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II. SZIÍ1UÁZI ÉLET 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" kiadóhivata-
lában (Budapest, Eötvöszutca 31.) 
megfelelő levélbélyeg beküldése 

mellett megrendelhető 

OVÀROSI SZÍNHAZAK 
liizet külön 
is kapható 

MŰSORA Minden fiizet külön 

;?96. szám. 

U j : 

284—85. A gólya. (Baby mine) Bohózat 
3 felvonásb. Irta Margaret Mayo.  
Ford. Hervay Frigyes. Ara 60 fill.  

286 — 87. Primerose kisasszony. Szinmii 
3 felvonásban. írták Caillavet és 
Flers. Fordította és a Vigszinház 
előadása számára átdolgozta Góth 
Sándor. Ara 60 fillér. 

288- 89. Az ostrom. Szinmü 3 felvonásban. 
Irta Henryi Bernstein. Forditotta 
Bíró Lajos. Ára 60 fillér. 

290—92. Az aranykalitka. Vígjáték 3 fel-
vonásban. Irta Lorde-Funek-Bren-
tano-Marséle. Forditotta Heltai 
Jenő. Ára 90 fillér. 

293—94. Daccarat, Dráma 3 felvonásban. 
Irta Henry Bernstein. Forditotta 
Góth Sándor Ara 60 fillér. 

295—96. A tolvaj. Szinmü 3 felvonásban. 
Irta Henry Bernstein. Forditotta 
Góth Sándor. Ára 60 fillér. 

A gyűjtemény teljes jegyzéke kívánatra 
ingyen kapható. 



II. évfolyam. 1913. március 2-től március 9-ig. 9. szám. 

Előfizetési á rak: 

Budapest és vidékre 

Egész évre 8 kor 
Félévre 4.70 „ 
Negyedévre 2.40 , 

Egyes szám ára 
Budapesten 20 f. 

Vidéken 24 f. A Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

ftiririfói elet 
dncze SéJidor 

ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összesbuda-
pesti színházak egész heti SZINLAPJÁVAL és a darabok 
• TARTALMÁVAL . . . . 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eötvös -u tca 31. 

Telefon 133—98. 

Felelős szerkesztő : INCZE SÁNDOR 

Magyar szinház TAVASZI ÜNNEP. 
Rápolt — Törzs Jenő Zólyomi — Csor tos Alexy felv. 

Bíró Lajos darabja ; 

író Lajos darabjának hősi 
zamatát Rápolt erős né-

I zése adja az élettel szem-
ben : a gyöngék pusztul-

janak s túlélik őket a bátrak. A 
gyöngébb itt Zólyomi kapitány a 
brutális és önző katona, aki legázolja 
a nőket s ököllel tör utat magának 

Magyar-színházban, 
s férfierővel suggerálja a szerelmet 
Ágnesre, akit régi titkolt, de forró 
vonzódás huz Rápolthoz, s a ta-
vaszi ünnep ragyogó dekórumaiban, 
a lampion s halk est árnyán Rápolt 
lesz erősebb, aki odahuzza ma-
gához és megcsókolja és vállalja 
Ágnest minden viharokkal, amik 
később következnek, a félszeg mü-

Tavaszi ünnep. 
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Rápolt — Törzs Ágnes — R. Oombaszöghy Frida 
Zólyomi — Csortos Alexy felv. 

vész, aki napjait Bach és Bethoven 
kottái közt, a csendes elmélyedés 
tisztaságában élte, egyszerre kilép 
és nem riad meg, de szembeszáll 
a katonával s büszke daccal tart 
ki elhatározása mellett. Ez a jele-
net a legszebb talán. Gombaszögi 
Frida rokokoruhában áll a sátor 
bejáratánál, este van. Es Rápolt 
félszeg zavarban keresi a szava-
kat . . . távolról idecseng a zene . . . 
és egyszerre hirtelen egymásra bo-
rulnak, hisz ez a legegyszerűbb s 
a szavak oly kopottak mind . . . 
Gombaszögi e jelenet minden finom-
ságát átéli, a zene ritmusa bizsereg 
át mondatain s Törzs félénksége 
szinte utánakap kimondott szavai-
nak . . . s mikor Zólyomi visszatér 

s ráeszmél a játszmára . . . ahogy 
összeharapja ajkát és vár . . . 

A döntő jelenet a második fel-
vonás. Ágnes már egészen kisza-
kította magát Zólyomi hatalmából 
s felkeresi Rápoltot, hogy befejezze 
a tavaszi ünnep forró vallomását, 
mit Zólyomi fellépte vágott ketté. 
Itt van Lizi is, a „porba hullt ta-
nagraszobor" Zólyomi volt szere-
tője, akit néha Rápolt simogat s 
s vigasztal zenével s könyvekkel. 
Zólyomi is megjelenik, tud min-
dent s a maga katonás kurta mo-
dorában szeretné megoldani a kér-
dést. De Rápolt helyt áll, kardra 
pisztoly a felelet. S erre kivágja a 
katona a döntő kártyát : vagy 
Ágnes, vagy a halál. S most jön 
egy hatalmas, minden ideget meg-
rázó jelenet, mikor Ágnes meg-
akarná menteni Zolyomit s Lizi 
tartja vissza, szóval mesével tettel 
minden uton egymásnak akarja 

R. Oombaszöghy F , Rónay Lici. Alexy felv. 



színuÁzi CUT 3. oldal 

Rápoltot és Ágnest, a megadott 
tiz perc letelik, a takarodót fújják 
s Ágnes ijedten eszmél fel, de már 
késő, Zolyomi agyonlőtte magát. 

A harmadik felvonás a megoldás 
de nem a banális technika eszkö-
zeivel, hanem Rápolt utján az iró 
magas, főlényes világnézetével állunk 
szemben. Zólyomi meghalt s Lizi 
— aki most ébred rá, mennyire 
szerette Zólyomit — Lizi is el fog 
pusztulni, de mindegy, a halottakon 
át épül az élet, sirokon járunk 
örökké, s a boldogok túlélik a lázas 
órákat. Fáklyákkal és zászlós do-
bogással viszik el Zolyomit az ablak 
alatt. Hajnalra jár, künn virrad az 
égi s a gyönyörű tragédiának vége. 
Felemelő, magasztos befejezés. Rá-
polt és Ágnes egy küzdelmes éj 
után virradnak az élők forró bol-
dogságára. 

Gyönyörű képek illusztrálják a 
mesét. Az első felvonás gyönyörű 
ünnepélye, az ékszersátor egyszerű 
pompája, szinek és rokoko csillo-
gások ; a színészek közül Gomba-
szögi, a fiatal leány nagyszerű uri 
harmóniájában. Csortos és Törzs 
egyéniségük legjavát adhatták, 
annyira „fekszik" a szerepük. Fi-
nom volt Acél Ilona egy Szonjára 
emlékeztető halkan szenvedő leány 
szerepében. A főpróba és a be-
mutató közönsége egészen szo-
katlan áhítattal figyelte az erősen 
drámai menetű cselekményt. Sze-
rencsésen megérezte a mögötte 
rejlő mély eszmei tartalmat, ami e 
darabot erősen elválasztja a francia 
drámairodalom hasonméretü ügye-
sen felépített darabjaitól. 

Látogatás Langaard Borghildnál. 
— Cimképünkhöz. — 

álmák és szőnyegek ölén, 
a Ritz gyönyörű fogadó-
termében várom Langaard 
asszonyt. Két néger bá-
mul rám mereven, rideg 

udvariasággal állnak, merevek mint 
a szobrok. Végre jön. Magas, ele-
gáns asszony. Tartózkodó. 

Mikor a „Színházi Élet"-ről be-
szélek, szigora enged. Hirtelenül 
kedves és könnyed hangon disku-
rál mindenről, maga-magáról. 

— Grieg Eduárd fedezett fel. 
Az ő dalait énekeltem először, 
1905-ben. Azután jött London és 
a Covent Garden. Párisban Reské 
tanított. Most Budapest. (Itt a szo-
kásos kedves dicséreteket mondta 
el) és 1914-ben Bayreuth. Siegfried 
Wagner, Richter és Kittel tanító-
mestereim. Talán végleg elkerülök 
északról, Christiánia, Kopenhága, 
Stockholm, első sikereim színhe-
lyei, ha végleg elmaradnának , . . 

A pompás északi nő felenyhült. 
A forró és elegáns hall csöndes 
zugában kedves epizódokat mesélt 
Pestről. Beszélt az Aranyesőről.. . 
A Wagner énekesnő mesélte, mi-
lyen szellemes és könnyed zenélő 
Zerkovitz. Kedves, apró ügyekről 
beszéltünk, Tanhäuser előadásáról, 
hol Vénuszt magyarul énekelte. 

A percek szálltak s a művésznő 
nem fogyott ki apró, finom meg-
figyeléseiből. Egyszerre feltűnt az 
ajtóban egy lakáj. A művésznő fel-
állt és az interjúnak vége. 
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Hegedűs mint sofför, 
sakugyan, most jut az 
eszünkbe, hogy soffört 
nagy szerepben nem is 
láttunk. Inas, komorna, 
fagyos előkelőségü lakáj 

sok darabban vezetett, a sof-
fört mindezideig nem vették még 
észre a drámaírók. Hegedűs Gyu-
láé a dicsőség, hogy ezt a pré-
mekbe burkolt emberfajt a szín-
padra vitte. Ahogy megjátssza 
szerepét, minden sofför-kollégája 
büszke lehetne rá, de ez nem is 
csoda, mart Hegedűs, mint képün-
kön látható, színpadon kivül is tre-
níroz. Tudnillik Hegedűs, a sofför, 
az életben is megállja helyét, azaz 
hogy becsülettel megüli a helyét 
az automobil kormányánál, anél-

kül, hogy egyetlen elgázolt liba 
élete is terhelné a lelkét. 

Nem. Hegedűs Gyula vigyáz. 0 
nem gázol és nem ül föl minden-
féle piti autóra. Ha már automobil, 
akkor legyen Benz-autó, mert ő 
tudja, mit tesz az : stílust tartani. 
Az is a stilus kedvéért történikr 
hogy nem vesz fól mindenféle em-
bert a szekerére. Ez a kép például 
— mint a Tolnai Világlapja mon-
daná — abban a szent pillanatban 
ábrázolja a nagy művészt, amikor 
éppen Faludi Miklóst és Hajó Sán-
dort szállítja. Mi más magyaráza-
tot adunk a kép alá : a pompás 
automobil nem más, mint a For-
tuna szekere, a kormányt pedig 
azért bizták Hegedűs kezére, mert 
egy régi magyar vers azt tanitja, 
hogy „Fortuna szekerén okosan ülj." •••• 

PARKÉTA fényesitésére a STORAX viaszkot garancia mellett ajánlom, mert könnyű kezelése által 
gyönyörű fényt kölcsönöz. Ara egy negyed doboz 70 fill. Fél doboz K 1.40. Egész doboz K 270. 
Kapható Csikós Lászlónál, Budapesten, VI. Szondy-utca 22. szám. = = = = = Telefon 102-70 

Utasok: Hajó Sándor a „Lakájok" szerzője, Faludi Miklós a Vfgszinház igazgatója. 
A sofför: Hegedűs Gyula. Alexy felv. 
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I égyen valának együtt és pedig 
Tóth Imre a Nemzetiből, Faludi 
Gábor a Vigből, Beöthy a Ki-
rályból és Márkus a Népoperá-
rából. Négyen voltak, de azért 

mégis nagyon unatkoztak, minélfogva a 
vállalkozó szellemű Beöthy a Királyból 
azonnal előállott egy propozicióval : 

— Jádzunk valamit. 
— Gyó! — mondta rá Beöthy a Ma-

gyarból, mert mint Magyar szinházbéli 
Molnár Ferenctől tanult pestiül. 

— J a ó — válaszolta Tóth Imre — aki 
viszont Gárdonyi Géza magyarságát res-
pektálja. 

