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Ifj. Hegedűs Sándor munkái: ; 
AZ ÓRIÁSOK VILÁGA (Túl a tengeren) Ára 2 kor. 
ALAKOK A KÖDHOMÁLYBAN 

(Elbeszélések) Ára 2 kor. B 
DÉLI FJORDOK (Dalmácia álomképekben) Ára 3 kor. S 
AMERIKA (Az Uránia darabja) . . . . Ára 20 fill. S 
BESZÉLŐ ÉJSZAKÁK (Húsz elbeszélés) Ára 2.40 k. 
AMERIKAI SZÍNEK (Tanulmányok) . . Ára 2.40 k. Z 
AZ ÉLVE TEMETKEZŐ (Dráma 1 felv.) Ára 30 fill. 
AZ ŐS SZERELEM (Elbeszélések) . . Ára 2 kor. 
IKAROS (Dráma 3 felvonásban) . . . Ára 2.40 k. 
A RÁDZSA (Elbeszélések) Ára 2.40 k. 
VESZTETT CSATA (Regény) . . . . Ára 2.80 k. ï 
SHAKESPEARE (Az Uránia darabja) . . 
A RAB. DER MÖRDER 

(Fantasztikus dráma 3 felvonásban) Ára 30 fill. 
MEGÖLT ORSZÁGOK (Az Uránia darabja) 
NARANCSVIRÁG (Dráma 1 felvonásb.) Ára 30 fill. J 
A BOLDOGSÁG (Dialóg) Ára 30 fill. 
A KALANDOR (Szinmű 3 felvonásban) . Ára 60 fill. S 
A RÉZTORNYU KASTÉLY (21 elbesz.) . Ára 3.50 k. 
A LÉLEKBÚVÁR (Regény) (Sajtó alatt) S 
HANNA (Dráma 1 felvonásban) . . . . 
A SZULTÁN BIRODALMA Ára 30 fill. Ï 

Megrendelhető a 
s 

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

Budapest és vidékre 

Egész évre 8 kor 
Félévre 4.70 „ 
Negyedévre 2.40 „ 

Egyes szára ára 
Budapesten 20 í 

Vidéken 24 f. A Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

s u m m ELET -!rzÄ-kASzii:3nczje Sándor 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

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

TARTALMÁVAL • • • • 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerrkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eö tvös -u tca 31. 

Telefon 133-

Felelős szerkesztő: JNCZE SÁNDOR. 

Román színházakról. 
A „Színházi Élei" számára irta : Emil Isac. 

omán színházi élet ? Ön, 
szerkesztő ur bizonyára 
gúnyosan mosolyog, ami-

kor erről a kérdésről akar egy 
pár sort. Mert minket : Bukarestet 
és Budapestet nem csupán ezer 
kilométer választ el egymástól, ha-
nem ezer évnek tradíciója és bűne, 
amely közöttünk románok és ma-
gyarok között áthidalhatatlan űrö-
ket hagyott. 

Sohasem tudtuk magunkat meg-
ismerni és megismertetni és ez az 
oka annak, hogy önök magyar szín-
házi emberek, abszolúte semmit 
sem tudnak rólunk, román írókról 
és román színházainkról. 

A jeget Molnár törte meg. O be-
jött Bukarestbe, a Nemzeti Szín-
házba és „Ordög"-ével egy csa-
pásra meghódította a román publi-
kumot. Nem ugyanezt mondhatom 
Lengyel Menyhértről, akinek a 
,,Taifun"-ja közepes sikert aratott. 
Jelenleg Drégely „Aszerencse fiá"-t 
adják, ugyancsak a bucaresti Nem-
zeti Színházban és elég sikerrel... 
(A magyarok nem panaszkodhat-

nak, eléggé ismerjük őket és meg-
becsüljük megbecsülni való íróikat. 
Magyar színházakra persze nem 
áll a r®ciprocítás elve, Beöthy 
László novációja, hogy színházá-
ban Carag alét színre hozza, csu-
pán terv és ambíció maradt.) 

