,,Cigányszerelem" Zóril^ája 

mindenki sokat várt BeildiiîëF 
Heddy művészi fejlődésétől és 
akiknek megadatott, hogy a Ten-
gerész Kató elegáns bárónőjét 
megcsodálják benne, azoknak va-
lóban nincs okuk azt mondani, 
hogy föltevésükben csalódtak volna. 
A Népopera méltó keretet és méltó 
teret adott képességeinek kifej-
tésére és a művésznő sokszorosan 
meghálálta a Népoperának ezt a 
kedvezését. 

Kálmán Imre itthon. 

De az igazi meglepetés csak 
ezután fog következni, Február 
elején kerül színre a ,,Madonna 
ékszerei" cimü világhires opera, 
amelynek fő női szerepét, Mariellát 
Bendiner Heddy fogja játszani. 
Semmi kétség, hogy a művésznő 
értékes egyénisége ebben a gyö-
nyörű szerepben alakul ki előttünk 
teljes pompájában és senki sem 
fog ellentmondani nekünk, ha már 
most a legteljesebb sikert jósoljuk 
Bendiner Heddynek, akinek arc-
képét ezen a héten hozza a „Szín-
házi Élet" levelezőlap melléklete. 

mrégiben még természetes 
volt, amit ma eseménynek kell ide-
iktatni, hogy Kálmán Imre Buda-
pesten van. A Tatárjárás nótás öt-
letekkel teli komponistája ugyanis 
áttette főhadiszállását arra a vi-
dékre, ahol magafajta kemény le-
gényekkel kell megverekednie a 
népszerűségért és magyaros tem-
peramentumával, talentumának bő-
ségével teljes dicsőséget tudott ma-
gának szerezni Bécsben, ahol Lehár, 
Fali, Strausz és Eysler ontják a 
szebbnél-szebb muzsikát. 

Az operettekkel agyonkényezte-
tett császárváros például most 
egyszerre két színházban tapsol 
Kálmán Imre muzsikájának. A Jo-
hann Strauss-szinházban a „Ci-
gányprímás', a Theater an der 
Wienben a „Kiskirály" vonzzák a 
zsúfolt házakat és a boldog szerző 
akár minden este ott futkározhatna 
a két színház között, hogy innét is, 
onnét is elcsípjen valamit a siker-
ből. 

Mert Kálmán Imre tudja, hogy a 
jó gazdának mindenütt jelen kell 
lennie és most is azért nézett haza, 
hogy egy kissé rendben tartsa a 
budapesti gazdaságot. Itt tudniillik 
két dominiuma van : az egyik a 
Vígszínház, ahol a Tatárjárást me-
legítették fel nagy siker mellett, a 
másik a Királyszinház, ahol a Ci-
gányprímás révén nemsokára föl-
csendülnek Kálmán Imre kedves, 
és ötletes melódiái. Addig ugyan 
egyszer még egy kicsit visszaszalad 
Bécsbe a komponista, de hétfőtől 
kezdve megint nálunk lesz és sze-
mélyesen vezeti a Cigányprímás 
próbáit. 

Ennyivel is több reménységgel 
nézhetünk tehát a Cigányprímás 
bemutatója elé, amely ugylátszik 
csodákat szándékozik produkálni. 
Ahol olyan négy szereplő kerül 
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össze, mint Fedák, Pálmai Ilka, 
Rátkay és Nyárai, ott különösen 
szép dolgokra lehetünk elkészülve. 
Csakugyan jó lesz elkészülni Nyá-
rai „Stradivárius" dalára és arra a 
hatásában szinte megkapóan szép 
jelenetre, amely Pálmay Ilka és 
Nyáray között fog lejátszódni a 
harmadik felvonásban. Aimre még 
talán nem is volt példa operettben, 
a Cigányprímás harmadik felvonása 
felül fogja múlni még az első ket-
tőt is és ha eláruljuk, hogy az első 
két felvonás szintén a kellemes 
meglepetések egész sorozatával fog 
szolgálni, akkor valóban nem kell 
jósnak lennünk, ha a Cigányprí-
más legteljesebb sikerét helyezzük 
kilátásba. Kálmán Imre nem hiába 
jár Budapesten. A gazdaság az idén 
bö terméssel kecsegtet, a termés 
gyönyörű és mindenféle elemi csa-
pás ellen be van biztosítva. Ami 
viszont a Királyszinház gondossá-
gát dicséri. 

Szabolcs Ernő a Királyban. 
Egy fiatal színész — akit az am-

bícióján kivül sok ellenkezés és 
egy kicsit a véletlen segitő ke-
ze vitt a színpadra — alig másfél 
évvel ezelőtt. Ezalatt a rövid idő 
alatt azonban olyan kvalitásokról 
tett tanúságot és olyan művészi 
eredményeket ért el, amelyek mind 
e véletlenehet régen elfeledtették. 
A Budapesti Szinház „Ártatlan 
Zsuzsi" előadásán ismerkedtünk 
meg vele, itt láttuk először nagy-
szerű képességeit a groteszk hu-
mor birodalmában. Nemcsak mi, 
hanem látta Beöthy László is, aki 
nyomban le akarta szerződtetni és 
látta Max Préger is, az ismert 

operett-direktor, akinek nem kisebb 
szándéka volt a fiatal müvészszel, 
minthogy elviszi Reinhardthoz, ővele 
játszatják el azt a szerepet, ame-
lyet a ,,Szép Helénában" aztán 
Max Pallenberg játszott. Szabolcs 
azonban családi okok és egyéb 
kényszerűségek hatása alatt itthon 
maradt és ezt nem is volt oka 
megbánni. Most a Ferenczy kabaré 
elsőrangú művésze, szeptember el-
sejétől kezdve pedig a Királyszin-
ház társulatának lesz a tagjai. 
Ennél többet másfél esztendő 
alatt előtte aligha ért el valaki. 
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HAllü MIUJ5ÂG 
A „Róza néni", Lengyel Menyhért uj 

vígjátéka 24-én kerül színre a Magyar 
Színházban. A darabnak, amelyről mosta-
nában különösen sok szó esik a színház 
tájékán, külön szenzációja lesz Forrai 
Róza asszony fellépése már csak azért is, 
mert mintha csak az ö testére szabta 
volna Lengyel Menyhért az egész vígjá-
tékot. Bizonyos, hogy a Róza néni a mű-
vésznő legparádésabb szerepei közül való 
lesz, de azért nem kell hinni, hogy több 
jó szerep nincs is a darabban. Lengyel 
Menyhért sokkal több ökonómiával dol-
gozik és hát a Magyar Színház is tudja, 
hogy mit csinál. Egészen bizonyos, hogy 
Róza néni, amikor majd az esztendő mér-
legét megcsinálhatjuk, igen szép ered-
ménnyel fog végezni. Hogy a lóverseny 
nyelvén beszéljünk, föltétlenül helyezve 
lesz az elsők között. 