A másik pillanatban már meg is alakult 

a szenzációs négyes alsós parti, amelynél 
érdekesebbet aligha jegyzett föl Clio. Ez 
annál is valószínűbb, mert a nehézkezü 
Clio az ő márványtábláin amúgy sem 
tudta volna följegyezni a poénokat. Érde-
kes volt a kibictábor is. Tóth Imre mögött 
maga Bánffy Miklós gróf helyezkedett el, 
ami miatt Beöthy László kissé protestált 
is, de aztán belenyugodott, Beöthy László 
Lázár t i tkárt vette maga mellé, Faludi 
mellett Faludi helyezkedett el, mig Már-
kus mellett Márkus. Megindult a játék. Az 
első leosztásnál Tóth Imre, Beöthy és 
Faludi kerül tek össze. Tóth Imre osztott, 
adunak kivetette a zöld királyt. 

— Passz ! — mondta Faludi. 
— Passz ! — súgta Beöthy. 
— Fölveszem ! — vágta rá diadalmasan 



6. oldal SZiriUÄZi ÉLET 

Rajnai 

Tóth Imre, mert a zöld király Rajnai volt. 
Es hogy egészen jól tippelt, az csakhamar 
beigazolódott, mert bejöt t neki A faun. 

Tóth Imre nem sokáig gondolkozott, 
hanem bemondta a kasszát és a tuletroá 
ultimót. És csakugyan kasszát csinált A 
faunnal. Olyan teli kasszát, hogy a többiek 
alig győzték irigyelni. Az ultímóra már 
nem is játszottak, mert egészen bizonyos 
volt, hogy Tóth a Faunnal ki fogja húzni 
a szezon végéig. 

Molnár Ferenc 

Fedák Sári 

Az uj leosztásban Beöthy László vette 
föl szanadura. Szenzációs lap volt a ke-
zében, sietett is kihasználni, 

— Vannakkal lemondom a százast, a 
kétszázast, a családot, a Fedák Sárit . . . 

— Fedák Sárival nem játszunk — til-
takozott Márkus, de Beöthy erélyesen 
védte a maga igazát. Végezetül is abban 
állapodtak meg, hogy mindenki játszhat 
Fedák Sárival, akihez csak kerül. Beöthy 
pedig folytatta a bemondásokat : 

— Vannak : A farkas, A tavaszi ünnep, 
A cigányprímás és Az isteni szikra. 

Ilyen pazar lap ellen nem volt mit ke-
reskedni, mert egészen bizonyos volt, 
hogy a szerencsés Beöthy A farkassal ki-
csinálja a százat, A cigányprímással a 
kétszázat, a Fedák Sári pedig különben 
is kézben volt. Csak Márkus direktor 
mormogta reménykedve : 

— Meg kell nézni a talont . . . 
A talonban volt is valami, amitől föl-

BjnXr) SO}JOS3 Gazsi Mariska 
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Bródy Sándor 

csillantak a szemei, de azért nem szólt 
semmit. Mindennek eljön az ideje, gon-
dolta — és lázasan hegyezni kezdte a 
krétáját. De egyelőre nem ő került sorra. 
Faludi vette föl pírosra. Nagyon ragyogott 
az arca, amitől a partnerek i jedtükben a 
fogukat szitták. A Márkusok összedugták 
a fe jüke t : mi lehet néki? Mi lehet n é k i ? 
Faludi kissé kiélvezte az ijedelmet, aztán 
lassan, diadallal kivágta : 

— Quint, kassza, negyvennégyes, összes 
adu. 

— Kontra negyvennégyes ! — kiáltott 
őrömmel Tóth Imre, — nincs is nála négy 
disznó. 

— N i n c s ? ! Hát Az elnökné? 
És valóban Az elnökné fölért négy 

disznóval. Meg is nyert Faludi minden 
bemondást, mert nála volt a Bella, a Tí-
már Liza és a Lakájok is. 

Márkus azonban fanatikusan csak ennyit 
mormrgot : 

— Van még ott a ta lonban is valami . . 
Majd kigyövök én is . . . 

— Lássuk már — kötekedet t vele 
Beöthy, de rögtön meg is bánta , mert 
valóban Márkuson volt a sor . 

— Aranyeső lesz itten — lelkendezett 
Márkus, a kibic és lázasan bökdösni 
kezdte Márkust, a játékost : 

— Mondd be a volátot! Mondd be a 
volátot ! 

— Csöndben legyen a kibic ! — ripa-
kodtak rá az irigy játékosok, mire sike-
rült is annyira terrorizálniuk Márkusékat , 
hogy a volátot mégsem mondták be, bár 
igy is megcsináltak minden ütést az 
Aranyesővel. Kénytelenek voltak külön 
számtantanárt fogadni, hogy a poénokat 
följegyezze. 

— Na most összeszámolunk — határoz-
ták el magukat a partnerek és megtörtént, 
amire négyes alsósnál még nem volt példa. 
Mind a négy játékos teli nyer te magát. 
Még kibicpénzeket is osztogattak a közben 

Béldi I ío r 

Nyáray Antal 
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Medúza. 
Szerző a darabjáról. 

Medúzáról lévén szó, nehogy azt 
higyjék, hogy valami kígyóhajú 
szörnyeteggel fognak találkozni. 
Nem. Csak a tenger virágtestü 
lakóival, melyek olyan szivárvá-
nyosan csillogva lengenek az öblök 
álmos vizében, s melyek annyira 
alkalmasak arra, hogy csalóka szép-
ségükkel a szétfosztó illúziókat 
szimbolizálják. 

A tenger az álmok, a levegő az 
élet világa. A tenger medúzái szí-
nes álmok, melyek a levegő, a va-
lóság fuvalmára szürkén szét-
omolnak. 

Mint válik egy poéta lelkében 
egy világító szerelemből szürke 
közöny, s egy egyszerű szerelmes 
kis polgári asszony emlékéből győ-
zelmes, glóriás szent kép, ez a 
lelkifolyamat érdekelt; rövidebben 
mint válik egy álomból valóság s 

• a valóságból álom. 
A poétába Somlay beleviszi sze-

retetreméltó bohém egyéniségének 
minden varázsát, a két asszony 
közül az egyiket, a szirént Márkus 
Emilia ruházza fel a csábítás min-

den bűvölő eszközével, a másikat, 
az angyalt Paulay Erzsi teszi me-
leggé és meghatóvá. 

De hiszen majd meggyőződnek 
róla, milyen nagyszerűek ők, és a 
többiek is, (Rózsahegyi, Kiss Irén, 
Hajdú, Mészáros Lojzi), — itt 
nincs annyi hely, hogy ugy dicsér-
hetném őket, amint megérdemelnék. 

Ifi. Wlassics Gyula. 

T a n a y Frigyes Hajó Sándor 

fölszaporodott nézősereg között, mialatt 
Bánffy Miklós gróf elégikusan sóhajtozott; 

— Nem értem, hogy itt mindenkinek 

jól megy, csak az Operának nem. Ez 
biztosan azért van, mert már nem játszunk 
hamisan. 



Vígszínház: Laká jok Alexy felv. 
J ános — Tanay, Pavnicsek — Szerémy, Mar inka — Makai Margit, Kovács — Hegedűs G y u l a 
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Lakájok. 
t," Hajó Sándor darabja a Vígszínházban. 

• ajó Sándor teremtő fan-
táziáját nem izgatja, csak 
az, ami különös, misz-
tikus, amiben már maga 
az alaphelyzet is frap-

pirozó. Emlékeznek önök a Hol-
nap-ra? Hogy a függöny szétment, 
egy pisztolydurranással indult meg 
a cselekmény. De a külsőségekben 
való eredetiségeknek ezalatt a lá-
zas keresése alatt tulajdonképpen 
az lakik, ami Hajó Sándort talán 
egészen külön piedesztálra állítja 
színpadi íróink között : uj helyze-
teiben és uj embereiben mindég 
és mindenhol a pszüchét, a lelket, 
az embert mutatja és talán azt, 
hogy a foglalkozás, vagy a milliö 
amelyben az ő alakjai élnek, ho-
gyan formálja, alakítja, hogyan sti-
lizálja az illető embert. 

Uj eszközök, uj hang,*uj formák, 

Hajó Sándor 

de emberábrázolásban a klasszi-
kusok látóképessége — ebből te-
vődik össze minden darabja Hajó 
Sándornak és meg kell állapítani, 
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J e a n e t t e — Varsányi Irén, Mar in l a — Makay M 
J á r o s — Tanay Alexy felv 

hogy minden darabjában egy-egy 
hatalmas lépéssel közeledik a kö-
zönséghez, amelyet eleinte csak 
megdöbbentett drámai erejével. 
Pedig most sem tesz koncessziókat 
senkinek és a Lakájok épp olyan 
szuverén különvéleménye a szer-
zőnek, mint a Holnap. Az ő laká-
jai nem külsőségekből tevődnek 
össze és a fagyosság az arcukon 
a hideg kimértség cselekedeteikben, 
a szolgaiság, amely épp a dráma 
csúcsán tör ki belőlük, mindez 
nem rájuk kényszeritett álarc, nem 
merev lárva, hanem maga a lényük. 
Ilyenek ők a maguk körében em-
berek, lefelé gőgösebbek. mint a 
gazdájuk, a herceg, fölfelé a beié-
ük rögződött alázatosság él. És 
mindez nem komolykodás Hajó 
Sándornál, még csak nem is hatás-

vadászat olyan milliövel, amely a 
maga különösségében lebilincselő 
hanem az életet látó művésznek 
egy uj helyzetben való érdekes és 
fölöttébb értékes megnyilatkozása. 

A beállítás külön művészete 
Hajó Sándornak. Megindul a cse-
lekmény egy hercegi kastélyban, 
ahol évek óta mindig egyforma az 
élet. Messzi, előkelő elvonultság-
ban áll egy lecsukott szemű her-
cegi kastély, amelyben nincsenek, 
csak lakájok. Francia szerző ebből 
bohózatot csinálna : lakájok, akik 
gazdái egy csodaszép főúri palo-
tának, istenem, milyen pazar bo-
hózatot lehetne itt kihozni, orgiák-
kal, vad és kacagtató helyzetekkel. 
Megjön a herceg, ugyebár és meg-
lepi a lakájokat vagy valami ilyes-
féle. De Hajó épp a lakájokat 
akarja bemutatni egy különös szi-
tuáció kapcsán, ahol egy komorna 
gyanánt szereplő illatos, kedves, 
romantikus francia hercegnő körül 
bonyolodik az áttetszően finom 
mese. A hercegnő, akiről a világ-
nak nem szabad tudni, él a laká-
jok között és ebben az uj világban 
keresi az ideált, Az ideál, akit fér-
fiúnak lát és aki gőgösebb minde-
neknél, a főlakáj, Tanay Frigyes. 
A főlakáj viszont, amikor álmok 
bántják, amikor felébred benne az 
ember, az élet szépségeit kereső 
költő, hercegnőről álmodik. Es meg-
indul romantikus lágysággal a kis 
szerelmi történet, amelyben a lakáj 
férfi tud lenni egész odáig, amig 
csak a férfit, a hatalmasat, az erős 
nőszéditő férfiút meg nem öli benne 
a lakáj. Csak végig kell suhannia 
a herceg árnyának a falon — mi-
lyen mesteri és milyen csodálato-
san finom kitalálás ez is — hogy 
a szerelem egyszerűen meghaljon 
egy századokon át mindjobban ki-
alakult szolgai érzés hatalma alatt. 

Pedig birni akarja a hercegnőt. 
Amig csak kis francia lánynak 
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tudta nem kellett neki, most akarja 
és alacsony helyzetének minden 
vakmerő eszközét harcba viszi, 
hogy egy félórára magáénak mond-
hassa álmainak ambícióinak vágyát. 
Es ez a hercegnő, Varsányi, való-
ban felejteni tud pár pillanatra 
mindent, hogy az ereiben arisztok-
raták gőgös vére csörgedezik, hogy 
az ura herceg és megejti a roman-
tika — de Hajó vigyáz a morál 
fölött és azt is tudja, hogy ezen a 
ponton beléfulladna a cselekmény 
népies és piszkos mellékizü anek-
dották mocsarába. A herceg, aki-
ről a darabban annyit beszélnek 
megjelenik. . . ott van az árnyék 
a falon és kész a kis regény, a 
lakáj lent van a porban és a kis 
hercegnő az arisztokraták hideg 
glóriájában él tovább. 