A többi három bukaresti színház, 
a „Modern" a „Liríc" és a „Comé-

Emil Isac. 
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dia" színpadjainkon nem játszanak 
magyar darabokat. 

Legjobb műsora a „Modern" szín-
háznak van, amely Bataillet, Bern-
steint és a többi divatos franciát 
kultiválja, a ,.Lírai'" színház ope-
rettet ad, sokat Falitól, Lehártól, 
Offenbachtól etc. a Comédia (a buka-
resti Vígszínház) többnyire fran-
cia bohózatokat hoz színre, rend-
szerint Párisban nagy sikerrel le-
játszott darabokat. 

Természetesen Bukarest szinházi 
életében a „Nemzeti Színház" ve-
zet. Ez a színház óriási állami sub-
vencióval dolgozik és hatalmas szín-
pada, gyönyörű díszlet készlete 
bármily darab szinrehozatalát ne-
hézség nélkül teljesítheti. Kitűnő 
a scenikai vezetése, egyrészt mert 
igazgatója Davíla európai képzett-
ségű, dístíngvált itéletű dramafu'g, 
másrészt, mert a színpadi igazgató 
Gusty, Reinhardtnak a tanítványa, 
de aki Antoinetól és Brahmstól is 
sokat tanult. A Nemzeti Szinház 
műsorát természetesen román írók 
müvei dominálják, akik közül fel-
említem de Herz nevét, ez az 
egyetlen, akinek európai sikerei 
lehetnek, mert fiatal kora dacára 
a legtöbb érzéke van a színpad 
iránt az összes román irók között. 
Legutóbbi darabját ,,A pókháló"-t, 
huszonötször adíák eddig, a leg-
nagyobb siker mellett és nemsokára 
Párisban is színre kerül. A többi 
román iró nem dicsekedhetik ilyen 
sikerekkel. 

A bukást ugyan nem mindenki 
számlázza az iró tehetségének, 
Maeterlinck darabjai is sorra buk-
nak, ép ugy mint Leonid Andrejev, 
Gorkij és Tolstoi darabjai, ami nem 
azt bizonyítja, hogy ezen irók rossz 
színpadi szerzők lennének. A szín-
padi siker nem az íróktól, hanem 
a publikum psyhéjétől függ, A pub-
likum sokszor alegüresebb darab-
ért tud lelkesedni. Emlékezzünk 
Jourdet : Rubiconjára, vagy a most 
garral hirdetett Faunra. A publi-
kumnak szeszélye csinált egy te-
hetségtelen román íróból Eftimin 
Viktorból is szerencsés színpadi 
szerzőt, akinek naivságai kelendők 
a bukaresti Nemzeti színháznál. 
És most mondjak egy pár szerzőt, 
akit szeret a bukaresti publikum ? 
íme : Bataille, Sardou Courtelíne, 
Feydeau, FlerS & Caillavet és 
Shakespeare, akinek „Hamlet"-je 
most is legjobb kasszadarabja a 
Nemzetinek. 

Mondjam még azt, hogy a szin-
padi zsurnalistíka is nagyon fejlett 
Romániában ! Olvassák el a „Rom-
pá"-t, a Coceá geníálís szerkesz-
tésében, megjelenő illustrált művé-
szeti napilapot és igazat adnak 
nekem, 

De valóban csupán akkor lenne 
igazam, ha végre a román irók is 
megjelennének a budapesti szín-
padokon. De jaj, az az ezer kilo-
méter és az az ezer év, ami el-
választ egymástól ! . , . 

© 
PAFKÉTA fényesitésére a STORAX viaszkot garancia mellett ajánlom, mert könnyű kezelése által 
gyönyörii 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 
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Heten Théba ellen. 