• • • • 

A Nemzeti uj tagjai. Egy sereg fess fiatal 
színészt szerződtetett Tóth Imre, akik egy 
régi hiányt fognak pótolni az állami szín-
háznál, főleg kisebb szerepekben. Eddig 
az igen apró szerepeket rendesen fiatal 
és még ügyetlen akadémiai növendékek 
játszották, ezeknek a helyére kerülnek 
ezek a jó megjelenésű fess fiuk, akik nem 
egyikéből hamarosan nemcsak ügyes se-
gédszinésze lesz a színháznak, hanem na-
gyobb feladatokra is alkalmas művésze. 
Az uj tagok közül Lugosi Béláról már 
megemlékeztünk. Rajta kívül elsősorban 
Pataki József érdemel megemlítést. Pataki 
kiváló parasztszinész és hosszú ideig volt 
a kolozsvári Nemzeti Szinház tagja. Ga-
bányi László szintén uj tag, az öreg 
Gabányi fia. Ihász Aladár, most csak 
újra visszajön a színházhoz, amelynek 
néhány év óta szabadságolt tagja volt — 
mint ilyen játszott a kolozsvári színháznál. 
Kiss Miklós az ötödik, homo novuS talen-
tumos vidéki színész volt. 

Amin már eleget sirtak az emberek, 
Nagy Endre tavasszal csakugyan vissza-
vonul a kabarétól és átadja a legnagyobb 
magyar kabarémüvésznőnek, Medgyaszay 
Vilmának. Nagy Endre elvonul magánzó-
nak Párisba, de azért nem kell megijedni, 
nem fogja napjait tétlenségben tölteni. 
Ragyogó ötleteit évenként színdarabokban 
juttatja el hozzánk, munkatársa lesz ,,Az 
Est"-nek továbbra is és mint novellista 
sem fog pihenni Erre nézve máris szerző-
dése van a Singer és Wolfner könyvkiadó 
céggel, amely bizonyára sok szenzációs 
kötetet fog kiadni és eladni Nagy Endre 
Írásaiból. 

• • • • 

RákOSi Jenő Emmi cimü gyönyörű no-
vella sorozatából Beöthy László egyfel-
vonásos énekes vígjátékot íratott Harsányi 
Zsolttal, akinek verseire Szirmai Albert, a 
népszerű komponista szerzett zenét. 

Vajda Ernő a legfiatalabb magyar drámaíró 
— akinek „Rozmarin néni" cimü vígjátéka 
a Magyar Színházban aratott jelentős 
sikert és „Ludas Matyi" cimü bohózata a 
Nemzeti Színházban került színre — e hé-
ten megnősült. Feleségül vette Koza Bo-
riskát, egy nagyon szép és elegáns meg-
jelenésű urileányt. 

N é p o p e r a : DENEVÉR. 
F ran—Hor thy . E i s e n s t e i n — P á z m á n . 

(Alexy felvétele) 
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Az elnökné, A Vígszínház soron követ-
kező francia újdonsága, amelynek bemu-
tatója körülbelül farsangutójára esik, Veber 
és Hennequin La présidente című bohó-
zata lesz, amelyet Karinthy Frigyes fordí-
tott magyarra, A Nincs elvámolni valója 
szerzőinek uj darabja is rendkívül mulat-
ságos, és természetesen meglehetősen me-
rész Cselekményt visz a színpadra. A darab 
hősnője egy kis színésznő, akit bohózati 
félreértésből mindenki törvényszéki elnök-
nének néz, és aki mint ilyen elcsavarja az 
igazságügy miniszter fejét. Az igazi elnök-
nét Haraszthy Hermin fogja játszani. •••• 

Érdekes tervről beszélnek mostanában 
a Király Színház tájékán. Arról van szó, 
hogy a szinház a szezon végén egy pan-
tomim darabot fog előadni, amelyet Beöthy 
László Íratott egyenesen a Király Szinház 
számára. Az igazi szenzáció azonban még-
sem ez volna, hanem az, hogy a pantomim 
főszerepét állítólag a mozivásznak hősnője, 
Asia Nielsen játszaná. 

Szerkesztői üzenetek. 
L. N. 1. Harmincnégy. 2. Az eddigi ter-

vek szerint január 25-ikén. Fedák Sári, 
Pálmay Ilka. Percei Sári, Nyárai, Rátkai 
és Nádor. Bella. Szíveskedjék kérdéseit 
m á s jeligék alatt ismételni. B. IlUS. Nem 
dolgozik. Kolozsvári leányok- Néhány héten 
belül sorát ejtjük. Margit. 1. Harmincegy. 
Zsidó. Nős. 2. Harminchárom. 3. Huszon-
kilenc, 4. Szécsy Ferenc bankigazgató. 
Troubadour. 1. Nem jelent meg. 2, Szer-
ződtetve lesz. Negyvenhárom éves. Nős. 
F. K. 10—11 órakor. 2. Pálmay Ilka és 
Percei Sári, 2. 3. január 25-ikén. Romula. 
1, Huszonkilenc. 2. Református. 3. Felső 
erdősor-utca 44. 4. Nem volt. Ilona. Fő-
herceg Sándor-lér 3. L. LáSZÍÓ. Minden 
számot, levelezőlap melléklettel együtt, 
20 fillér levélbélyeg beküldése ellenében 
beküld a kiadóhivatal. Népopera. 1. Szoyer 
Ilonka és valószínűleg Berky Lili. 2. 23 
éves, zsidó. 3. 32 éves, zsidó, K. Akos. 1. 
Szívesen aláíratjuk. 2. Nem szokott sehová. 
3. Még nem ment férjhez. 4. Délelőtt a 
Király színházba megy 11 óra körül. 5. 
Császárfürdő szálloda Katóka. 1. Zsigmond-
utca 20. 2. Népszinház-utca 17. 3 Nem 
igaz. 4. Nem tudunk róla. 5. Délutánonként 
az Otthonban. 6. Nem tudni, hogy jelen-
leg hol van. 

LÁZÁR 
TERÉZ 

PÁRISI 
FÜZÖ-
TERMEI 

BUDAPEST, VI. NAGYMEZŐ -
UTCA 8. SZ. 
I.EM. 10. A. 

Fűzőkülönlegességek ! Blanchet nélküli 
fűzők ! Állandó nagy raktár ! Saját ké-
szítményü fűzőim már 10 koronától 
kezdve is kaphatók! Olcsó, tartós és 
elegáns ! Vidéki megrendelések ponto-
::: san és gyorsan eszközöltetnek. ::: N é p o p e r a : DENEVÉR. 

F r o s c h - Újvá r i . (Alexy feiv.) 
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A törzsasztalnál. 
J~~ A tetszés. Nemrégiben 

szinre került egy darab, 
amelynek a szerzőjét 

jj^Jjnem túlságosan szeretik. 
Mondhatnók igy is : utál-

ják, Természetes, hogy annál na-
gyobb örömére szolgált a szerző 
„barátainak", hogy a darab már a 
premiéren csúfosan megbukott. Az 
előadás után egyik fiatal kritikustól 
érdeklődnek a kávéházban, mi 
jörtént a premiéren ? 

— Megbukott ! — mondja ez su-
gárzó arccal, majd körülnézve meg-
látja, hogy az egész társaság egy-
hangúlag örül, referádáját a követ-
kezőkkel toldja meg : 

— Amint látom, a darab, nagy 
és általános tetszés mellett bu-
kott meg. 

A szerep. Beöthy, a 
Király- és Magyar szin-
házak igazgatója a leg-
hálásabb publikum a 

világon. Nemcsak a leghangosabb 
tapsoló, de a leggálánsabb direktor 
is, akit csak valaha a hátán hor-
dozott a föld. Valahányszor egy-
egy színésze kitünteti magát va-
lami uj szerepben, annyiszor követ-
kezik be a fizetésemelés, amely jól 
megjátszott szerep után elmarad-
hatatlan. 