De hát a többiek ? Mert van 
még egy komorna, akit Makay 
Margit játszik és van egy sofför, 
(Hegedűs) aki az arisztokratikus 
hajlamoknál többre becsüli a pénzt 
és még egy lakáj, Szerémi Zoltán, 
aki a józan és kedves bölcsessé-
get képviseli ebben a kis mesé-
ben. Ezeknek mindegyike bentvan 
a cselekményben, mindegyiküknek 
van része a mese menetében, sőt 
Makay szerepe majdnem egyen-
rangú Varsányiéval, A kitűnő mű-
vésznő ezúttal játszik először nagy, 
vezető drámai szerepet a Vígszín-
házban és mint Varsányi ellenlábas 
partnere, dupla nehézségeket kell 
leküzdenie. Varsányi mellett meg-
állni és jónak lenni, igaznak és 
nemesnek. Makay valóban az volt 
ebben a szerepben és hogy alakja 
nem halványodik el Varsányi szen-
zációsan finom alakítása mellett : 
kell-e ennél nagyobb dicséret ? 

Hogy a többiekről ezúttal nem 
nyilatkozunk bővebben, ez azért 
van, mert mit tudnánk mondani? 
Elősoroljuk vájjon Varsányi vará-
zsos egyéniségének ezernyi szép-

J e á n e í t e — Varsányi írén, János — T a n a y 
Alexy felv. 

ségét, avagy Tanayt mutassuk be, 
mint ifu szerelmest? Zengjük He-
gedűs dicséretit mondjuk el, hogy 
milyen nagyszerű Szerény ezúttal 
is ? Csak olyan munkát végeznénk, 
ami nem szolgálna e riport kiegé-
szítésére, hisz mindez tudott, sőt 
előre várt dolog. Annyit mégis jó 
lesz közölni, hogy ahányan csak 
vannak, felülmúlják önmagukat. És 
a Lakájok, Hajó Sándornak meg-
hozza mindazt az elismerést és 
dicsőséget, amire ez a fiatal és 
nagyszerű tehetségű írónk már 
régen rászolgált. Meglássa min-
denki, hogy a Lakájok megszerzé-
séért még verekedni fognak a kül-
földi direktorok. 

© 
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angyos, szerelmes hullá-
mokat indít útba a szellő a Tisza 
Kálmán-tér felől és már e hullá-
mok szárnyán szállnak felénk a 
bűbájos Zerkovitz-melódiák. Oda 
kell állni este a Népopera főbe-
járója elé, a lépcsősor tetejére és 
elnézni azt a hosszú, tarka kigyót, 
amely szakadatlanul hullámzik a 
Luther-utcától idáig, elnézni a nő-
ket, akik szenzációs toalettjeikben 
kényesen pompáznak frakkos urak 
karján és a nép egyszerű gyer-
mekeit, akik nekivágnak az erkély 
lépcsőinek és akkor egy hires kép 
jut az eszünkbe, amelyet a Re-

mington-irógép cég nyilván jogta-
lanul tulajdonitott el Zerkovitz 
Bélától, Zerkovitz Béla áll a lép-
csőzet tetején, összefont karokkal, 
napoleoni pózban és a tekinteté-
ből lesugárzik a büszke boldogság, 
amely azt mondja, hogy : 

„Meghódítottuk a világot!" 
* 

No mert, ha ő főrészvényese a 
sikernek, vannak még mások is, 
akikre joggal néz ki az osztalék 
az Aranyesőből. Nem szabad egy 
unciát is elvonni Béldi Izor érde-
meiből, aki ugyancsak hatalmas és 
szép munkát produkált a siker 
érdekében és aki megmutatta, hogy 
a hosszú hallgatás nem terméket-

A r á n y e s ö [ fe lvonás : Fone — Marosf fy és az or feumtáncosnők Alexy feLv-
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lenség volt nála, sőt éppen meleg-
ágya a későbbi munkásságának. 
Es kikről nem szabad még meg-
feledkezni? A két ellenprimadon-
náról, akik csak a színpadon ellen-
lábasai egymásnak, mig a szinfal 
mögött annál lelkesebb barátság-
ban élnek. Az egyik primadonna 
sohasíncs odahaza. Vagy Berky 
van a Szoyer öltözőjében, vagy 
Szoyer a Berky öltözőjében. A 
főtanya mégis Szoyernél van, ahol 
a művész személyzet már rég be-
rendezkedett vacsorailag. A bő-
kezű Szoyer ugyanis igy csinálja 
a lelkesedést és ha a Népopera 
művészeitől függne, már rég meg 
is választották volna a VIII. kerü-
let országgyűlési képviselőjévé. 
Természetesen ellenzéki program-
mal, mert a délelőtti próbák miatt 
amugyse tudna bejárni a Házba. 

* 

Uncili, smuncili . , . csiripelik a 
verebek az Erzsébet-téren, mert 
Tisza Kálmán-téri rokonaik már 
megvitték nekik a legújabb sláger 
kottáját. De nem is kellett az Er-
zsébet-téri verébnépségnek a 
Tisza Kálmán-téri famíliához for-
dulni. Légvonalban száll az Uncili, 
minden kávéházban játsza a cigány 
a Kárpáti kávéháztól az Adria 
kávéházig, sőt ezt játszák még a 
Riviérában is, hogy ne beszéljünk 
a többi külföldet reprezentáló ze-
nés szórakozóhelyekről. Es a kö-
zönség is ezt énekli a II. és III. 
felvonás között, mert a Népopera 
előzékeny igazgatósága vászonra 
vetitve adja az Uncilit. Azoknak, 
akik még mindig nem tudták meg-
kapni a pajkos muzsikáju kupié 
szövegét, keresztényi kőnyörüle-
tességből itt adjuk a hires Uncilí-
smuncilit : 

Aranyeső 1. felvonás : A Coock kisasszonyok. Alexy felv: 
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Gombócz Vilma az unokákka l énekli az Uncili 
smuneilit Alexy felv. 

Uncili smuncili . . . 
Az „Aranyeső" operetteből. 

Szövegét irta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzé : 
Zerkovitz Béla. 

Szép leány volt a Gizus 
Karcsú formás kis cicus, 
Gödrös huncut arcocskáján 
Rózsa pir 
Szemben volt egy szoba ur 
Ctbil volt nem hadnagy ur 
Költő volt az isten adta 
Verset ir 
Románcot, ódát, száz szonettet 
Madrigált 
Mert hát imádta istennő gyanánt 
S mig 
Ablakánál 
Sóhajtozva álldogált 
Így csalta, hivta, főzte ö a lányt, 

Ref : Uncili smuncili drága kis kutyám 
Uncili smuncili jöjj el délután 
Nem fogod megbánni, nem lesz kár 
Mert finom, pikáns uzsonna vár 
Kapsz százféle jót ott, tortát kompótot 
Ha eljösz kis kutyám. 

II. 

Négy óra mult negyed öt 
Mikor a kis lány bejött 
És egy csésze kakaót 
Reszketve kért. 
S el ütötte a hetet. 
Sőt már fél nyolc lehetett. 
Mikor az a kis uzsonna 
Véget ért, 
S hogy Ízlett nékik abból sejtem én csupán 
Hogy folytatása is következett 
Mert 
Négy órakor minden áldott délután 
Hallottam én a hivó éneket. 

Ref: Uncili smuncili . . . 

III. 

Addig járja a vizit 
i*iig a fiu a Gizit 
Az anyakönyvv zetöhöz elvivé ! 
Nagy ebédet, vacsorál, 
A házaspár sokszor ád. 
A konyhájuk jobb h int a Lukullusé 
De ők csak vendég nélkül 
Akkor boldogok 
Ha az uzsonna órája jön tl, 
Mert 
Szivökben a régi emlék fellobog 
S hol egyik, hol a másik kezdi el. 

Ref: Uncili smuncili . . . 

No és Márkus ? El tudnak-e 
önök képzelni egy boldog direktort, 
akinek hosszú időn át nem lesz 
egyéb dolga, csak hogy gratulá-
ciókat fogadjon ? Mondta is a Nép-
operának egy lóverseny játékáról 
hires tagja : 
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—- Mennyivel könnyebb a di-
rektornak ő először nyer, aztán 
fogad. 

— Hogyan lehet az ? — kér-
dezték tőle — hiszen először kell 
fogadni és csak aztán nyerhet az 
ember. 

— Igen, de ő gratulációkat fogad. 
Az sem utolsó dolog éppen, 

hogy a Népopera cimü tágas in-
tézmény egyre sűrűbben ismer-
kedik meg a pótszékekkel. Márkus 
direktor már arra gondol, hogy a 
tulajdon igazgatói székét fölajánlja 
pótszékriek. Mert leülni ugy sincs 
ideje, annyira ostromolják a gra-
tulálok. A direktor székét azonban 
még sem állították be a nézőtérre, 
mert abba mégsem üthet be más, 
csak Márkus. Tudniillik nincs még 
egy ember, aki olyan jól be tudná 
tölteni. 

Chabert ezredes. 
(Az Operaház ujdonsaga). 

perát készített Walters-
hausen Károly, egy ki-
váló német költő és zene-
szerző, Balzac rettene-
tes drámai novellájából, 
melyet vasárnap mutat 

be az Operaház. — A szerző Wagner 
Richárd nyomdokain jár, de csak 
annyiban, hogy ő maga irja a szö-
veget is, zenét is. Természetesen 
ez a darab egységére nézve csak 
előnyös. 

Balzac témája szinte kínálkozik 
a zenéhez. Pompás drámai beállí-
tása és az események tragikus for-
dulatai gyönyörű feladatok elé 
állítják a zeneszerzőt. 

A zene tökéletesen illusztráció 
jellegű. Walterhausen szolid, német 
iskoláju muzsikus, aki Wagneren 
és Strausson nevelkedett, de Puc-
cini is hatott rá. — Vezérmotivu-
mokkal dolgozik, de inkább alá-
festésre törekszik, a cselekmény 
minden fordulatát hűségesen kö-
vetve. A muzsika sehol sem ön-
magáért van, hanem a drámai 
akciót szolgálja. 

A zenedráma rövid foglalata a 
következő : 

Gróf Chabert ezredes, Napoleon 
vitéz tisztje, az eylani csatában 
megsebesült és leesett a lováról. 
A holttestekkel együtt a közös 
sirba temették. A sirban magához 
tért, kiásta magát a hullák közül, 
de mikor meggyógyult, senki sem 
hitte el róla, hogy az, akinek 
mondja magát. Börtönbe zárják, 
tébolydába internálják, végre tiz 
évi keserves hányottatás után meg-
érkezik Párisba. Közben felesége, 
Rosina, férjhez ment Ferraud gróf-
hoz, kitől két gyereke született. 

Ilyen előzmények után állit be 
Chabert, megőszülte.!, lerongyoltan, 
Derville üjyvéd irodájába. El-

Bánky Joláa — Scoyer I lonka, 
Aladár báró — Pázmáa F e r e n : AUxy felv. 
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mondja részletesen kálváriáját. 
Derville hitelt ad neki és megígéri, 
hogy pártolni fogja és visszahelyezi 
régi jogaiba. Történetesen ugyan-
ezen az éjszakán keresi fel Der-
villet Rosina, hogy védelmet kérjen 
egy „csaló" zaklatásai ellen, aki 
Chabertnek mondja magát és leve-
leivel zavarja házi békéjét. Az 
ügyvéd szembesiti a feleket, de 
Rosina ugy tesz, mintha nem 
ismerné fel Chabert-et, jóllehet 
Dervilie egyik írnoka, Godeschal, 
aki valaha Chabert káplárja volt, 
tanúságot tesz ura mellett. 