A Nemzeti Színház most tavasz 
felé, a Faun nagyszerű si-
kere után egy kissé vissza-

tért a klasszikus tradíciók világába 
s hogy a felújított antikvitásokban 
mégis legyen valami, ami az újdon-
ság ingerével és szépségével has-
son a számunkra, premiérként állí-
tották be a sorozatba Aischylos 
„Heten Théba ellen" cimü gyö-
nyörű tragédiáját. Két Sophokles 
tragédia az Oedipus király és az 
Antigone közé ékelték be ezt a 
bemutatót, amely alig tart három-
negyed óráig, s mely egy más 
szerző kezéből mintegy intermez-
zója ennek a két tragédiának. A 
„Heten Théba ellen" Aischylos 
egyik remeke — s nálunk még so-
hasem játszották. Nagyszerű és 
fenséges bevezetése Antigone tra-
gédiájának. A dráma tárgya Oedi-
pus két szerencsétlen fiának testvér 
harca. Polyneikés hat görög király-
lyal szövetkezvemegtámadjaThébát 
hogy testvérét Eteoklest megölje 
s magát tegye meg a város kirá-
lyává. Eteokles hat vezérével indul 
ellene. A harcban a két testvér 
egymás kezétől hull el. Théba vá-
ros népe pedig elhatározza hogy 
Eteoklést, aki a várost védve halt 
meg, diszes gyászszal temetik el. 
Polyneikés holtestét pedig a 
kutyáknak dobják. Ennek a pa-
rancsnak azonban ellenszegül An-
tigone : s kijelenti hogy Polyneikes 
neki ép ugy testvére mint Eteokles 
s elfogja temetni. Ezzel végződik 

a tragédia — ezzel a vészt jósló 
szomorú ígérettel. S hogy még 
több újdonságot és érdekességet 
adjon a Nemzeti Színház — erre 
is talált jó ötletet. Nem is egyet, 
hanem kettőt. Az egyik az volt, 
hogy Aischylos remekét R á k o s i 
Jenővel forditatta le. Hogy mit 
jelent ez ? Azt csak azok tudják 
igazán értékelni akik a színpadról 
hallják majd e csodás veretű ver-
seket, amelyekben szinte a klaszi-
kus eredetinél is tökéletesebben 
érezzük suhogni a végzet szárnyait. 
A másik pompás ötlet az volt, hogy 
a két karvezetőnő szerepére Jászai 
Marit és Márkus Emiliát kérték 
fel. A színháznak és a közönség-
nek ugyan hálásnak kell lennie 
amiért elvállalták — mert e szép 
verseket náluk gyönyörűbben senki 
sem mondta még el, ha csak nem 
Beregi, aki Eteokles szerepében 
megint megmutatta, hogy nagy, 
lendületes és fenséges szárnyalású 
dinamikai hatásokat nálánál külön-
ben senki sem tud elérni. A többi 
szerepek kicsinyek, de mind első-
rangú kézben voltak : Paulay Erzsi, 
Várady Aranka, Bartos és Mihályfi 
jutottak szóhoz, szép csengő meleg 
szavakhoz, amelyeket szépen, csen-
gőn és melegen mondtak el. 

No és végül külön kikezdést kell 
szentelni Ivánfinak a rendezőnek, 
aki hozzáértéssel, szeretettel, ambi-
cióval, pikturai érzékkel adott szín-
padi formát és egységet ennek az 
előadásnak. 
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Major Henrik panopkijkuma. 
A kikiáltó megüti a nagydobot : 

Tessék, tessék, itten látható hazánk 
irodalmának szine virága. Itten 
látható az óriási költő, egyik fülé-

től a másik füléig egyetlen vonás, 
a koponyája egy idétlen lopótök, 
az orra érett paprika. Itt látható 
a nagy Mammon, egészen ki van 
fordítva, hatvan krajcárért belát-
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hatni a veséjébe. Itt látható a köl-
tőnő, aki naponként egy fél borjut 
eszik és félóránként verses regényt 
költ ki. Itt látható mindenki, aki 
szorgos ujjal forgatja a tollat. Senki 
se olyan, mint amilyennek az Írá-
sain keresztül látszik. Mindenki 