Z. Molnár László, aki prakszis-
ból ismeri a direktornak ezt az 
áldott szokását, már eszerint osz-
tályozza a szerepeket. Előre meg-
mondja, hogy a kezébe kapott 
szerep emelő-e, vagy sem ? Ha 
emelő, akkor „daruszerep". És akik 
ezt a megállapítást ismerik, azok 
meg is tudják fejteni Z. Molnár 
múltkori örömét, amikor megkap-
ván a „Róza néni"-ből a neki ki-
kiosztott szerepet, lelkesen éne-
kelni kezdett : 

„Magasan repül a daru, szépen 
szól" 

Igaz történet. A New-
York kávéházban, ahol 
délelőttönként egész se-

j reg vékonypénzü bohém 
tanyázik, az egyik tu-

lajdonos pénzt számlál a márvány-
asztalon. A vastag tárcából egyre-
másra kerülnek elő a szép, kék-
hasu bankók és az illusztris társa-
ságban még az ezerkoronások is 
képviselve vannak. 

A bohémek csak nézik, nézik a 
borzasztó summát és a szivük 
összeszorul, a szemük ugrál, a 
torkukban összegyűl a keserű nyál. 
Leghamarabb a „Színházi Elet" 
kitűnő karrikaturistája, Major tér 
magához és szomorú mosollyal inti 
a többieket. 

— Ne nézzetek oda, gyerekek. 
Nem is igaz, annyi pénz nincs is 
a világon ! 

Rovott jövő. A törzs-
asztalnál ujságirók és 
színészek egy úriem-
berről beszélnek, aki-

nek a stikliejiről köteteket lehetne 
összeírni. Azt mondja az egyik 
színész : 

— O az egyetlen ember a vi-
lágon, akinek nemcsak a múltja 
rovott, de a jövője is. O a rovott 
jövőjű ember. 

— No, ezt megírom — nevetett 
a megjegyzésen egy újságíró. 

— Hová gondolsz? — kérleli a 
a színész — csak nem írod ki 
róla, hogy rovott jövőjű ! Ez kímé-
letlenség lenne. 

— Hát jó — mondta engedéke-
nyen az újságíró — nem róla írom 
meg, hanem rólad. 

A kártyaszabály. A 
Nemzeti kedves és kö-
vér Horváth Tutyujának 
sokoldalúságára nézve 
jellemző, hogy bokros 

művészi elfoglaltságai ellenére 
kártyakodexet is ráért szerkesz-
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teni. Ennek a kódexnek egyik 
legfontosabb paragrafusa az, hogy 
játékközben nincs kölcsön. Ez a 
sarkigazság támasztja alá Horváth 
Tutyu egész szabályzatát. 

A napokban előadás közben 
megfogta Tutyut egy feledékeny-
ségéről hirhedt kollégája és husz 
koronát kért tőle kölcsön. 

— Kérlek — mondta Tutyu — 
nem adhatok, mert, mert . . . 

— Talán attól félsz, hogy nem 
adom meg? 

Ennyire már mégsem akarta meg-
sérteni Horváth Tutyu megszorult 
kollégáját, tehát érvek után kap-
kodott. Egyszerűen elővette a kár-
tyakodexet és fölcsapta az idézett 
paragrafust, amely szerint játék-
közben nincs kölcsön, És hogy a 
citált paragrafust kétségbe se le-
hessen vonni, azonnal besietett a 
szinpadra. 

Reflex-mozdulat. A Ci-
gányprímás egyik olvasó 
próbáján történt, hogy 
Nyárai, aki a primást 

játsza, a szerep szerint így szól 
Pálmay Ilkának, aki viszont az öreg 
grófnőt személyesiti. 

— Hej, a grófnőnek sok van a 
füle mögött ! 

Ezt Nyárai olyan természetesen 
mondta, hogy Pálmay Ilka, aki 
egyebekben is valóságos grófnő, 
ijedten kapott a füle mögé. Persze 
hatalmas kacagás támadt az ön-
kéntelen mozdulatra és Stoll fő-
rendezőnek még a könnyei is po-
tyogtak, olyan jól mulatott Pálmay 
Ilka tévedésén. És mert az egész 
jelenet ugy ahogy volt, rendkívül 
kedves, nemcsak Nyáray sóhajtása 
maradt meg a darabban, hanem 
Pálmai reflex-mozdulata is. Csak-
hogy a reflex-mozdulatot előlép-
tették tudatossá. 

Az erényesek. Mos-
tanában, hogy Leconte 
de Lisle fönséges tra-
gédiája, Az Erinnysek 

olyan nagy sikert aratott a Nem-
zet iben, az egész Lipótváros behó-
dol+ a klasszikus irodalomnak. Bi-
zonyság rá, hogy Ivánfit megfogta 
a minap egy lipótvárosi nagykeres-
kedő, a művész régi tisztelője és 
dicsekedve mondta neki : 

— Én is váltottam már páholy-
jegyet ,,Az erényesekhez". 

lvánfi tudomásul vette a nagy-
kereskedő bejelentését, hanem az 
gomblyukánál megfogta a művészt 
és faggatni kezdte : 

— De mondja kérem, el lehet 
oda vinni a lányokat is ? Mert 
tudja, nagyon bizalmatlanságot kel-
tő cime van. Az erényesek . . . meg 
mernék rá esküdni, hogy valami 
francia disznóság lesz. 

A lámpaláz. A Nem-
zeti szinháznál nagy-
ban készülnek a tél 
legszebb eseményére : 
Újházi mester föllépé-

sére a Constantin abbé-ban. Maga 
a mester szinte megifjodva jár-kél 
az ifjúság között, akik a tisztelet 
hangjába alkalomadtán némi éve-
lődésfélét is belevegyitenek. Mert 
a mester nagy barátja a tréfának 
és maga is szívesen csinálja, akár 
a színházban, akár rendes vacso-
rázó helyén a városligeti Gundel-
vendéglőben, amelynek legelőkelőbb 
törzsasztalánál a mester és tiszte-
lői ülnek estéről-estére. 

Itt a Gundelben beszélgettek a 
minap a mester idei első felléptéről. 

— Ah, az első fellépés ! — só-
hajtott komikus páthosszal egy fia-
tal színész. — Milyen szép az és 
milyen félelmetes ! 

Majd a mesterhez fordult és jó-
akaró hangon kioktatta : 

— No, azért nem kell ám tőle 
megijedni. Én is keresztülestem rajta. 
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Rejtvényünk megfejtői között két 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy művészi arckép a 
művész sajátkezű aláírásával. E 
héten Király Ernő autogramm-
jával ellátott arcképét adjuk I. dij-
képen. 

II. dij : Egy szinhází páholy jegy 
az e heti fővárosi színházi elő-
adások valamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütör-
tökön estig szerkesztőségünkbe 
(Eötvös-u. 31.) küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése Edmond Rostand. 