A második felvonásban Derville 
fölkeresi Rosinát a palotájában, 
hogy vallomásra birja. Rosina to-
vább is tagad. Derville célzást 
tesz azokra a levelekre, melyeket 
Chabert még külföldről irt nejének. 
Rosina megakarja vesztegetni az 
ügyvédet, amivel elárulja magát. 
Derville keményen visszautasítja a 
pénzt és Ferrandnak föltárja a 
helyzetet. Rosinának azonban si-

kerül elhitetni férjével, hogy a do-
log nem igaz. Ezalatt Derville ma-
gával hozza Chabert-et és Go-
deschalt és megismétlik a vádat. 
Ferrand ekkor felszólítja Rosinát, 
esküdjék meg gyermekei életéte, 
hogy Chabert csaló. Rosina nem 
képes letenni a kívánt esküt, min-
dent bevall, azt is, hogy mikor 
Ferrand-val megesküdött, már 
tudta, hogy Chabert él. Ferrand 
erre kijelenti, hogy elválik Rosiná-
tól, visszaadja Chabertnek. 

A harmadik felvonásban Rosina 
egy utolsó kísérletet tesz. Rá 
akarja bírni Chabert-t, hogy mond-
jon le róla. Bevallja, hogy Ferrandt-
szereti. Elmondja a végzetes levél 
történetét, melyet éppen esküvője 
reggelén kapott meg. Végül két 
kis gyermekét is megmutatja és 
könyörög Chabertnek, ne tegye 
őket egész életükre boldogtalanná, 
becstelenné. Mindez nem használ, 
Chabert ragaszkodik szerelméhez. 
Rosina ekkor mérget akar inni. 

Aranyé : ő II. f e lvonás : Finálé 
Horthy — Hajnal , Marosfíy, Balogh, Újvár i 

Alexy it'Lv, 
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Chabert megakadályozza öngyil-
kosságában, mire Rosina szemébe 
vágja, hogy sohase szerette, csak 
érdekből ment hozzá. Chabert le-
sújtva távozik, de előbb egy levél-
ben csalónak bélyegzi magát, hogy 
megmentse Rosina boldogságát. Ro-
sina megtudja, hogy a válópőrben 
el akarják szakítani gyermekeitől. 
Kétségbesettszemrehányásokat tesz 
Ferrandnak, mialatt a kertből pisz-
tolydörrenés hallatszik. Ugyanek-
kor Derville ügyvéd megtalálja 
Chabert lemondó levelét. Feri and 
már ekkor hajlandó visszavenni 
nejét, de Rosina visszautasítja és 
a halott Chabert holttestére borul. * 

Chabert roppant nehéz szerep. 
Az első felvonásban mint rongyos 
koldus jelenik meg, de meg kell, 

A r a n y e s ő II. felvonás. 
Ú jvá r i — Berky Lili — Horthy 

hogy lássék rajta a nagy mult ne-
mes méltósága. Nagy elbeszélése, 
melyből sorsát megtudjuk, hátbor-
zongató hatású. A torlódó drámai 
események központjában nehéz 
feladat megőrizni a karakter egy-
ségét. Szemere kitűnően megoldja 
ezt. Fanatizmus van benne és fér-
fias szilárdság. Nem nyög és sirán-
kozik, mint a szerep legtöbb né-
metországi kreálója. Utolsó mono-
lógja megrázó. 

Szamosi, mint Rosina szintén 
erős szinészi feladatot vállalt. Mint 
elegáns nagyvilági dáma jelenik 
meg, de a sok évi lelkiismeretfur-
dalás és a belső nyugtalanság át-
ütközik színlelt jókedvén. Attól a 
perctől kezdve, hogy Chabert-t 
fölismeri, egész a végső kifejlésig 
elszántan küzd családi boldogsá-

gáért. Elementáris 
erővel változik meg 
az érzése, mikor 
Chabert halálos ön-

feláldozásában 
meglátja az igazi 
férfit. A Il-ik fel-
vonás végén izgató 
verizmussal ábrázol 
egy idegrohamot. 

Környei Ferrand 
grófban könynyed, 
elegáns ifjút mutat 
be. Nem sokat tud 
az életről és mi-
kor az első nagy 
megrázkódtatás éri, 
a rideg valóság ki-
hozza lelki egyen-
súlyából. 

Mihályi a józan 
és eszes, de talpig 
becsületes ügyvé-
det játssza. 

Ney B. mint Go-
deschal, karakte-
risztikus kiszolgált 
katona. 

Aiexy [elv. 
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Foghúzás lélektannal. 

toll Károly, a Király-szin-
ház kitűnő főrendezője 
a mult héten a metsző-
fogait fájditotta. Mint 
aféle lelkiismeretes em-

ber, gondolta, majd megnézeti ő 
azokat a fogakat. Ha baj van, 
hadd rendezze a fogorvos. 

Föl is ment egy fiatal doktor 
barátjához, aki megnézvén a fo-
gakat, azonnal rájött, hogy itt rög-
töni közbelépés szükséges. De 
fogorvos létére ismeri már a pa-
ciensek lélektanát, tehát nem szólt 
szándékáról, sőt dicsérni kezdte a 
halálra itélt három első fogat. 

— Egész kitűnő fogak — mondta, 
miközben folytonosan ott pepecselt 
Stoll szája körül — pompás fogak, 
valóban kár volna értük. 

Majd átkalandozott más témára 
és egyszer csak igy folytatta : 

— Hallom, hogy Fedák nagyon 
rossz a Cigányprímásban . . . 

— Á — tiltakozott megdöbbenve 
Stoll és miközben ezt mondta, hogy 
„á", a méltatlankodástól kerekre 
nyitotta a száját. Még többet is 
akart mondani, de nem folytathatta. 
A doktor ugyanis fölhasználván a 
kitűnő alkalmat, egy pompás fo-
gással mind a három rossz fogat 
kirántotta. 

Azóta Stoll vakitóan szép metsző-
fogakkal jelenik meg mindenütt. És 
mivel olyan jól sikerült a műtét, 
kijelentette, hogy uj fogaival képes 
volna megharapni azokat, akik 
Fedákot bántják elölte. 

CASALS. 
Hangjai szálltak buján és illón 
Aztán ellovagolt egy csellón, 
Elvitte öt a dallam szárnya 
És nem maradt— csupán az árnya. 

S ORRENTO-KAVEHAZ Ferenc Ferdinánd á,,al 

VI. TERÉZ-KÖRUT 19. SZÁM. RÁCZ GYULA 
/ ^ » r > » T i n u n i T t - - teljes zenekarával hangversenyez . 
G A R A I A R M I N , k a v e s . Változatos színházi vacsora. 
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Mivel a pápa 
Az ünnepek számát 
Redukálta 
Most Bíró 
A drámaíró 
A kereten szépen tulhágott 
S meglepte egy ujabb 
Tavaszi ünneppel 
Ezt az ünnepleien világot. 

Most a szemeinkről 
Lehullik a hályog 
Hajó megmutatta 
Minők a lakájok ? 
Meg is süvegelte 
Hogy arra ment éppen 
Egy kis lakáj a nagy Duna mentében. 

Eddig így szólt a közmondás : 
„Eső után köpönyeg" 
Mostan ezt a régi mondást 
Hamar változtassuk meg 
Amint nékünk ezt jelenti 
Egy tőlünk kiküldött kém 
„Aranyesős napok után 
Dusán száll a tantiém". 

Noha tél van és az ifjú 
Még a jégen künn eped, 
Már a Bíró megtartotta 
A Tavaszi ünnepet 
A murira meg volt híva 
Polgári nő, gróf és diva. 
Ott volt Bella, a Leányom 
Fene tudná, még vagy hányon, 
Volt ott magyar, volt ott német, 
S alig tudtak helyet adni 
Asztalfőn az E lnöknének 
A vendégek ittak, ettek, 
A Lakájok terítettek 
S odalopództak egy padra, 
Caesár és a Cleopatra 
Ottan volt a Róza néni, 
Cigányprímás húzta néki 
S ifjak hada tán még most is 

Táncol, ropja és tapossa. 
Ha a murit egy viharos 
Aranyeső el nem mossa. 

Halacska. 

Ifj. Hegedűs Sándor. 
dúsan virágzó magyar szín-
padi irodalom mind élén-
kebben foglalkoztatja a 
külföldi nagy lapokat. 
Ennek az intenzív figye-

lemnek van is ska, mert ma már 
nemcsak a főpróbákat kisérik fi-
gyelemmel a direktorok, hanem az 
időnként felröppenő színházi híre-
ket is. Mosi ennek a lázas érdek-

lődésnek érdekes eredménye van. 
A legelőkelőbb bécsi lap, a Neue 
Freie Presse budapesti színházi 
referensének leszerződtette ifj. 
Hegedűs Sándort, a kiváló színpadi 
szerzőt, aki pompás Írásaival, 
essay-val már rég magára vonta a 
külföld figyelmét. Ifj. Hegedűs Sán-
dornak ez a kitüntető szerződte-
tése igazán méltán jött és hogy a 
Neue Freie Presse szerencsésen 
választotta meg budapesti színházi 
referensét, azt talán nem is kell 
külön hangsúlyoznunk e lap olva-
sóinak, akik ifj. Hegedűs előkelő 
írásait becsülik és szeretik. 
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mi 
I 

Bandika nálunk. 

andika, a kis bandita, a Gau-
mont - képek öklömnyi hőse, 

fölült a keleti expressre és hipp-
hopp, akárcsak a moziban, legyőzve 
akadályt és távolságot, itt termett 
nálunk. No nem egészen ötletsze-
rűen jött, aminthogy nem is vár-
ható egy ilyen okos kis emberké-
től, hogy budapesti kirándulását 
össze ne kösse némi üzlettel. Ban-
dika már tudja, hogy a művészet 
egymagában — nimolé, a fő a do-
hány és aki egy úgynevezett kajach 
ember, az Budapesten a legka-
jachabb direktort főzze meg. Hát 
-eljött Budapestre, de előbb tárgyalt 
Bálint Dezsővel, aki a nagyszerű 
attrakció kedvéért személyesen 

utazott ki Párisba. Az üzlet meg-
kötődött és e pillanatokban igazán 
nem lehet tudni, ki a boldogabb 
közöttük, de nyilván a budapesti 
közönség fog legjobban örülni, 
hogy végre szemtől szembe, sőt 
teljes elevenségében látja a leg-
édesebb csodagyereket. 

A Színházi Elet munkatársa 
megnézte Bandikát, aki csütörtökön 
este egy erkélypáholyból gyönyör-
ködött a Royal Orfeum pompás 
előadásában. Gyerekes örömmel 
tapsolta meg az egyes számokat, a 
szeme csillogottésboldogan mondta: 

— Ilyen nagy és előkelő közön-
ség előtt nagyszerű lesz játszani ! 

Szóval ő már megelégedettségét 
ki is fejezte a lovagias magyar 
nemzet előtt. Most már a lovagias 
magyar nemzeten van a sor! 
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Szent Péter és a zsidó. 
Irta: Liptai Károly. Zenéjét szerzé: Hetényí Heidlberg Albert. 

A Ferenczy kabaréiban énekti: adó Sándor. 

Egy zsidó halt meg a minap És atyailag kiszól : Kuss ! 
(Ez többet senkit be nem csap) S hozzá teszi legott ; Hohó! 
És a mennyek kapujába Ide nem jöhet be zsidó 
Csak csenget, csenget hiába! Legjobb esetbe' csak olyan, 
Kinéz Szent Péter a kapus Aki már krisztirozva v a n j 
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S elreteszelvén a kaput 
Péter papért a mennybe fut 
Ki a zsidót térítené; 
Az üdvözítő hit felé, 
Összejárja a nagy eget 
Hogy bent van négy hete, lehet, 
De hasztalan ! Seholse lát 
Se papot, se pedig csuhát 
S busán kullog ki s észbekap 
A pokolba van minden pap ! 

A zsidó a kapu előtt 
Már félangolosra megfőtt 
S remegve várja minden nap 
Hogy hátha mennybeszáll egy pap, 
De vigabb tán lent a pokol 
Mert minden pap oda lohol 
S a zsidó hiába is sir 
A mennybe bejutni nem bir 
Kint szenved esőt, vihart, vészt 
De — ő szedi a kapupénzt! 