olyan, amilyen az életben: groteszk, 
testi szépségekben szűkölködő. 
Nézzék meg őket jól, tisztelt uraim 
és hölgyeim. Nem a nagy kivált-
ságosok ők, őket is anya szülte 
erre a földi világra, nem félistenek, 
csak emberek. Tessék, tessék be-

d 



6. oldal SZinUÄZi ÉLET 

sétálni Major Henrik panoptiku-
mába, amely egy terjedelmes kö-
tetet tesz ki az irodalom művelői-
nek karikatúráiból. Mindenki meg-
találja a kedvenc íróját és mindenki 
szivből nevethet azon, akit nem 

szeret. Major Henrik panoptikuma 
Téván Adolf békéscsabai könyv-
kiadó ízléses, és elegáns kiadásában 
jelent meg. Ara 1 korona 20 fillér, 
megrendelhető a Színházi Elet ki-
adóhivatalában. 
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NEKEM MONDJA?! 
Ez az ur mindenhol megfordul, 
Ha színházról van szó, belemordul 
Mindenbe beleszól őkelme 
Mert ő egy mindentudó elme. 
Nekem mondja ? Ez direkt szemtelenség, 
Tudja ki vol tam? Szininövendék ! 

A kritikája, mint a tüske, 
Napoleon nem volt oly büszke 
S bár t ö b b joga vón' ülni pulton, 
O él és rágódik a múlton. 
Nekem m o n d j a ? Ez direkt szemtelenség, 
Tudja ki voltam ? Szininövendék ! 

Ha más beszél, haragra lobban, 
Ej kérem, mindent ő tud jobban, 
Magát mindenbe beleártja 
Hegedűs volt az osztálytársa 
Neki mondják ? Ez direkt szemtelenség, 
Tudják ki volt ő ? Szininövendék ! 

És nagy szinész volt ö valóban 
Statisztált is a „zöld t r ikó"-ban 
Ma a nagy tudatlanság lázit 
Mikor még ő tanította Újházit ! . . . 
Neki mondják ? Ez direkt szemtelenség ! 
Tudják ki volt ő ? Szininövendék. 

Sztrájkol a gólya. 
A Vígszínház legközelebbi ú jdonsága . 

eltai Jenő a világ egyik 
legszorgalmasabb írója. 
Egyszerre két regényt 
is ir, amit előtte csak 

Jókai Mór tudott megcsinálni, kar-
colatokat, verseket ir a lapokba, 
közben francia színdarabokat for-
dít művészi tökéletességgel, egy-
egy eredeti vígjátékot ir, — eluta-
zik a külföldi premierejeire is, — 
és azonkívül át is dolgoz idegen 
müveket. Ezt tette meg most a 
Vígszínház legközelebbi újdonságá-
val is, amelyből már nagyban foly-
tatják a próbákat és amelyről senki-
sem venné észre, hogy nem ere-
deti magyar darab, ha maga Heltai 
Jenő nem hirdetné, hogy németből 
dolgozta át. Ha őszintébb volna, 
egyszerűen bevallhatná, hogy bi-
zony alig használt fel valamit Kot-
tow ur írásából, dehát úgyis észre 
fogja venni mindenki, hogy Hellai 
Jenő mindent a magáéból adott. 
Éppen csak azt az ötletet tartotta 
meg, hogy egy nagyon naiv asszony-
kával elhitetik, hogy azért nem le-
het gyermeke, mert — meghalt a 
gólya. Végül pedig csak mégis fel-
támadt a gólya. 

A cselekményt Heltai Jenő nem-
csak a maga ötleteivel díszítette 
fel gazdagon, hanem egész sereg 
kupiéval, keringőszöveggel, tánc-
betéttel szerelte fel, ugy hogy a 
bohózatot szinte operettszerüen 
gazdagítja a sok nóta, amelyek 
hangszerelésével Stephanides Ká-
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roly fogja ismét megmutatni hiva-
tottságát. 