Helyesen fejtették meg : 
Schalk Márton, Rozenberg Sándor, Tá-

bor Sándor, Wiener Elemér, Bydes Kuthy 
Sándor, Matolay Viktor, Back Pál, Kéthy 
Erzsi, Brűll Lujza, Bernhart Dezső, Ujhely 
Klári, Kelemen Béla, Szauer Margit, He-
tényi Géza, Richtmann Giza, Gergely 
Mihály, Simon Miklós, Sárga Gizus, Adler 
Rózsi, Ágotha Baba, Fonféder Aladár, 
Fuchs Hermin, Auspitz Lipót, Lengyel 
Margit, Bakonyi Kató, Roth Pál, P. Orbán 
György, Sklar Edith, Perlgrund Irén, Klein 
Jenő, Sichler József, Reicheld Sári, Ba-
lassa Dezső, Perlmann Veronka, Klein 
Paula, Neumann Károly, Paál Károly, 
Netter Margit,. Regner Károly, Dr. Barsy 
Aladár, Fritz Ödön, Csák Diduska, Waitz-
ner Ilona, Atlasz Ilonka, Tóth Irén, Hevesi 
Jolán, Steiner Tibor, Gábor Rózsi, Heut-
schel Irén, Pozsonyi Margit, Győri Pál, 
Ádám Albert, Reszler Gizike, Lichter Irén, 
Goldfinger T., Oblath Leó, Schüler Mária, 
Sonnenfeld Ilonka, Jákó Margit, Schwarz 

Irénke, Rottersmann Ella, Widder Ilonka, 
Stark Klárika, Szlovicsák Ary. Neumann 
Edith, Kászonyi Panny, Schäffer Margit, 
Csekő Irénke, Weisz Erzsike, Fischer Ernő, 
Pischkittel Anna és Feri, Radó Etelka, 
Farkass Henriette, Blumenstok Ilona, Palo-
tás A., Deutsch Vilma, Kaufmann Aranka, 
Vécsei Klára, Brück Iréné, Gábor A. Géza, 
Bánhegyi Árpádné, Brucker Lajos, Lindner 
Károlyné, Weisz Dezső, Héjas Kálmán, 
Dostál Anna, Rosenberg Mariska, Kósch 
Ili, Lónyai Nándorné, Irsay Imre, Kroó 
Lili, Breider Izsó, Lustig Boriska, Donáth 
Pál, Lévai Elemér, báró Podmaniczky 
Ernő, Korenics István, Klopfer Renée, 
Sándor Pál. Fock Aladár, Csillag Stefi, 
Eibach Károly, Dr. Behm Lajos, Blatt 
Lily, Lonzay László, Klein Paula, Vida B., 
Greiner Gerő, Bloch Erzsike, Szentesi 
Péter, Nádas Dezső, Gellérí Boriska, 
Hübschmann Ella, Münk Margit, Szent-
iványi Domokos, Prelecz Lujza, Dr. Mel-
háné Dul Paula, Singer Irma, Guttmann 
Pál, Feszelyi Sári, Lokenbacher Alice, 
Suchny Margit, Miletz Irma, Balog László, 
Feszeli Sándorné, Pollák Iván, Friedmann 
Berta, Szabó József, Hevesi Ilonka, Frank 
Sárika, Spillenberg Margit, Poppel Ily, 
Küry Magdi (Szolnok), Bauer Zoltán, 
Steiner Olga, Dunkl Gabi, Stahler Erzsi, 
Braun Olga, Molnár Jolán, Berkes Livia, 
Küry Dódy (Szolnok), Baksay Zoltán, Ku-
niczer K., Frisch Jenőné, Kelecsényi Ká-
roly, Gaál Miklós, Paner Gusztika, Erős 
Egon, Millig Károly, Binder Pál, Viczián 
Antal, Kaufmann Alfréd, Péchy Jolán, 
Ábrahám Pál, Olasz Jenő, Tóth Aladár. 
Ábrahám László, Kovács Ilonka, Balog 
Béla, Neumann Renée, Amsellné, Tordai 
Rezső, Molnár Ilona, Klármann Irén, 
Szelívi Margit, Wessel László, Márk Sári 
Schwanda Mary, özv. Brujmann Lajosné. 
Császár Irénke, S. Kutassy Jenő, Ernő, 
Nóvák Margit, László Magda, özv. Ha-
bunay Pálné, Auspitz Margit. 

A sorsolásnál a páholyjegyet 
Farkas Henriette Budapest, a Fedák 
Sári sajátkezű aláírásával ellá-
tott fényképet Báró Podmaniczky 
Ernő nyerte meg. A jutalmakat a 
hét folyamán a nyertesekhez jut-
tatjuk. 

Helyettes szerkesztő: KÁLMÁN JENO. 
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A szép családi élet. 
Szövegét irta : 

Hervay Frigyes. 

Zenéjét szerzette : 

Nádor Mihály. 
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I. 
Gömböcz ur a hivatalból 
Hazafelé térve, 
Rátalál egy ismerősre, 
Régi agglegényre. 
Sze énynek az orra alá 
így töri a borsot, 
Hogy tudod csak elviselni 
Ezt a kutya sorsot? 
Rólam végy te példaképet 
Házasodj meg kérlek, 
Hidd el pajtás nincs szebb mint a 
Szép családi élet. 

II. 
Látod, most én hazamegyek, 
Várnak jó ebéddel 
Nem lekszi a gyomromat meg 
A kocsmai étel, 
Ebéd után szundikálek 
S hogyha négy az óra 

Renézek a kaszinóba 
Egy kis makaóra. 
Szinház után vacsorázni 
Vendéglőbe térek, 
Hidd el paitás, nincs szebb, mint a 
Szép családi élet. 

III. 
Éjfél után megyek haza, 
Felgyújtom a lámpát, 
Nőm a drága már alussza 
Az igazak álmát 
Ott szunnyad a pubikám is, 
Ugy elnézem őket 
Es hogy őket föl ne keltsem, 
Levetem cipőmet 
S besurranok az ágyamba 
Vár a drága lélek 
Hidd el pajtás nincs szebb, mint a 
Szép családi élet. 
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NEMZETI 

A faun 
Irta : Knoblauch. 

Lord Stonbury Odry 
Lady Alexanker Vamery Paulay Erzsi 
Silvani herceg kajnai 
Sbi Ernest Horváth Jenő 
Mrs. Hojre Clarke Csillag F. 
Vivian Rákos Alice 
Maurice Norris Bartos 
Cyril Overton Mészáros Alajos 
Fisch komornyik Hajdú 
Jacksyn „ Sugár 

Első felvonás. Lord Stonbury teljesen 
tönkrejutott és még vagyona romjait is el-
vesztette az ascoti versenyeken. Nem marad 
más választása, mint az öngyilkosság. El-
búcsúzik inasától, unokahugától, Alexandra 
Vanceytől, búcsúlevelet ir menyasszonyá-
nak, Viviannek és éppen végre akarja haj-
tani sötét szándékát, amikor megjelenik a 
Faun. Rábirja Stomburyt, hogy ne legyen 
öngyilkos, hanem vezesse őt be az előkelő 
angol társaságba Silvani herceg név alatt 
és megígéri, hogy olyan biztos tippeket ad 
neki a versenyekre, amelyek révén dús-
gazdag lesz. Stonbury elfogadja az aján-
latot s mindjárt be is mutatja érkező ven-
dégeinek Silvani herceget, a különcködő 
olasz főnemest. 