UAILO MIUJ5ÀG 
A magyar színpadi termelés néhány év 

alatt olyan 
pompás lendületre kapott, hogy lassanként 
kevés lett az a néhány előkelő budapesti 
színpad, ahonnét íróink világkörül való 
utjukra megindulhatnak. És már most kezd 
kibontakozni színpadi irodalmunk fejlődé-
sének utja. Egészen bizonyos, hogy pár 
év múlva akárhány írónk lesz, aki külföldi 
színpadon adatja elő müveit és csak azu-
tán tér hozzánk vissza külföldi sikerek 
hírében megedzve. Hogy ez így lesz, bi-
zonyság rá, hogy egyik előkelő nevü 
í rónknak , i f j . Hegedűs Sándornak „Iszap-

város" cimü drámája először nem idehaza, 
hanem a Berliner Theaterben fog szinre-
kerülni „Die Stadt des Morastes" cimen. 
És ifj. Hegedűs példáját valószínűen kö-
vetni fogják még sokan, hiszen nekik is 
nagyobb dicsőség, a direktornak is bizto-
sabb siker, ha külföldön már kipróbált és 
sikert aratott magyar darabokkal léphet-
nek a közönség elé. 

• • • • 

Színész rendezők egyre többen szere-
pelnek mostanában 

színházainknál. A direktorok ugya-
nis rájöttek, hogy nálunk speciali-
ter színészből válnak a legjobb 
rendezők. így például most is szó 
van róla, hogy B r ó d y Sándor 
„Timár Lizáját" a Vígszínházban 
Fenyvesi fogja rendezni. A Nem-
zetiben Pethes, Odry és Ivánfy 
már régóta rendeznek, a Magyar 
Színházban pedig Vágó a színész 
rendező és Bródy "Rembrand"-ját 
is ö állítja be. Most Beöthy László 
még egy színész rendezővel kísér-
letezik. A fiatal gárda egyik tag-
jában, Tarnayban fedezte föl a 
rendezői talentumot és alkalmasint 
rövid idő múlva már meg is látjuk, 
mit tud produkálni a fiatal művész 
ezen a számára uj területen ? 

• • • • 

Király Ernő mostanában sorra aratja 
diadalait a nagyobb vidéki szín-
padokon. Amerre jár, mindenütt 
melegen ünneplik a Lehár-operet-
teknek azt a pompás hősét, aki a 
jövő héten Kolozsváron fog három 
estén át vendégszerepelni és pedig 
a Limanádé ezredes, az Iglói diá-
kok és a Mexikói leány főszere-
peiben. 

• • • • 

Érdekes estéje lesz március negyedi-
kén a lipótvárosi Ca-

sinónak. A Kisfaludy - társaság 
Shakespeare estét rendez. Teljes 
színpadi hűséggel kerülnek színre 
Ivánfi Jenő rendezésében IV. Ri-
chárd, János király és A szent-
ivánéji álom egyes jelenetei. A 
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főbb szerepeket Ivánfi, Márkus, 
Somlai, Váradi A. játszák : Az 
előadás iránt mely nagystílűnek 
mutatkozik — erős az érdeklődés. 

\l Opera legközelebbi programmján 
a Mozart-ciklus áll. Az 

elnevezés nem teljesen pontos, 
amenyiben Mozart két operája 
mellett (Varázsfuvola, Szöktetés a 
Szerályból) két más klassikus mes-
ter müve is szinrekerül : az egyik 
Beethowen Prometheus-balettje, a 
másik Glück Májusi királynője, 
melyben Marschalkó Rózsi énekli 
a címszerepet. A vendégszereplők 
sorát Martinelli fogja megnyitni, 
akit Knote követ. Martinelli hosz-
szabb ideig lesz vendége ez ope-
rának: de szenzációra is lesz ki-
látás egy csodaszép hangú spanyol 
tenorista szeméi/ében, A neve 
egyelőre titok — aki szerződtetés 
céljából énekel az Operában. 

A mumus, ez lesz a címe Gavault 
Paulnak, a Kis cukros 

szerzője uj darabjának, amely a 
Vígszínház egyik legközelebbi új-
donsága lesz. L'Idée de Françoise 
címmel adták a párisi Reniassance 
színházban Regnier Marthe-tal, a 
legnagyszerűbb naivával a cím-
szerepben. Nálunk ezt a parádés 
szerepet V a r s á n y i Irén fogja 
kreálni. A mumus természetesen 
egy igen kedves és szemrevaló 
fiatal kisasszony, aki azonban oly 
szigorúan kezeli a háztartást, hogy 
réme mindazoknak, akik a ház-
tartás érdekei ellen törnek. A min-
denható szerelem aztán a mumus-
ból kezes báránykát varázsol. Ez 
az átalakulás bőségesen ad módot 
a címszereplőnek, hogy alakító 
erejének ezernyi árnyalatát csillog-
tassa. 

Deésy Jenő 

noristát és Mucsi 
szubrettet. 

Uj szerződések. 
S z a l k a y , a 
székesfehér-
vári színház 
igazgatójabe-
szerződtette 
társulatához 
Deésy Jenőt, 
továbbá Kon-
dor Miklós te-

Nusi énekes 

A törzsasztalnál. 
A helyárak. A Nép-
opera multheti szin-
lapja előtt áll két epés 
zenebarát és fennhan-

gon olvassák: 

,.Holnap mérsékelten és részben 
felemelt helyárakkal : Faust" 

— Mi lehet az, hogy részben 
felemelt helyárak? — kérdi az 
egyik. 

— Hát nem tudod? Azt jelenti, 
hogy csak az árak vannak fel-
emelve, a helyek nem. 

• f 
Látogatás a Népope-
rában. Z. Molnár í és 
Tarnai egyik estén el-
határozták, hogy meg-

nézik az Aranyesőt. El is mentek 
a Népoperához, de már kicsit ké-
sőn volt, és a direktori irodában, 
ahol szabadjegyért jelentkeztek, 
nem találtak senkii. Miután nem 
volt veszteni való idő, behatoltak 
az előcsarnokba, ahol a lelkiisme-
retes jegyszedő feltartóztatta őket. 

— Kérem a jegyet. 
— Rögtön — mondta Z. Molnár 

— csak előbb bemegyünk. 
Miután a jegy szedő nem akart 

engedni a maga igazából, egysze-
rűen félrelökték és kalappal, nagy 
kabátban és nagy robajjal beron-
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tottak a nézőtérre. Behatolásuk 
olyan erővel történt, hogy Márkus 
Soma dr., aki lent tartózkodott a 
nézőtéren, ijedten szaladt hozzájuk. 

— Az istenért? — kérdezle — 
mit akarnak az urak? 

— Be akarunk jutni. 
— Akkor mit csinálnak ilyen 

nagy lármát, hiszen már bent van-
nak' 

Az uj nóta. Színházak 
tájékán néha a legkét-
ségbeejtőbb ötletek szü-
letnek meg. Ahol hi-

vatalból csinálják a vicceket, ott 
nehéz a verseny és egyesek azzal 
tüntetik ki magukat, hogy a hatás 
kedvéért képesek elmenni a vicc 
legszélsőbb határáig, a szóviccig. 
A kulisszák mögött igy született 
meg a „lökni nóta", amelyik ugy 
szól, hogy „Erdő mellett nem jól 
lökni" és ugy látszik ez inspirálta 
azt az urat is, akit a Királyszin-
ház tájékán vertek meg a napok-
ban, mert a Sajt-nótával jött. 

A Sajt-nóta tudnillik igy hang-
zik: 

Sajt az átok, mert szerettelek... 
Amit mindenki sajnál. 

Mostanában nyakra-főre 
történnek az átszerződé-

Isek egyik színháztól a 
másikba. Persze az ilyesmi nem 
megy felkinálkozók nélkül és egyik 
másik megtisztelt szinház ugyan-
csak kényelmetlen helyzetbe jut a 
fölkinálkozásokkövetkeztében.Ilyen 
eseten mulatnak most a szín-
házak tájékán. Egyik tul ambició-
zus fiatal színészünk nagyon me-
legen ajánlotta magát egy másik 
fővárosi színházhoz. Ez azonban 
nem kért a szerencséből és levél-
ben értesítette a fiatalembert, hogy 
a legnagyobb sajnálatunkra nem 
vagyunk abban a helyzetben stb. 

A levél tévedésből az illető szí-
nész igazgatóságához került, ahol 

a nagy posta között véletlenül föl-
bontották. És mert már nem le-
hetett segíteni az ügyön, legalább 
csináltak egy jó tréfát. Tudniillik 
visszaírtak az illető színháznak 
ilyenformán : „Legnagyobb sajná-
latunkra tudomásul kellett vennünk, 
hogy X. ur szerződtetése Önöknél 
nem járt a kívánt s ikerre l . . . 

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

lunk felvilágosítással.) 

Kiast. 1. Mária-utca 20. 2. Huszonhat. 
3. Református. 4. 12,000 korona. 5. A 
Dohány-utcában. — 672. autó. 1. 29 éves, 
zsidó, nőtlen. 2. Valószinüleg nem lesz e 
szezonban több bemutató a Királyban. 3. 
51 éves, katholikus. 4. 200 korona. 5. Szí-
vesen, fel kel vinni hozzá. — Rajongó. 1. 
Zsidó, Rottenbiller-u. 57. 2. Református, 
Főherceg Sándor-tér 3. 3. Alsó-erdősor 7. 
— Bók. 1. Harmincöt. 2. Zsidó. 3. 15 éves. 
à. Református. 5. 7003 korona. — Walkiir. 
Rózsavölgyi és Társa cég zenemükereske-
désében Szervita-tér 3. — Vonz. 1. Bár-
mikor lehet este 6 órakor a Király Szin-
ház irodájában. 2. Feltétlenül érdemes. — 
Hajnalka. 1. 33. 2. 400 korona. 3. Temes-
váron . 4. 59. 5. 52. 6. Egyikhez sincs 
szerződése. 7. Igaz. — Zs. E- Harminchat 
éves, öt éve nős. — Bakfis 18. 1. Kürthy 
György és Berky Lili. 2. Nem. — Farkas 
100. 1. Nem válnak 2. Nem volt a fele-
sége. — Szőke. 1. Király-utca 91. 30 éves 
2. Zsidó, 26 éves. 3. Londonban. 4. Szí-
vesen aláírja, ha megcímzett levelet küld 
neki. 5. Református, 26 éves. — FÖgUllár. 
Rózsavölgyi zenemükereskedésében. 

Helyettes szerkesztő: K Á L M Á N JENŐ. 
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Rejtvényünk megfejtői között két 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy művészi arckép a 
művész sajátkezű aláirásával. E 
héten Molnár Ferenc autogramm-
jával ellátott arcképét adjuk I. dij-
képen. 

II. dij : Egy szinházi 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 Az elveszelt paradicsom. 

Helyesen fejtették meg : 
Markovics Béla, Wéber Vilme, György 

Lajos, Fegyveres Istvánné, Krammer Mar-
git, Fülöp Ildikó, Fitos Jenő, Geönczy 
Margit, Freud Irma, Kácser Dezső, Manzeh 

Margit, Huszár Dezsőné, Káplán Károly, 
Ágotha Baba, Biró Ilus, Lutter Jolánká, 
Major Imre, Laufer Albert, Darvas Gyuláné, 
Fazekas Margit, Járay Lilly, Tauber Sárika, 
Ferencz Ili, Goldberger Aladár, Háber 
Nándor, Bányay Piroska, Weiser József, 
Lehőnberg László, Lendvay Ella, Erdős 
Győző, Kardos Juczi, Csillag Stefi, Har-
tossik Hál, Ulmer Miksáné, Genersich 
Arthur, Póta Aladár Lajos, Székács István 
Binder Pál, Neubauer Ernő, Ecker Vicza, 
Fényes Annuska, Szlancsu István, Gold-
berger Gizella, Glausiuss Margit, dr sze-
pesi Sőtér Elekné, özv. gálfalvi Orbán 
Lászlóné, Wandra Lajos, Castelli Adoliné, 
Pauer Gusztika, Pozsonyi Margit, David 
Ignácné, Schlesinger Bözsi, Hankiss Szi-
lárd, Kunitzer Klára, Surány Simonné, 
Kaufmann Lilly, Spitzer Etelka, Klein 
Ilona, Somló Gyula, Netter Magda, Mán 
Sándor, Bányay Ernő, Sebő László, Fon-
féder Aladár, Palotay János, Gábor Nelly, 
Spitzer Nusy, Harnyicsek Gizi, Fritz Nelly 
ifj. Károly Györgyné, Farkas Mici, Farkass 
Piroska, Ágh Ferenc. Pfeifer Margit, 
Csonka Antal, Herczeg Kálmán, Pasvitz E., 
Pankuch József, Agg Juliska, Weisz Ellus, 
Róna Lily, Székely István, Kertész Emma, 
Robicsek Ilonka, Fersch Ida, Steiner 
Oszkár, Héjjas Kálmán, Vida Rózsi, Hirsch 
Samu, Leichtmann Böske, Krausz Iván, 
Suschny Margit, Erdős Margit, Kellner 
Jenő, Tarnyaz Miklós. 