Az előadásnak egyik attrakciója 
lesz Németh Juliska, a Berlinből 
visszahóditott primadonna, akit a 
vigszinháziak nagy örömmel fogad-
tak körükbe. Németh Józsefnek, a 
jeles komikusnak a leánya, vérbeli 
szubrett tehetség. Pompásan csil-
logó fogsorok, kacagó szem, kecses 
termet és csiszolt hang predeszti-
nálják arra, hogy meghóditsa a kö-
zönséget akárhol jelenik is meg. 

Budapesten rövid ideig hallgatták, 
amikor a kabaréban lépett fel és 
rendkívül Ízlésesen, diszkréten 
pointirozta a maga dalait. Nem 
csoda, ha nyárára már lefoglalta 
egy nagy mulató direktora. Ott 
azonban nem hallgathatják meg a 
leányok az asszonyok, akik a vig-
szinházi újdonságot bátran élvez-
hetik. Mert ha nem is zárdába való 
az uj darab, azért pirulás nélkül 
meg lehet hallgatni és fognak rajta 
mulatni. 

A vendégmüvésznő 
egy színésznőt ad, aki 
megtiltja a volt batát-
jának, aki hirtelen el-
hagyja, mert nősül, 
megtiltja neki, hogy 
a feleségét igazán 
asszonyá tegye egy 
hónap leforgása előtt. 
Ebből támad a bo-
nyodalom. 

Az ártatlan kis 
menyecskét Lenkeffy 
Ilonka adja, a férjet 
pedig Tanay Frigyes. 
Ezzel a fiatal pá-
rocskával vidám ellen-
tétben szerepelnek az 

öregek, Haraszthy 
Hermin és Vendrei 
Ferenc, akik persze 
szintén táncolnak és 
énekelnek. 

A darabot Szilágyi 
Vilmos rendezi, ami 
szintén egyik garan-
ciája a sikernek. 

NÉMETH JULISKA 
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Mányoki Gizi a Népoperában. 

A Budapesti Színháznál tiint 
fel, majd a Ferenczy-kabaré 
deszkáin aratott szép sikere-

ket, mig végre tehetségéhez méltó 
keretet kapott a Népoperában. 

Most szerződött le a fiatal művész-
nő a Népoperához, ahol az operett-
együttesnek hamarosan egyik leg-
hasznosabb tagja és legkellemesebb 
jelensége lesz. Az idén persze alig-
ha játszik, de jövőre egész bízo-

MÁNYOKI GIZI. 
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nyosan megkapja azokat a szere-
peket, amelyekkel utat vág magá-
nak a közönség szivéhez. Persze, 
ebben a tekintetben egész könnyű 
dolga lesz, hiszen olyan kvalitá-
sokkal rendelkezik, amelyek előre 
biztosítják számára a sikert. Hogy 
játszani is tud, azt már volt alkal-
munk látni, hogy énekelni is tud, 
azt Márkus Dezső állapította meg, 
amikor sietve biztosította őt a Nép-
opera számára. 

A csók, a szerződés, 
a vőlegény és a férj. 
e tessék megijedni. Ez a história 

semmiesetre sem lesz olyan 
hosszú mint a cim. Mivel azon-
ban egy fontos elvi kérdés jut 

benne dűlőre szükségesnek tart juk hogy 
itt felemlitsük. Hogy — mint mondani 
szokás in médias res kezdjük a dolgot — 
Füredi pécsi igazgató irodájába a mult 
héten kétségbeesetten és izgatottan állított 
be egy fiatal színésznő — és remegő han-
gon ezt mondta : 

— Direktor ur, a mult héten megegyez-
tünk hogy ön szerződtet engem, s meg-
ígérte hogy a szerződést elküldi nekem 
Budapestre. A szerződést mind eddig nem 
kaptam meg. Annyira izgatott a dolog, 
hogy személyesen jöttem le Budapestről. 