Második felvonás. Stonbury parkjában a 
suffragettek gyűlést tartanak, amelyet a 
Faun, most Silvani herceg, folytonos köz-
benevetésével lehetetlenné tesz. Stonbury 
felháborodott vendégeit Silvani még jobban 
letromfolja. Hivatkozik a természetre, ami 
a nőnek a szerelem és anyaság kötelessé-
geit adta. Mindjárt magába is bolondítja 
Stonbury menyasszonyának, Viviannek 
anyját, aki kapaszkodván a hercegi cimbe, 
fölbontja Stonbury és Vivián jegyességét 
azzal az ürügygyei, hogy Stonbury az 
adósságai kifizetésére tőle kapót harminc-
ezer fontot eljátszotta. Silvani észreveszi , 
hogy Vivian Overtont, a festőt szereti, de 

SZÍNHÁZ. 
ezt nem merik egymásnak bevallani. Föl-
fed zi előttük a titkukat és Vivian anyjától 
engedelmet kér Vivian számára, hogy a 
szive szavát követhesse és igy ez az anyja 
beleegyezésével lesz titokban Overion fe-
lesége. Mr. Moris uzsorás akinél Stonbury 
a családi képeit elzálogosította, egy rossz-
hiszemű szerződés alapján magának köve-
teli a képeket Silvani leteperi a törvényes 
jogaira hivatkozó uzsorást, a természetes 
igazság nevében és a szerződést széttépi. 
Alexandrának nagyon tetszik Silvani me-
részsége és természetes gondolkozása, de 
fölháboritja Stonburyt. Silvani magára ma-
rad Alexandrával, aki csupa társadalmi 
gőg és konvencio. A nagy suffragette a 
természet szavától elkábultan, fölismeri 
magában a szerelmet, amit Stonbury iránt 
érez és mámorában követi Silvanit ki az 
éjszakába, a természetbe, ahol a lelke 
asszonnyá lesz. 

harmadik felvonás. Silvani, a faun, ret-
tentő vihart támaszt. Ebben a fönséges 
viharban járnak a szerelmes párok az 
éjszakában. De a villámok fölgyújtják 
Stonbury képtárát, amit az uzsorás az este 
magának követelt. Az uzsorás most a ké-
pek helyett a pénzt szerelné megkapni, 
de mivel Stonbury vonakodik, elárulja 
neki, hogy Alexandrát Silvanival együtt 
látta a pakkban az éjszakában. Stonbury-
ban fölébred a féltékenység és eddig el-
fojtott szerelme. Mindenütt keresi Alexand-
rát. Találkozik Silvanival, de megölni nem 
birja, mert félisten. Hogy boszut álljon 
rajta, szerződésük értelmében kényszeríteni 
akarja, hogy vele maradjon örökké és 
pénzt szerezzen neki. Silvani ettől meg-
undorodik, menekülni akar az emberi tár-
sadalomból, amelyre annyira kíváncsi volt 
és hogy visszatérhessen a természetbe, 
Stonburynak a pénz helyett visszaadja a 
tiszta, de szerelmére ébredő Alexandrát 

PESTI MOZI 
Szerkesztik: Korda Sándor és Várnai István. 
A VICCLAPIRÂS SZENZÁCIÓJA ! 

Harsányi Zsolt, Kálmán Jenő, Karinthy 
Frigyes, Korcsmáros Nándor,Liptai Imre, 
Lovászy Károly, Somlyó Zoltán, Tábori 
Kornél irnak. — Gedő Lipót, Dezső Alajos, 
Bajor Henrik, Tuszkay Marcell, Vértes 
rajzolnak minden számába. — ntimitások 
mozi-szinészekről, s a mozi kulisszái 
mögül. ARA TIZ FILLÉR. 



SZinUAZÍ ELET 27. oldal 

Nemzeti színház 
Az Erinnysek. 

Antik tragédia 2 részben. Irta : Leconte 
de Lisle. Fordí tot ta: Ivánfi Jenő. 

Klytemnestra 
Agamemnon 
Kassandra 
Talthybios 
Eurybates 
Ör 
Klytemnestra 
Elektra 
Orestes 
Egy szolga 

Személyek : 
Jászai Mari 
Bakó László 
P. Márkus Emília 
Mihályfi Károly 
Bartos Gyula 
Rajnai Gábor 
Jászai Mari 
Váradi Aranka 
Beregi Oszkár 
Lubinszky Tibor 

A leányom. 
Vígjáték 1 felv. Irta : Pásztor Árpád. 

Menyhért 
Burger Károly 
Mari asszony 
Klári 
Igazgató 
Tanár 
Sándi 
Tóni 
Kocsis 

Gál 
Horváth Jenő 
Blaháné 
Váradi Aranka 
Bonis 
Horváth J . 
Paulai Ede 
Kelemen M, 
Narczis 

Savitri. 
Hindu történet 2 felvon. Irta : Pásztor Árpád. 

Csvapabi Király 
Savitri 
Citrasva 
Narad a 
Jama 
C. hirdető 
Egy szép betli 
1-ső pap 
2-ik „ 
3-ik „ 
4i-k „ 

Ivánfi 
P. Márkus Emilia 
Beregi 
Hajdú 
Jászai Mari 
Bartos 
Mihályfi 
Mészáros L. 
Bóris 
Narcis 
Dénes 

A leányom. Két öreg ember szerelméről 
szól a darab. Menyhért professzor gyűlöli 
a nőket, mert anyja huszonöt év előtt 
megszökött egy franciával. S bármint ipar-
kodik is Mari — a házvezetőnője az egyet-
len nő, aki iránt jóindulattal van — hogy 
leányát elvétesse vele, nem akar kötélnek 
állni. Mikor azonban egyik szintén idősebb 
tanár társa megkéri a házvezetőnőjét iele-
ségül ő is vágyik, hogy nem a leányt, ha-
nem az anyját kell feleségül vénnie, mert 
ő belé szerelmes és viszont. 

Asvapati király Századik születésnapján 
hiába várja népe üdvözlését: a nép távol 
marad tőle, mert a királynak nincsen utódja. 
A király Savitrihez, a termékenység isten-
asszonyához fohászkodik, aki meghallgatja 
imáját és elküldi néki leányát, akit szintén 
Savitrinek hivnak. Méry felé indulnak a 
király követei, hogy férjet keressenek 
Savitri számára. Eltelik egy esztendő s a 
követek megérkeznek hárman üres kézzel, 
a negyedik magával hozza Citrasvát, aki 
erélyes és derék levente. A férj jelöltről 
azonban megjósolják, hogy csak egy esz-
tendeig fog élni. Savitri azonban mégis 
őt választja férjül. Megint eltelik egy 
esztendő s Jama a halál angyala eljön 
Citrasváért aki meghal. Savitri könyörgé-
sére, a halál angyala kárpótlásul megígéri 
néki, hogy három kívánságát hajlandó 
teljesíteni, harmadik kívánságul pedig azt 
ajánlja a nőnek, hegy megteremti számára 
Citrasva mását. Egyedül ő fogja tudni, 
hogy nem az igazi. Savitri azonban ezt 
visszautasítja. 

Szinház után a NEWYORK-kávéházba 
megyünk. 

\ r h \ M 

» i g g K i ^ f J 

| B U D A P E S T - T O T 



28. oldal SZfriUÁZi ÉLET 

Sä! MENYASSZONYI KELENGYEK 
| | ] | sikkes női fehérneműek állandó kiállítása. 

SCHÄFFER Jozeiina LËJ 
Budapest, IV. Koronaher-
ceg-utca 17, főposta mellett I D I 

VÍGSZÍNHÁZ. 
A zsába. 

Bohózat 3 felvonásban. — Iita Hennequin 
és Duval, fordította Molnár Ferenc 

Bzisard Andole gyáros 
Colette a felesége 
Leclapierné Brisard 

anyósa 
Marcinelle orvos 
Lurane a felesége 
Lehnchosis őrnagy 
Zenobia unokahuga 
Theodore Barnard 

titkára 
Sophie szobaleány 
Casimir inas 

Góth Sándor 
Makai Margit 

Kende Paula 
Hegedűs 
Mészáros 
Balassa J . 
Hegedűs Gy. 