A sorsolásnál — melyet Fényes 
Annuska ejtett meg — a Berky 
Lili sajátkezű aláirásával ellátott 
fényképet Szende Klárika a pá-
holyjegyet Ádám Istvánné Budapest 
nyerte meg. A jutalmakat a hét fo-
lyamán a nyertesekhez juttatjuk. 

C E R V 1 A N N A 
operaénekesnő és énektanárnő 

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

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőráru-készítő 
császári es királyi udvari szállító 

B u d a p e s t , VIII. R á k ó c z i - u t 1 5 . s z á m . 
Kizárólag jobb minőségű áruk 
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M. kír. Operaház. 
Chabert ezredes 

Waltershausen vigoperája 3 felvonásban. 
Forditotta Lányi Viktor. 

Személyek : 
Chabert ezredes Szemere 
Ferrand gróf Környei Béla 
Rosina neje Szamosi Elza 
Derviile ügyvéd Mihályi 

S e s 3 ' i - k o k Kertey' Ö. 

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 . 

Nemzeti színház. 
Medúza. 

Szinmü 3 felv. i r ta: ifj. 
Személyek 

Gróf Hohenplanné 
Korompai 
Berzey Tibor 
Berzeyné 
Kiraldy Kálmán 
Herber Antal 
Herberné 
Tóbiás 
Murlay 
Murlayné 
Pricklerné 
Szegházyné 
Widderr.é 
Egy angol ur 

Wlassits Gyula. 

P. Márkus E. 
Somlai 
Dezső 
Paulay E. 
Hajdú 
Rózsahegyi 
Kiss Irén 
Pataki 
Mészáros 
V. Molnár R. 
Somló E. 
Kelemen M. 
Veszpréminé 
Dénes 

I. f lvonás. Klára kedvetlenül várja ven-
dégeit, kiket férje, Berzey kamarás jelmez-
estélyre hivott. Klára két év óta már csak 
a világ előtt felesége a kártyás kamarás-
nak, akitől undorodik, s megállapodott 
Korompai Gábor iróval, akihez szerelmi 
viszony fűzi, abban, hogy miután férje a 
válásba nem akar beleegyezni, megszökik 
az utált otthonból. Gábor azonban vala-
mely ismeretlen okból már napok óta ha-
logatja az elutazást. Klára a többi ven-
dégnél korábban érkező Gábort addig 

faggatja, mig az eléje tárja eddigi vona-
kodásának okát, s megvallja Klárának, 
hogy tizennyolc évvel ezelőtt Karner Gábor 
volt a neve s szerelméért, Balázsy Hedvig 
bárónőért oly tettet követett el, mely nevét 
megbélyegezte. Jóakarója, Királdi lapszer-
kesztő tanácsára — aki holt hirét költötte 
— nevét Korompaira változtatva külföldre 
utazott s uj életet kezdett. — A háziúr, 
valamint az érkező vendégek meggátolják 
Gábort abban, hogy Klárával négyszemközt 
maradhasson. — A vendégek között van, 
Cleopatrának öltözve. Gábor ifjúkori sze-
relme, gróf Hohenplanné, Balázsy Hedda, 
egy viharos életű festőmüvésznő, aki idő-
kőzben egy herceg felesége is volt, s je-
lenlegi férjétől is válófélben van. Gábor 
és Hedda találkoznak és — bár a körül-
mények folytán nem ismerhetnek egy-
másra — különösen érdeklődnek egymás 
iránt. Klára féltékennyé is lesz és mikor 
a társaság a szomszéd szobába vonul 
rulettezni, Klára szemrehányást tesz Gá-
bornak, aki, mikor megtudja, hogy szerel-
müknek gyümölcse várható, Klára anyai 
örömöknek néz elébe, — bár vágya Hohen-
planné felé vonja — sietteti a szökést. 

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 . 

II. felvonás. Klára és Gábor együtt élnek 
a Riviérán. Klára érzi, hogy nem tölti be 
Gábor lelkét, ki hol fiatalkori szerelméről, 
hol Cleopatráról ábrándozik, s kiadja azt 
a verset, melyet akkor irt a kis Hedvig 
emlékkönyvébe, mikor tizennyolc évvel 
ezelőtt búcsúzott tőle. Ezt a verset elol-
vassa Hohenplan grófné, érdeklődik a szer-
kesztőségben, s megtudja, hogy Gábor 
még él. Utánautazik, s találkozik Klárával, 
aki most Judja meg, hogy a „mesekirályné" 
és „Cleopatra" egy és ugyanaz a személy. 
Hedda ráveszi Klárát, hogy engedje egyedül 
találkozni Gáborral. Gábor és Hedda ta-
lálkoznak, a régi szerelem feléled. Klára 
féltékenyen visszajő s megsérti Heddát, 
Gábor Hedda védelmére kel. Klára, látva, 
hogy Gábor szerelmét elvesztette, öngyil-
kos lesz. 

PESTI MOZI 
Szerkesztik : Korda Sándor és Tárnái István. 
A VICCLAPIRÄS SZENZÁCIÓJA ! 

Harsányi Zsolt, Kálmán Jenő, Karinthy 
Frigyes, Korcsmáros Nándor,Liptai Imre, 
Lovászy Károly, Somlyó Zoltán, Tábori 
Kornél irnak. — C-edő Lipót, Dezső Alajos, 
Major Henrik. Tuszkay Marcell, Vértes 
rajzolnak minden számába. — ntimitások 
mozi-szinészekről, s a mozi kulisszái 
mögül. A R Á t í z f i l l é r . 



SZÍHLIÁZi ÉLET 
III. felvonás. Sylt szigetén, a hajótöröt-

tek partján, Hedda villájában vagyunk, a 
tengeri motívumokkal dekorált bizarr, mű-
teremben, melyet Hedda tengerfenéknek 
nevezett el, mert annak idején a miatta 
tengerbe pusztult Karner Gábor emlékének 
szánta. Hedda és Gábor nem tudnak bol-
dogan élni együtt, közéjük került a halott 
Klára, akinek emléke mind nagyobb tért 
foglal el Gábor lelkében. Gábor végleg 
kiábrándulva a sok viharon keresztülment 
nagyobbstilü demimondeból, kit Klára ha-
lálában bűnrészesnek érez. egy heves jele-
netben, épen akkor, mikor Hedda válópe-
rének befejezését megtudja, szakit vele. 
Hedda fásultan keres feledést régi élet-
módjában. 

LÁZÁR 
TERÉZ 

PÁRISI 
FÜZÖ-
TERMEI 

BUDAPEST, VI. NAGYMEZŐ-
UTCA 8. SZ. 
L E M . 10. A. 

Fűzőkülönlegességek ! Bianchet nélküli 
fűzők ! Állandó nagy raktár ! Saját ké-
szitményü fűzőim már 10 koronától 
kezdve is kaphatók! Olcsó, tartós és 
elegáns ! Vidéki megrendelések ponto-
::: san és gyorsan eszközöltetnek. ::: 

27. oldal 

Nemzeti színház 
Caesar és Kleopatra. 

Caesar Gál Gyula 
Cleopatra Váradi, Aranka 
Tolomaeus Deák Árpád 
Rufio Somlai Artúr 
Brittanus Pethes Imre 
Pothinus Barlos 
Theodorus Hajdú 
Achillas Lugosi 
Tatateota S. Fáy Szeréna 
Apollodorus Rajnai Gábor 
Belzamor Mihályfi 
Bell Affris Garamszeghy 
Perzsa Mészáros Alajos 
Lucius Septimius Sugár 
Charmian Mátrai K. 
Inas Kelemen Mária 
Kleopatra és a tizenegyéves Ptolomäus vi tat 

koznak. Ptolomäeus megfenyegeti Kleopátrát azzal r 
hogy megöleti öt ha trónra kerül. Az allam sorsa 
Caesartól függ Ponipejus bukása óta, s Cleopatra 
kíváncsi lesz Caesarra. Egy sphinx tövében talál-
kozik Caesar Kleopátrává!. Furcsa, gunyorosan ko-
moly párbeszéd keletkezik köztük. Cleojjatra Cleink 
nem ismeri meg Caesart, de a császár később fel-
fedi magát. Caeser Cleopatrát nevezi ki uralkodónak. 
A következő felvonás messze visz bennünket : 
Alexandria ostrománál vagyunk. Caesar Rufioval, bi-
zalmasával jelenik meg a szinen. Cleopatra meg-
botránkozik Rufio túlságos bizalmasságán Caesarral 
szemben, de a caászár beszél a római barátság s a 
keleti espota uralom külömbségéről. Caesar érzeleg 
Cleopatrával s Rufio ezért szemrehányásokkal illeti : 
Cpesar tehát elküldi magától Cleopatrát. Cleopatra 
azonban elhatározza, hogy a döntő pillanatban visz-
szatér az ostromlott várba. Zsákba varratja tehát 
magát s ugy csempészik be Alexandriába. Az ese-
mények izgalmas torlataga következik : Caesar zse-
niális modorával meghódítja környezetét s lappangó 
szerelme aláfesti politikai cselszövéseit. Azonban az 
ő életében ez a szerelem csak epizód lehet : gályája 
már várja, hogy visszavigye Rómába. Csaknerii elfe-
lejt búcsúzkodni Cleopatrától : de megigéri neki, 
hogy elküldi hozzá a legszebb rómait: Ditonénot. 

ÉNEKMŰVÉSZNŐ 
Marchesiné volt tanítványa Parisból 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéssel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe jutatja tanít-
ványait. Kitűnő francia olasz nyelvek 
és zongora oktatás. Balázsy Erzsé-
b e t , Pipa-utca 6. sz. a (központi vásár-

csarnoknál). 

K T V I Ï E W E H 

C á A K W - A 

m ^ K Í ^ M í 
I V A L I M Q Ú Í 

[ B U D A P E á f - V I I 



28. oldal SZiriUÄZi ÉLET 

Nemzeti színház 

Az első és a második. 
Szinmii 3 felvonásban. Irta : Rutkai György. 

Személyek: 
Bánhegyi Géza Somfai 
Ella a felesége Cs. Alszeghy |, 
Edith a kis lányuk Csepke 
Dr. Kállay Dezső Pethes 
Neugraf Gál 
Neugrafné Kiss Irén 
Bálint Mészáros 
Margit Paulav Erzsi 
A kegyelmes asszony Veszprémné 
Westerheim báró Kürthy 
Belinszky v. b. t. t. Lubinszky 

I. Fe lvonás . Bánhegyi Ella megtudja régi jó 
barátjától, hogy férje megcsalja Vengráf színigazgató 
leányával. A doktor vigasztalja s mivel mindketten 
azt hiszik, hogy a lány csak érdekből lett Bánhegyi 
szeretője, a doktor magára vállalja, hogy elrendezi 
az ügyet. Vengráf Bálint elejtett szavai azonban 
megerősítik az asszonyt abban a hitben, hogy férje 
mélyebben került a hínárba. Ezt a hitét férjével való 
nagy jelenete csak megerősíti, s férjének ellenkezése 
dacára elhatározza, hogy maga fog beszélni Vengráf 
Margittal. 

II. Fe lvonás . Vengráfék lakásában alkalmunk 
nyílik bepillantani egy lezüllő szinicsalád életébe. 
Vengráf Margit magának akarja tartani mindenképp 
és mindenáron Bánhegyit. Nem használ a doktor 
rábeszélése, nem a feleség kérése. A feleség lemond 
tehát Bánhegyiről s engedi a maga útjára. 