A direktor ur komoly képet öltött. 
— Sajnos — mondotta — a szerződést 

egyáltalában nem küldhetem el. Hogy 
miért ? Kérem, én beszéltem az ön előbbi 
direktorával s ő azt mondotta, hogy ön 
megtagadta a színházi kötelességek telje-
sítését. 

— Nem igaz, nem igaz, nem igaz ! tört 
ki a felháborodás őnagyságából. 

— De bizony igaz. Önnek a színpadon 
meg kellett csókoltatnia magát a partne-
rével — s ön ezt nem engedte meg, sőt 
a legenergíkusabban tiltakozott ellene. 
Igaz-e ? 

— Igaz ! 
— Nos látja kérem, ez súlyos kötelesség 

mulasztás, sőt több annál. Mert van va-
lami — szónokolt a direktor ur — amit 
ugy hívnak hogy színpadi realizmus, az 
előadás lendülete — azt pedig nem lehet 
markírozott csókokkal elérni. De nem ám. 
Ezek után beláthatja kisasszony. . . 

— Megálljunk igazgató ur — mondotta 
a kisasszony kiderült arccal várjunk csak 
egy pillanatig. Ez az eset tényleg meg-
történt, csak hogy enyhítő körülményül 
tessék talán figyelembe venni hogy én 
akkor menyasszony voltam. A vőlegényem 
polgári családból származott és egyébként 
is nagyon féltékeny természetű volt. Ezért 
tagadtam meg a csókot. Nem akartam, 
hogy szegény fiúnak fájjon a dolog. De 
ez nem lehet akadálya annak, hogy ön 
most ne szerződtessen engem. 

— Hogyan — kérdezte résztvevő han-
gon — a direktor — ön már nem 
menyasszony . . . 

— Nem igazgató u r . . . 
— De hisz megtörténhet, hogy ön jövő 

héten megint menyasszony l e s z . . . és 
akkor. . . 

— Nem történhet meg igazgató ur . . . 
Nem történhet meg — mert most már 
mindegy, az az ember feleségül vett engem. 

A direktor természetesen szerződtette 
a kis színésznőt. 
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Megnyílik a Jardin de Paris. 
KA ^ á j u s elsején kint a Her-
W k j j m mina uton tündéri kert 

tárja ki kapuit a főváros 
mulatni vágyó, elegáns 

népe előtt. A kapu előtt piros-
frakkos szerecsen és ameddig csak 
a szem ellát, a gummirádlisok 
végtelen sora és ahogy a gummi-
talpas kocsik jönnek, rajtuk szédü-
letesen szép nők, vakitóan fehér 
ingmellek — óh ez a Jardin, az 
egyetlen, a páratlan Jardin de Pa-
ris. Amit télen orfeumok és mula-
tók adnak, azt nyújtja nyáron a 
Jardin, de megtoldva a nyári éj-
szakák szépségével, tavaszi má-
morral, a legigazibb kedvvel. És ez 
a Jardin ' kabaréjának slilusa is. 
Több mint a kabaré, mert odakint 
a jókedv szabadabb szárnyakon 
csapong és amennyivel kevesebb 
az igazi színháznál, annyival ked-
vesebb is. 

Pláne az idén, hogy a páratlanul 
sok hájjal megkent Márton Miksa 
dr. vette kezébe a kabaré veze-
tését. Előre látjuk, hogy a csupa 
aktualitással kedveskedő műsor 
mennyi vidámságot fog kiváltani a 
publikumból, előre halljuk a mulató 
népek jóízű kacagását, előre él-
vezzük azt a sok ötletet, amelyet 
Márton Miksa háziszerzői gyűj-
töttek össze egész tél folyamán, 
mint a szorgalmas méhikék. A má-
jusi műsor például klasszikus lesz 
a ,maga nemében. A fősláger az 
„Éljen az élet" cimü német-magyar 
revü, amely — mint valami szines 
kaleidoszkóp, ugy fogja előttünk 
elvonultatni az esztendő összes 
nagy eseményeit kacagtató tréfák 
formájában. A revü főszerepei 
Pallay Rózsi és Sajó Géza kezé-
ben vannak és ez a körülmény 
már egymagában is sikert jelent. 