Tanay Frigyes 
Molnár Aranka 
Győző Lajos 

Berg-op-Zoom 
Vígjáték négy felvonásban. Irta : Guitry 

Sacha. Fordította : Heltai Jenő. 
Személyek : 

Góth Sándor 
Szeremy Zoltán 
Varsányi Irén 
Tapolczai Dezső 
Makay Margit 
Lenkeffy Ilona 
Ditrói Mór 
Tanay Frigyes 
Kende Paula 
Jancsó Jolán 
Tihanyi Miklós 
Balassa Jenő 
Molnár Aranka 
Lukács Sári 
Győző Lajos 
Kemenes Lajos 
Kárpáthy Lili 
Bárdi Ödön 
Komlós Ilka 

Hériot Charles 
Vannaire 
Paulette 
Vidál 
Vidálné 
Lulu 
Dr. Schutz 
Rocher 
I. Páholynyitogatónő 
II. 
Tábornok 
Duroseau 
Duroseaune 
Egy kokot t 
Az argentínai 
Egy ur 
Marie 
Emile 
A kis nő 

I. felvonás. Vannaire tökepénzes rémülve 
hallja meg, hogy a rendőrség emberei a 
szomszédságban tudakozódnak felőle. Azt 

hiszi, hogy vizsgálat indult meg egy tivornya 
miatt, amelyben ő is részt vett és amelyben 
kiskorú hölgyekkel mulattak. Ijedtében min-
dent megvall a feleségének. Paulettenek. 
Az asszony nem túlságosan haragtartó. 
Maga részéről elmondja, hogy öt egy asz-
faltbetyár üldözi Erre azonban a férj alig 
hogy hederít Pedig hát valójában azok a 
nyomozások, amiről azonban egyikük sem 
tud, az aszfaltbetyár nevében történnek, 
aki nem más, mint a kerület rendőrbiztosa. 
Paulette ezt nem is sejtve, telefonál a 
rendőrbiztosnak, Hériotnak, akivel szeretné 
elintézni a férje dolgát. 

II. felvonás. Vannaireék színházba men-
nek. A folyosón Paulette egyszerre szem-
ben találja magát Hériottal. Ez megszólítja, 
megindítja az ostromot, de Paulette fel-
háborodva utasítja vissza, a névjegyét el-
dobja, sőt utóbb felszólítja a férjét, hogy 
fenyítse meg a tolakodót. Vannaire azon-
ban elhárítja magáról ezt a kellemetlen 
feladatot. 

III. felvonás. Paulette megjelenik a rend-
őrbiztosnál. Itt aztán megtudja, hogy az 
aszfaltbetyár kicsoda is tulajdonképen. De 
már nem fordulhat vissza. Elmondja a férje 
ügyét. A rendőrbiztos eddig nem is tudott 
semmiről, de felhasználja az alkalmat és 
nagylelkűen megígéri, hogy megmenti Van-
nairet, aki attól fél, hogy kiskorú nő el-
csábítása miatt perbefogják. A rendőrbiztos 
ugy megnyeri Paulette szivét, hogy a Don 
Juan biztonságával előre jósolja a menyecs-
kének, mikor lesz az övé : a naptár hatá-
rozott napján. A társalgás azonban oly 
kedélyessé és tüzessé válik, hogy az asz-
szony maga tépi le a naptárlapokat, ame-
lyek a végzetes dátum lapját takarják és 
igy sietteti a meghódolást. 

IV. felvonás. Vannaire megtudja, hogy 
felesége hűtlen. Rendőrbiztost hivat, hogy 
állapítsa meg a hűtlenséget. De pórul jár 
— és épen őt lepik meg Lúluval, a mo-
dellkisasszonynyal. 

Fényképészeti készülékeket, eszközöket és 
vegyszereket gyári árakon ajánl, amatőrök fel-
vételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35 P ERFUMERY VERY 
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SZÍnUÁZÍ ÊLCT 29 oldal 

D E L I CAFE-RESTAURANT 
GORSO 

Délután és este Quartett-zene. 

Szinház után íriss vacsora. 
4 korona Souper. Polgári árak. 

Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. 
Házonkivüli megrendelések, ugy mint eddig a 

legpontosabban eszközöltetnek. 

Vígszínház 
M a s z a t o s P a l i . 

Vig mesejáték dalokkal és táncokkal 3 fel-
vonásban. Irta : Komor Gyula. Zenéjét szer-

zette Stephanides Károly. 
Személyek : 

Boldizsár király. Balassa Jenő 
Klári, a nevelt lánya Molnár Aranka 
Kacskaring király Tihanyi Miklós 
Csinakóka, a felesége Kende Paula 
Bölömbika, a fia Győző Lajos 
Mohácsi bácsi Sarkady Aladár 
Peti, a nevelő fia Stella Gyula 
Gróf Salgóczy Ottó Bogyó Zsigmond 
Stefi ) • • f 1 Kárpáti Sándor 
Poldi Forgó ) m l m s z t e r e k Bárdi Ödön 
Kankalin tündérkirálynő Lenkeffy Ilonka 
Pelargónia tündér Kárpáthy Lili 
Pumpum, strázsa-amazon Jancsó Jolán 
Kató, Klári komornája Pallay Rózsi 
Pali, kályhafütő Kemenes Lajos 

I. felvonás. Boldizsár királyt nagyon bántja, 
hogy Kacskaring király goncsz szellemek 
segítségével hatalmába ejtette az ő szent 
koronáját, amelyhez a nép kegyelete fűző-
dik. Növeli a bajt, hogy egyetlen fiát is 
elvesztette, mert Kankalin tündér kénytelen 
volt a kis fiút elrejteni a gonoszok elől. 
Ez már husz évvel ezelőtt történt. Boldizsár 
vigasza a nevelt lánya, Klári, akinek hűsé-
ges komornája Kató, ennek pedig Pali, a 
kályhafütő a pajtása. Az udvarhoz érkezik 
Mohácsi bácsi, a király hü embere, aki 
magával hozza nevelt fiát. Petit, hogy az 
mint katona lépjen a király szolgálatába. 
Erre hamarosan alkalom nyilik, mert Csi-
nakóka, Kacskaring felesége, a fia, Bölöm-
bika számára követeli Klári kezét. Ha nem 
kapja meg, vége lesz a koronának és Bol-
dizsár országának örökre. Peti azonban 
vállalkozik, hogy megmenti hazáját. 

II. felvonás. Kacskaring haditanácsot tart, 
de Maszatos a kandallóban kihallgatja és 
a terveket elárulja Boldizsár királynak és 
Mohácsi bácsinak. Kacskaring elveszti a 

csatát és arra gonosz csellel akarja elpusz-
títani Petit, de Kankalin tündér ismét ki-
segíti védenceit a veszélyből. A korona, 
ha nem is jut még Petinek, de legalább 
kiszabadul Kacskaring kezéből. Most mind-
két tábor igyekezik megszerezni a kincset. 

III felvonás. Maszatos Pali meghiusítja 
Kacskaring gálád tervét. Leszokik a masza-
tosságról is. Peti, akiről kitűnik, hogy Bol-
dizsár fia, feleségül veszi Klárit. Az igazi 
koronát is megkapja, elfoglalja Kacskaring 
országát, és Boldizsárnak is ő lesz az utódja. 