III. f e l v o n á s . Ella már a doktor felesége ; Bán-
hegyi pedig elvette Margitot. Egy tátrai fürdőhelyen 
összetalálkoznak, hol Bánhegyi uj darabjának „A 
negyvenéves asszony"-nak egy részletét bemutatják 
a fürdőközönségnek. Bánhegyi saját siralmas hely-
zetét mutatja be darabjában; s mikor a leghevesebb 
jelenetnél a nézők kőzött feleségét megpillantja, 
szinte félőrülten rohan le a színpadról s borul lábai 
elé. De már minden késő : a komédiának vége s 
mennek tovább saját utjukon. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

A íaun 
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 
Lacksyn „ Sugár 

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 
Imrédy huszárkapitány Fenyvesy Emil 
Wallerstein tart. hadn. Sarkady Aladár 
Mogyoróssy, önkéntes Mészáros Giza 
Virág, strázsamester Balassa Jenő 
Turi, szakaszvezető Tihanyi Miklós 
Suták, közhuszár Kelemen Lajos 
Kempelen, baka Győző Lajos 
Gerő, intéző Tapolczay Dezső 
Bence, béresgazda Szeremt Zoltán 
Szegfű Bandi Bárdi Ödön 
Elemeriné V. Kész Rózsi 

Szemben a SCHUCKBEN vacsorázunk. 

Bella. 
Szinmű 3 felvonás. Irta : Szomory Dezső. 
Doktor Keilitsch Gyula Vendrey 
Felesége Haraszthy Hermin 
Leányuk, Bella Varsányi Irén 
Mari, Bella komornája Mészáros Giza 
A nagymama Kende Paula 
Thurein-Ernőffy K. gr. Hegedűs 
Ifj, Thurein-Ernőffy gr. Kemenes 
Talpa-Magyar Ede Tanay 
Klein Szerémy 
Röghegyi Tapolczay 
Tormay Tihanyi 
Puccini Zátony 
Egy kritikus Sarkadi 
Gróf Liebesberg Bárdi 

I. felv. Keilitsch Bella operaénekesnőnek készül. 
Gróf Thurein Ernöffy pártfogolja. A iányon az anya-
ság első jelei mutatkoznak s szülei a régóta szerel-
mes Talpa-Magyar Edéhez egy derék fogorvoshoz 
adják. A gróf is beleegyezik. 

II. felv. Bella kétségbeesésében viszonyt kezd 
Röghegyi tenoristával. A gróf is visszatér s Bella 
karjaiba szédül. Nagyszerű szerződést kinál Bellának. 
A férj mindenre rájön s rövid de heves jelenet után 
elválnak. 

III. felv Bella megundorodik a férfiaktól s tiszta ön-
zetlen szerelemre kívánkozik. Izgalmas, vad tusák 
utan visszatér férjéhez, az egyetlenhez, aki tisztán 
szeretet 

legnagyobb K ő l c s ö n k ö n y v t á r a 
ANDRÁSSY-ÚT 33 . 

Magyar, német, francia, angol újdonságok. — Prospecktus ingyen. 



SZinUAZI ÉLET 29. oldal 

Vígszínház 
Az elnökné. 

Bohózat három felvonásban. Irta : Hennequin Maurice 
és Veber Pierre. Fordította : Karinthy Frigyes. 

Személyek : 
Tricointe, törvényszéki elnök . . Hegedűs Gyula 
Aglae, a felesége Haraszthy Hermin 
Gobette, színésznő P. Gazsi Mariska 
Gaudet Cyprien, miniszter Tanay Frigyes 
Rosimond Octave Zátony Kálmán 
Marius Vendrey Ferenc 
La Moulaine Szerémy Zoltán 
Pinglet Tihanyi Miklós 
Bouquet Balassa Jenő 
Poche Tapolczay Dezső 
Dominique Bárdi Ödön 
Prangois Bogyó Zsigmond 
Bienassis Sarkadi Aladár 
Sophie Molnár Aranka 
Denise Makay Margit 
Juliette Kárpathy Lili 
Angéline Komlós Ilka 
Történik az első felvonás vidéken, Tricointe lakásán , 
a második Párisban, az igazságügyminiszteriumban, 

a harmadik egy párisi szállodában. 

I. Felvonás . Tricointe, a grayi törvényszék szi-
gorú erkölcsű elnöke, kitiltatja a város egyetlen ho-
teljéből Gobette színésznőt, aki előző éjjel egy bot-
rányos tivornyában vett részt. A rendeletet végre-
hajtatja, bár a tivornyában a törvényszék tagjai is 
szerepeltek. Ezek aztán ugy bosszulják meg ma-
gukat, hogy amig Tricointe a vasúthoz kiséri fele-
ségét, Gobettet szépen az elnök ur hálószobájába 
csempészik. Mire Tricointe észreveszi a bajt, már 
nem tud szabadulni, mert egyszerre csak megjelenik 
Cyprien, az igazsagügym.niszter. aki szemleuton 
eljut Grayba is. Gobette hamar feltalálja magát és 
egyszerűen adja az elnök feleségét még pedig oly 
tökéletesen, hogv az igazságügyminisztert teljesen 
elbájolja. 

II. Felvonás. Az igazságügyminiszterium fő-
szolgája, a délvidéki Markius, haragszik Cyprienre, 
mert északi ember. Bosszúságát most kitöltheti a 
miniszteren, aki nem tudja feledni a grayi kalandot 
és epedve várja Tricointené megjelenését. Megjelenik 
azonban az igazi elnökné, egy élemedett asszonyság, 
aki azelőtt szakácsnő volt. Marius ugy összekeveri 
a dolgokat, hogy az igazi elnökné es Gobette, az 
ál-elnökné között a 'miniszter is, a férj is ezernyi 
mulatságos helyzetbe kerül. 

III. Felvonás. A miniszter megtudja, hogy meg-
tréfálták, de nincs oka a haragra. Tricointe kellő 
előléptetésben részesül, a leánya pedig jóravaló 
férjhez jut. Gobette sem bánja meg, hogy megismer-
kedett a hevülő vérű miniszterrel. 

Szemben a SC9ÜCKBEN vacsoráznnk . 

Lakájok. 
Szininü 3 felvonásban. Irta : Hajó Sándor^ 

Személyek : 
Pavlicsek kapus 
János, főkomornik 
Kovács, sofför 
Pista, lovász 
Józsi 
Miska 
Marinka 
Jeanette 

Szerémy 
Tanay Frigyes 
Hegedűs Gyula 
Ditrói 
Sarkady Aladár 
Kemenes Lajos 
Makay Margit 
Varsányi Irén 

Grassatkovich Tasziló herceg kastélyában 
vagyunk Az öreg herceg évek előtt meg-
halt, a kastély s fiatal hercegé, aki azon-
ban az apja halála óta nem volt a kas-
télyban. Az apjával összetűzött, ott hagyta 
a kastélyt, Titokban meg is nősült, házas-
ságát azonban családi okok miatt nem 
hozhatja nyilvánosságra. A lakájok várják, 
de nem tudják mikor érkezik meg. Végre 
megjön, de a feleségét Jeanette néven mu-
tatja be komorna gyanánt. Nagy sürgés-
forgás, megjelenik a bárókisasszony, aki 
régtől fogva megszeretné venni a kastélyt. 
De a kastély hitbizomány. Megérkezik a 
király engedélye és találgatják, vájjon el 
fogják-e adni a kastélyt, Közben János, a 
főkomornyik beleszeret az álkomornába, 
aki szintén vonzódik hozzá. Már-már oda 
is adja magát neki, de János tul félszegen 
viselkedik. A helyzet végre a herceg javára 
oldódik meg. A kastélyt eladják, a báró-
kisasszony bevonul, a személyzetet meg-
tartják és János elveszi Marinkát feleségül. 

Ü G Y E S V A R R O N O 
színésznőkhöz házi varrónő-
nek menne. Cim: LICHTER 
IREN, Budapest, Salétrom-

utca 8. sz. I. em. 8. 

(t Ragyogó fehérre tisztítja a fogakat \ 
és a szájüreget deziniiciálja a Szent László Fogpép. U 
Darabja 70 fillér. Darabja 70 fillér. •) 



30. oldal SZiriUÄZi ÉLET 

M ö s s m e r J ó z s e f 
= Budapest, IV. Koronaherceg-utca 19. = 

Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
ke l engye -=-~=-—=~~=-

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 

A cigányprímás. 
Operet t 3 fe lvonásban. írták Wilhelm és Griinbaum. 
Fordítot ta Harsányi Zsolt. Zenéiét szerzette Kálmán 
Imre. Rendező Stoll Károly. Karmester Vincze Zs 

Rácz Pali 
Laci, a fia 
Sári a leánya 
Juliska, unokahuga 
Irinay grófné 
Gaston gróf, a fia 
Cadean, Gasten gondnoka 
Horibert király 
Mustasi 

Nyáray Antal 
Nádor 
Fedák Sári 
Percei Sári 
K. Pálmay Ilka 
Rátkai Márton 
Boross 
Látabár 
Hajnal 

ne tben, hogy a grófné ezelőtt harminc évvel szerel-
mes volt a Lendinban az akkor csinos, fiatal siheder 
Ráczba. Rácz belátja, hogy felette is eljárt az idő és 
odaad ja Juliskát Lacinak. A grófné is belenyugszik, 
hogy fia elvegye Sárit. A darab azzal végződik, hogy 
Rácz hüseges barátját . Stradivarius hegedüjét .bedobja 
a kandallóba. 

S z í n h á z u t á n a NEW-YORK k á v é h á z b a 
m e g y ü n k 

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

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

III. felvonás. Néhány hét múlva Ráczék ismét 
találkoznak a grófi palotában. Az öreg Rácz teljesen 
lejárta magát, a koncertjei csúfosan megbuktak, a 
fiatai Rácz azonban világhírű ember. A fiatalok kü-
lönben el vannak keseredve. Gaston nem veheti el 
Sárit, mert családja aligha egyeznék bele. Laci pedig 
nem veheti el Juliskát, mert az mar az öreg 
Rácz menyasszonya. A megoldást Gaston gróf édes-
any ja hozza meg. Kiderül ugyanis egy intim jele-

EVA. 
Operet te 3 felvonásban. í r ták: Willner és Bodanszky 
Fordítot ta : Gábor Andor. Zenéjét szerzet te : Lehár F. 

Személyek : 

Flaubert Király 
Dagobert Rátkai 
Pipsi Medgyaszay V. 
I ,arousse Németh 
Éva Percei Sári 
Prounelles Latabár 
Jack Hajnal 
Freddi Nádor 

Évába, egy gyári munkásnak nevelt leányába bele-
szeret Flaubert a hazaérkező fiatal gyáros. A leány 
viszonozza vonzalmát és beleegyezik abba, hogy 
elmegy a gyáros estélyére. A fényes estélyen meg-
elenik Éva, a mulatozás közepet te azonban betörnek 
a palotába a munkások és Évát visszakövetelik a 
gyárostól. A .megszeppent Flaubert kijelenti, hogy 
nem engedi Évát elvinni, mert menyasszonyának te-
kinti. A munkások alázatosan elmennek, Éva pedig 
lázas boldogsággal borul a gyáros keblére. 
, — No ugye jól sikerült a cselem — szól a gyáros 

Évához. Jó kifogáshoz folyamodtam. 
Éva üveges szemmel hallgatja Flaubert beszédét. 

Merthogy o is hitt a gyáros munkásokhoz intézett 
szavaiban. Zokogva, összetörten kiszalad a gyáros 
pajotá jából . 

Évát e csalódása nagyon megtöri. Már már hajt 
bará tnője Pipsi szavaira aki a könnyelmű élet felé 
csábít ja , amikor visszatér hozzá Flaubert, aki szereti 
Évá t ; megbánta vele szemben való viselkedését és 
igazán eljegyzi. 

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

^ ^ l ü l M I m o z é ° k é p - p a l o t a . Bejárat: VIII. József-körut31 
A monarchia legnagyobb mozgószinháza. 

Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar. Elsőrendű műsor. Az előadások hétköznap 
d. u. 5 órakor, vasár- és ünnepna- — . „ _ , , , 
pokon d. u. 4 órakor kezdődnek, l e l j e s e n u j jáep i tve ! r e n y u z o b e r e n d e z e s 
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MAGYAR SZÍNHÁZ 
Tavaszi ünnep. 

Szinmű 3 felvonásban. Irta : Biró Lajos. 

Személyek : 

Ágnes R. Gombaszöghy Frida 
Lizi Cs. Acél Ilona 
Rápolt Törzs Jenő 
Zólyomi, kapi tány Csortos Gyula 
Klug, Dobi 
Egy japánruhás hölgy . . . . Rónai Alice 
i n a s Csiszér Arthur 

I Felvonás. Zólyomi kapitány és Ágnes eljegy-
zése előtt egy nappal tavaszi ünnep van egy vidéki 
vá roskában . Lizi, Zólyominak volt kedvepe, nem a 
Zólyomi iránti szerelméből, hanem mert Ágnest sa j -
nál ja , megakar ja hiúsítani a házasságot , mivel 
Zólyomit ismerve előre látja, hogy ágnes boldogtalan 
lesz mellette. Tervének megvalósí tásához egy derék, 
becsüle tes emberhez Rápolthoz fordul , aki azonban 
egy abszolút akara t nélküli báb. Mindenhez van 
kedve, de akarni, végrehajtani , — semmit sem tud. 
Lizi hosszas könyörgésére mégis vállalkozik rá, hogy 
s.egitségére lesz neki a házasság meghiúsí tásában és 
Á g n e s t felvilágosít ja, hogy Zólyomi csak a pénzéért 
veszi el, sőt egyébként sem a legtisztább jellem. 

II. Felvonás. Ágnes elmegy Rápolt lakására, Lizi 
is ott van. Ágnes megköszöni a jóindulatu felvilágo-
sítást és sorsát egészen rá biz?a. Tegyen vele amit 
akar. Ekkor jön Zólyomi, Ágnest keresve. Kerdőre 
vonja őket s mjkor megtudja, hogy mi történt, kije-
lenti, hogy ha Ágnes tiz perc muíva nem megy el 
Rápolttól és nem megy el az ő háza előtt, ami azt 
jelenti, hogy ismét az övé, — akkor főbelövi magát. 
Miután Zólyomi elment Lizi és Rápolt tar tóztat ják 
Ágnest. Tiz pers múlva jön a hir, hogy Zólyomi 
csakugyan főbe lőtte magát. 

III. felvonás. Rápolyt Zolyomihoz szaladt. A ma-
gára maradt két nő izgatottan vár ja a hirt : Zólyomi 
el-e, meghalt-e. Az ablak alatt elviszik Zólyomi ko-
porsóját . Zólyomi halálával Lizi élete is kettétört . 
Elmegy a megsemmisülés felé. , A magáramarad t 
élőket azonban — Rápoltot és Ágnest — egy sar-
j adzó szerelem csatolja össze. 

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

A íarkas 
játék 3 felv. Irta Molnár Ferenc. 

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

NEPOPERA. 
Az izgazgató ur ! 

Operette előjátékban és két felvonásban. Irta : Krem 
és Lindau. Zené jé t szerzette Ziehrer. — Szereplők : 
Hümme' Leodegard, egy vándor 

sz in í sz társulat igazgatója Treumann Louis 
Leopoldina, a felesége Dinyési Rózsi 
Zacconi Pázmán Ferenc 
Sárvári Töhötöm Marosffy Lajos 
Sárváriné B. Abaffy Ella 
Hájánv Adél Lehner Margit 
Lászlofiy Edömur Ujváry Lajos 
Szerdahelyi Lehel Horthy Sándor 
Homonnai Bendegúz Vajda Frigyes 
Fogaras Fehér Arthur 
Veres Csolnakossi Gyula 
Mária, a felesége Bán Juliska 
Nánika, a gyámlánya, később 

pr imadonna Szoyer Ilona 
Egy cigányasszony Székely Anna 
Montravallo, földbir tokos Mátrai Ernő 
Katica, a leánya Szegő Józsa 
Somló Frigyes, hadnagy Németh Gyula 
Bezebek báróné Hiekisch Kató 
Ferenc unokaöcsé Hajagos Károly 
Az ál lomásfőnök Hevesi Miklós" 

Aranycső. 
Operette 3 felvonásban. Irta : dr. Béldi Izor. Zenéjét 

szervette : Zerkovitz Béla. Rendező : Méreí Adolf. 

Személyek : 
Báró Turbolyai Aladár 
Báró Turbolyai Dénes 
Bánki Jolán 
John Jeffersohn 
Miss Gwendoline Jeffersohn 
Ivette 
Daisy 
Torelli zeneszerző 
Az orvos 
Az ügyvéd 
Öreg huszár 
Fone 

Utcai énekesek 

Pázmán 
Horthy 
Szoyer 
Pajor 
Berky Lili 
Balogh 
Hajnal H. 
Újvári 
Fejér 
Hajagos 
Matrai 
Marosffi 
Sebők Ilona 
Sorak Márta 
Németh 

f Vajda 

I. felvonás. Báró Turbolyai Aladár le-
génylakásán. A reggeli órákban a zül-
lés útjára tért Aladárt keresik születése 
napja reggelén az Őrangyalok, vagyis Dé-
nes bácsi az öreg báró, továbbá a család 
idegorvosa és a család ügyeit intéző jog-
tanácsos. Megdöbbenve konstatálják, hogy 
a bárócska még nem tért haza a kaszinó 
kártyaasztalától. Végre megérkezik a két 
ikersanzonett, Daisy és Yvette társaságá-
ban, kikre minden pénzét pazarolja bána-
tában, mióta az elszegényedett Bánki J o -
lánnal kötendő házasságát meghiúsították. 
A bepezsgőzött Aladár báróval közli a 
családi tanács, hogy mostani életmódját 
tovább nem tűrik és a legközelebbi vo-
nattal útra kell kelnie, hogy felkereshesse 
a Riviérán üdülő amerikai milliárdos fa-
míliát, mert talán még a miss Gwendoline 
Jefferson milliói megmenthetik a Tubolyai 
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nevet a teljes elhomályosodástól. A szüle-
tésnapot tovább ünneplik Aladár lakásán. 
Csapongó jókedvben vannak, mikor meg-
jelenik Jolán, mint a Cook menetjegyiroda 
hivatalnoknöje és hozza Aladár részére 
a körutazási jegyet, melyet részére a csa-
ládi tanács rendelt. Jolán az elszegénye-
dett, elhagyott menyasszony szemére veti 
Aladárnak könnyelmű életmódját, de köny-
nyeire az egész társaság gúnykacajjal felel. 

Szemben a SCHÜCKBEN vacsorázunk. 

II. felvonás. A montekarloi parkban 
Tarelli mester szerzeményeit élvezi a tár-
saság. A Cook-társaság nagy virágünne-
pélyt rendez, melynek főrendezője a cso-
daszép Jolán. Mint szerény hivatalnoknője 
a hires Cook cégnek számtalan udvarlója 
akadt, ő mindet bolondítja és igen ügye-
sen felhasználja azokat saját céljainak tá-
mogatására. Aladár szive ellenére már el-
jegyezte miss Gwendolint A virágünnepé-
lyen megválasztott Jolánt körülrajongják, 
sőt Aladár is sokat foglalkozik vele. Gven-
dolin féltékennyé válva visszaadja a jegy-
gyűrűt és Aladárt Jolánhoz küldi. Jolán 
azonban már nem reflektál a kikosarazott 
hozomány vadászra. 

Gyors- és gépírást tanuljunk Underwood 
szakiskolában, Andrássy-ut 1. 

III. felvonás. Aladár két szék közt a 
pad alá került, Dénes báró eljegyezte ma-
gának Gvendolint. A kis báró a játékban 
keres vigaszt. Utolsó aranyát a piros szinre 
teszi, mert emlékezetében még mindig ott 
él az a piros rózsa, melyet utoljára kapott 
Jolántól. Egyetlen aranyával sikerül neki 
felrobbantani a montekarloi bankot és egy 
dus aranyesőben kéri meg újból a mitsem 
sejtő Jolánt. Daisy és Yvette az orvos és 
ügyvéd felesége lesznek. 

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 . 

Március 2-án d. e. 11 órhkor 

NYUGAT 
folyóirat s z e r k e s z t ő s é g é n e k 

M A T I N É J A 
a Nemzeti Szinházban. 

I. Felolvasások : 
Ady Endre, Babits Mihály költe-
ményeket, Ignotus értekezést, Móricz 

Zsigmond novellát olvasnak fel. 
II. Előadások : 

SÁTÁN 
Komédia egy felvonásban. Irta : 

MÓRICZ ZSIGMOND. 
Személyek: 

Az ember Somlay Arthur 
Az asszony Cs. Alszeghy I. 
A káplán Lubinszki Tibor 
A pap Pataki József 
A káplán Bartos Gyula 
Zsuzsó K. Demjén Mari 
Történik a XVIII. század végén 
egy alföldi kis magyar faluban egy 

nemesi kúriában. 

T Ö K M A G 
Jelenet. Irta : MÓRICZ ZSIGMOND 

Személyek : 
A suhanc Rózsahegyi Kálmán 
A csitri D. Ligeti Juliska 
Történik egy pesti nagy ház ka-

pujában. 

A Z A R A N Y E S Ő B E N 
S z o y e r Ilona, H a j n a l Hajnalka és B a l o g h Böske 
S Z E N Z Á C I Ó T KELTŐ T O A L E T T J E I 
FÖRSTNER NŐVÉREK ES Z. RICHARD 

DIVATTERMÉBEN KÉSZÜLTEK. (HARISBAZÁR-UTCA 2.) 
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Egyszer vagy kétszer, 
háromszor vagy négyszer 
elnézi a jó férj, ha lekozmásodik a leves, vagy elromlik azétel. 
Egyszer sem fordul elő azonban annál a háziasszonynál, aki 
követi a magyar asszonyok népszerű lapjának, a 19 év óta 
megjelenő „Háztartás"-nak jó tanácsait. Áldás a háznál ez a 
pompásan szerkesztett folyóirat, mely nem nélkülözhető egy 
családnál sem, Ha l/s évre hat koronával előfizet, akkor ingyen 
és bérmentve kap 20 pompás könyvet. Ingyen mutatószámot 
készséggel küld a „HÁZTARTÁS" kiadóhivatala, BUDAPEST, 

VI. EÖTVÖS-UTCA 36 . 

Aki ezt a talányt megfejti és a megfejtéssel 
együtt 25 fillért bélyegekben beküld a „HÁZ-
TARTÁS" kiadóhivatalának BUDAPEST, VI., 
EÖTVÖS-UTCA 36. sz. a., amely ingyen küld 
egy pompás étel recept könyvet. - - - - -

37. 28. 3. 25. 2o. 23. 45. A Vígszínház nagy művésze. 
9. 10. 21. 30. 8. 24. 41. Házi állatok eledelébe keverik. 
39. 38. 40. 11. 12. 13. Veszélyes hely a hajóknak. 
34. 35. 33. 44. 29. Ország Ázsiában. 
19. 20. 17. 18. A csúnya ellentéte. 
7. 16. 4. 5. Gyermekét dédelgeti. 
36. 31. 1. 32. Gyümölcs. 
15. 2. 6. Testrész. 
43. 14. 42. Disznóölésnél tartják. 
22. Mássalhangzó. 
27. Betű az abc. végéről. 
1 — 45 Minden assszony helybenhagyja. 
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i AKI A 

SZÍNHÁZI 
A5 iá jQ* 

Telefon 133-98 sz. 

I 
£ 

J 

* I1 

Előfizetési ár: 
Egész évre 8.— K 
Félévre 4.70 „ 
Negyedévre 2.40 „ 

re 1913 február hó 
1-től legalább egy 
negyedévre előfizet, 

ingyen 
kapja az eddig meg-
jelent számokat a 
levelezőlap mellékle-
tekkel együtt. 

Minden régi számot leve-
lezőlap melléklettel együtt 
20 fillér levélbélyeg be-
küldése ellenében elküld 
a kiadóhivatal 

VI. Eötvös-utca 31. 

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