S z i n h á z u t á n a N E W - Y O R K k á v é h á z b a 
m e g y ü n k . 

A z o s t r o m . 
Színmű 3 felvonásban. I r ta : Bernstein Henry. Fordí-

to t ta : Biró Lajos. 

Személyek : 

Méritai — — — — — — — Hegedűs Gyula 
Georget te ) — Lenkeífy Ilona 
Daniel ) Méritai gyermekei — Zátony Kálmán 
Julien ) — Kemenes Lajos 
Renée de Rould — — — — — Varsányi Irén 
Frépeau — — — — — — — Fenyvessy Emil 
Garancier — — — — — — Tihanyi Miklós 

I. felvonás. Méritai, az előkelő politikus, a mi-
niszteielnökség küszöbéig ért. Másik boldogság is 
közeledik hozzá. Renée, akit ő a fiának szánt felesé-
gül, bevallja neki, hogy titokban régen szereti. A bol-
dogságot azonban nagy veszedelem fenyegeti. Politikai 
ellenfelei egy rég eltemetettnek vélt titkát ássák ki és 
közhirré teszik, hogv Méritai ifjú korában lopást kö-
vetett el. Meritalnak az a legkellemetlenebb, hogy 
Frepeati, az ö politikai bará t ja a lopási esetet a maga 
lapjában megcáfolta. 

II. felvonás. Méritai megtudja, hogy Frepeau mily 
kétszinü szerepet játszott. Frepeau maga szeretne mi-
niszterelnök lenni, maga inszcenálta Méritai meggya-
nusltását és csak azért védelmezi, mert tudja, hogy 
Méritai tényleg hibázott. Méritai azonban megfordítja 
a fegyvert Frepeau ellen és diadalmasan kerül ki az 
ügyből. Pedig már tulajdon gvermekei is kételkedtek 
benne — Csak Renée nem tágit mellőle. 

III. Merital elmondja Renéenek az ifjúkori botlás 
történetét. Renée jobban szereti, mint valaha és 
semmi sem áll többé út jába kettejük boldogságának 

J ^ M U I mozgókép-palota. Bejárat: VIII. József-körut31 
1 • S S » I A monarchia legnagyobb mozgószinháza. 

Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar. Elsőrendű műsor. Az előadások hétköznap 
d. u. 5 órakor, vasár- és ünnepna- rr . . . . . . «»-«» .. .. i j . 
p o k o n d. u. 4 órakor kezdődnek. Teljesen ujjaepitve! Fenyuzo berendezes 



30. oldal SZfnUÁZÍ ELET 

Vígszínház 
Tatárjárás. 

Operette három felvonásban. Irta : Ba-
konyi Károly. Zenéjét Gábor Andor ver-

seire szerzette Kálmán Imre. 

Személyek : 
Lohonyay altábornagy Vendrey Ferenc 
Treszka, a leánya Molnár Aranka 
Riza báróné Széchy Magda 
Ijnrédy huszárkapitány Feny vesy Emil 
Wallerstein tart. hadn. Sarkady Aladár 
Mogyoróssy, önkéntes Mészáros Giza 
Virág, strázsamester Balassa Jenő 
Turi. szakaszvezető 
Suták, közhuszár 
Kempelen, baka 
Gerő, intéző 
Bence, béresgazda 
Szegfű Bandi 
Elemeriné 

Tihanyi Miklós 
Kelemen Lajos 
Győző Lajos 
Tapolczay Dezső 
Szeremt Zoltán 
Bárdi Ödön 
V. Kesz Rózsi 

Bel la . 
Szinmű 3 felvonás. Irta 
Doktor Keilitsch Gyula 
Felesége 
Leányuk, Bella 
Mari, Bella komornája 
A nagymama 
Thurein-Ernőffy K. gr. 
Ifj, Thurein-Ernőffy gr. 
Talpa-Magyar Ede 
Klein 
Röghegyi 
Tormay 
Puccini 
Egy kritikus 
Gróf Liebesberg 

: Szomory Dezső. 
Vendrey 
Haraszthy Hermin 
Varsányi Irén 
Mészáros Giza 
Kende Paula 
Hegedűs 
Kemenes 
Tanay 
Serény 
Tapolczay 
Tihanyi 
Zátony 
Sarkadi 
Bárdi 

MAGYAR SZÍNHÁZ 
Cornevillei harangok. 

Operett 3 felvonásban. Zenéjét szerzette Planquette 
Fordítását átdolgozta Faragó Jenő. 

Henri Marquis Róna 
Germaine JVndréjka M. 
Serpolette ; Ábrányi R. 
Gáspár apó Pajor 
Grenicheux Kertész 
A biró Fehér 

I. felvonás. Cornevillében az a babona, hogy a 
kísértetekkel teli vár harangjai csak akkor fognak 
megszólalni, ha a husz éve elutazott Henri Márk. 
visszatér. A várat Gáspár apó őrzi. Leányának, Ger-
mainenek állítólag Grenicheux, a nagyszájú legény 
mentette meg egy ízben az életét. Henri most meg-
érkezik anélkül, hogy felismernék és hallja a babonát. 

II. felvonás. Henri a matrózaival éjszaka bemegy 
a várba. És itt kisértetek helyett a pénzsóvár Gás-
pár apót találja, aki azért költötte a kisértetek me-
séjét, hogy szabadon dézsmálhassa a kastély kincseit. 
A harangok megszólalnak és Gáspár apó elméje a 
nagy megdöbbenéstől megzavarodik. 

III. felvonás. Kiderül, hogy Germaine életének 
megmentője nem Grenicheux, hanem Henri volt 
Egymáséi lesznek, Grenicheux pedig a kis Serpolettet 
veszi el. 

A Kis Lord. 
Életkép 3 felvonásban. — Irta : Burnett 
Hodgson, fordította : Hajó Sándor. Ren-

dező : Vajda László. 
Személyek : 

Dorincourt gróf Sebestyén 
Erről Cedrik Fényes Annuska 
Havisham Réthey 
Tomas Gere 
Hipgins Kürthy 
Wilkins Dobi 
Hobbs Hajnal 
Dick Huszár 
Mistress Erről Báthori Gizella 
Minna Csatai Janka 
Mary P. Tárnoky Giza 
Inas Karády 

Fácán nagyvendéglő 
a Zugligetben  

egész télen nyitva, állandóan fűtött téli helységek, 
• • • • • • pompás ételek és kitűnő italok. 
Tulajdonos: GRAEZL JÓZSEF. Teieion77. 



S/ínilAZI ELET 31. oldal 

MAGYAR SZÍNHÁZ 

A miniszterelnök. 
Komédia 3 felvonásban. Irta: Nagy E n d r e . Rendező: 

Vágó Bé la . 

Személyek : 
Benke Dániel Z. Molnár 
Benkéné Báthory Giza 
Miniszterelnök Szirmai 
Miniszterelnökné T. Halmy Margit 
Dr. Vas . . . Törzs 
Kalmár Körmendy 
•Griinfeld Huszár 
Linka Dobos Margit 
.Mari Csatai Janka 
Házmester Gere 
Újságíró Kertész 
Rendőrtiszt Vándori 
Mentőorvos Doby 
Ügynök Kardos 
Vencel Réthey 
Inas Csiszer 

I. felvonás. Venke kis hivatalnok laká-
sába be téved egy idegen ur olyankor, ami-
k o r csak Benkéné van otthon. Hirtelen 
rosszul lesz az asszony, kénytelen mentő-
k é r t telefonálni. Megérkezik a rendőrség 
is és konstatál ják, hogy az illető a minisz-
terelnök. 

II. felvonás. A miniszterelnök kalandjá t 
az összes lapok mint szerelmi légyottot 
"tárgyalják s ennek a ple tykának a révén 
B e n k e nagybefolyásu ember hirébe kerül. 
Mindenki hozzájön pro tekcióér t . Jövede l -
mező állásokat ajánlanak fel neki, egy-
szóval nagy karr iér t csinál, 

III. felvonás. Benke rendkívül jó anyagi 
körü lmények közé kerül . Nagyszabású üz-
leti vál la lkozásokba kezd, amikor a lapok 
azt a hirt hozzák, hogy a miniszterelnököt 
egy más idegen lakásban tényleg meg-
ü tö t te a gutta. S ez elvágja Benke hirte-
len induló karr ier jé t . 

Sz ínház u t á n a NEW-YORK k á v é h á z b a 
m e g y ü n k . 

A farkas 
játék 3 felv. Irta Molnár Ferenc. 

Személyek: 
Di. Kelemen — Törzs J e n ő 
Vilma — — — — — Gombaszöghy Fr ida 
Szabó György — — Csortos Gyula 
A kegyelmes asszony Gerő Ida 
Rit terné — — — — Bera Paula 
Mikhál hadnagy — — Vándori 
Zágony hadnagy— — Z. Molnár 
Főpincér — — — — Körmendy 
Pincér — — — Csiszér 
Italos Erdélyi 
A t i tkár ur Réthey 
Micike méltóságos — Csatai J . 
Janika— — — — — Lakos Edith 
Lakáj Alföldi 
Kisasszony Zala K. 
Szakácsné— — Pappné 
Szobaleány — — — Hubay A. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

A NAGY UR 
Színjá ték 3 felv. Irta gróf Bánffy Miklós 

Atti la — — — 
Mikolt — — — 
Eirene — — — 
Bériek — — — 
Ataulf — — — 
Kurkutkán — — 
Az archimandri ta— 
Hílarion— — — 
Zerkon, bohóc — 
Egy asszony — — 
Egy gárda — — 

Kürthy József 
Cs. Aczél Ilona 
T. Halmy Margit 
Törzs J e n ő 
Tarnay 
Vágó 
Sebestyén 
Réthey 
Kardos 
Dobos Margit 
Körmendy 

PARKÉTA fényesitésére a STORAX viaszkot garancia mellett ajánlom, mert könnyű kezelése által 
gyönyörű fényt kölcsönöz. Ára egy negyed doboz 70 fill. Fél doboz K 1.40. Egész doboz K 2'70. 
Kapható Csikós Lászlónál, Budapesten, VI. Szondy-utca 22. szám. = = = = = Telefon 102—70 

P A P E K J Ó Z S E F 
bőröndös és finom bőráru-készi tő 
császári és királyi udvari szállitó 

Budapest , VI I I . Rákóczi-ut 15. szám. 
Kizárólag jobb minőségű áruk 



32. oldal SZÍnUÁZl ÉLET 

NEPOPERA. 

A kedves Augusztín. 
Operet te 3 felv. í r ták : Bernauer és Wellisch. 
F o r d í t o t t a : Mérei Adolf. Zenéjét szerzet te: 
Fall Leo. A zenekar t vezényli : Márkus 

Dezső. 

Személyek : 
Bogumil, Konakiaregenshercege Bihar S. 
Helena, hercegnő, unokahuga Szoyer Ilona 

— Újvári Lajos 
— Pázmán F. 
— Mátrai Ernő 
— Lóránd Lajos 
— Németh Gy. 
— S érák Márta 
— Horthy S. 
— Hajnal Hajn. 
— Fehér Ar thur 
— Hajagos K. 

Személyek : 
Eisenstein 
Rosalinda, a felesége 
Adél, szobalány 
Ida 
Orlofsky herceg 
Alfréd, tenorista 
Frank, fogházigazgató 
Frosch, börtönőr 
Falke 
Blind 

Rigoletto. 
Opera 4 felvonásban. Irta : Piave. Z e n é j é t 
szerze t te : Verdi. F o r d í t o t t a : N á d a s k a y 
Lajos. Rendező : Mérei Adolf . Ka rmes t e r 

Reiner Frigyes. — Személyek : 

Nicola herceg — — 
Augusztin, zongorás — 
Gyúró, miniszterelnök 
Burkó tábornok — — 
Mirkó ezredes — — 
Pipsz zászlós— — —-
Jasomíigot t komornyik 
Anna, leánya — — 
Dr. Pasperdu, ügyvéd— 
Zalogoff, végrehaj tó — 
Udvarbel iek , diplomaták, tisztek, ka tonák , 
huszárok, nyoszolyó lányok stb. Tör ténik 
manapság Kanakiában, egy képzelt ország-
ban, az I. felv. Heléna budoár jában , a II. 
felv. a t rónteremben, a III. felv. a Bogumil 

család ősi kastélyában. 

Denevér. 
Operet te 3 felvonásban. Ir ta: Strausz János . 

Marnagy: Kárkus Dezső. 

Mantua herceg 
Rigoletto, bohóca 
Gilda 
Sparafuci le 
Monte rone 
Magdalena 
Marullo 
Ceprano gro 
Borsa 
Ceprano gróf ja 
Giovanna 

Maikl György 
Baklanow György 
Lídia Lipkowska 
Bihar 
Róna 
Bazilídesz Mária 
Pajor 
Mátrai 
Hajagos 
Legard Adél 
Hiekisch Kató 

Sz inház u t á n a NEW-YORK k á v é h á z b a 
m e g y ü n k . 

Pázmán Ferenc 
Ábrányi Rózsi 
Szoyer Ilona 
Hajnal Hajnalka 
Basilides Nária 
Pogány György 
Horti Sándor 
Ujváry Lajos 
Pajor Ödön 
Mátrai Ernő 

T r a v i a t a . 
(A TÉVEDT NŐ) 

Négy felvonásos opera. Irta: Piave. Zenéjét szerzette 
Giuseppe Verdi. A zenekart vezényli: Reiner Frigyes 

Szereplők : 

Violetta Valéry Lydia Lipkowska 
Flora Bervoix Legard Adél 
Anina Hiekisch Kató 
Alfréd Qermond Pogány 
George Germont, Alfréd atyja . . Gábor Arnold 
Gaston, vicomte de Letorieres . . Hajagos Károly 
Duphol báró Róna Dezső 
D'Obigny márki Bihar Sándor 
Grenvil orvos Mátrai Ernő 
Joseph, Violetta inasa Salamon József 
Flóra inasa Száki Ernő 

C E R V I A N N A 
o p e r a é n e k e s n ő és énektanárnő 

József-körűt 87., ajtó 13. Fogad 12-3-ig. 

SZŰCS A. 
angol börbutor és bőrszék 
különlegességek gyártása: 

BUDAPEST. 
VII., Károly-körut 5|«. sz. 
Fényképes album kívá-

natra ingyen. 

ZÁLOGCÉDULÁKAT 
brilliáns köveket , tör t aranyat , ezüstöt , 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg u j tárgyakra be -
cserélem. Reitz ékszerész IV., Károly-

körut 6. — Telefon 102-19. 
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