De lesz ebben a kabaréban 
minden, A műsort egyelőre nem 

szabad elárulni, mert Márton Miksa 
dr. egész sereg meglepetést tarto-
gat a Jardin-kabaré premierpubli-
kumának. Bizonyos, hogy Buda-
pest nyári gavallérjainak, a szalma-
özvegyeknek már most kéjesen 
dobban meg a szive, ha a Jardin 
de Parisra gondolnak. Hát még ha 
a kabaréelőadást is végig fogják 
kacagni ! 

i l « « » 

A Nemzetiben, melynek 
Földerült napja, 
Megjelent a tragédiák apja 
Egy görög, bizonyos Aischylos nevii 
És szinre került az Odipusz-revü, 
Amelyben több a zordság, mint kellem 
így indultak vagy „Heten Téba ellen" 
Megállapítottuk, hogy fölséges volt a dráma, 
Csak az a kérdés máma, 
Hogy szinre hozni eztet miért is kellett ? 
Mert heten voltak ugyan Théba ellen, 
De hányan vannak Théba mellett ? 

A Vígszínháznak lesz egy uj lakója, 
A gólya, 
A gólya, aki nem hoz több rajkót , 
Mert bemondja a sztrájkot. 
O istenem, mért ily sokára 
Váratot t ez a sztrájk magára 
Mért nem jött huszonöt év előtt 
Egy napsugaras délelőtt 
Mikor e sorok irója 
Hozatott általad, ó gólya, 
Nem volna kínlódás sorom, 
Nem gyötrődnék e verssoron 
Általán minden másképp volna, 
Szegény anyám, ha tudtad volna . . . 

Ulti, i.o 
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HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉRJE 
BARTA T 7 - MODERN Ä , ® 
SÁNDOR JA.ÖNYVKÖTŐMESTER 
ILLUSZTRÁLT ÁRJEGYZÉKÉT 

Ifjúsági színház. 
Régi szükségletet elégit ki a 

Tanitók Otthonának Kinizsi-utcai 
Ifjúsági színháza. Régóta érzi már 
mindenki hiányát egy jó ifjúsági 
színháznak, mely nívós és mégis 
gyermekeknek való előadásokkal 
szolgáljon. Az érdemes és ered-
ményes munka jutalma különben 
nem marad el — s Bárczy polgár-
mester, minden jónak és szépnek 
lelkes pártfogója 24000 korona 
szubvencióhoz segítette az ifjú de 
hasznos vállalkozást : A legfiatalabb 
és a legfiatalabbak számára való 
színház különben az elmúlt héten 
bemutatót rendezett. A bemutató 
egy kedves meséjü csengő muzsí-
káju operett volt. A szerzője Vi-
rányi Jenő — akinek nevét nem 
először hallják a Színházi Élet 
olvasói. A kis operett cime : „Her-
ceg és pásztorleány". P. Jámbor 
Ilonka és Káldy Mariska játszották 
— két fiatal művész, akik e szerep-
lésük tanulsága szerint kitűnő 
intuícióval érezték meg, hogy mi-
ként kell gyermekek számára ugv 
játszani, hogy az gyönyörködtető 
és művészi is legyen. A lelkes és 

melegszívű gyermekpublikum tap-
solva és éljenezve örült a szép 
mesének, mely gyönyörű kiállítás-
sal és finom muzsikával szépült 
ebben az előadásban. Az ifjú és 
okos vállalkozás e bemutatóval 
nagy sikert aratott. A sikerben 
különben nagy része van Zombory 
Béla titkárnak, aki a kis színház 
ügyeit vezeti. 

IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ. 
Virányi Jenő „Herczeg és pásztorlány" 

cimü darabja. 
( Jámbor Ilona, Pálfi J ános , Káldy Mariska). 
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A Beketow star ja. 

A Beketow-cirkuszban most egy szen-
zációs műlovarnő produkálja művészetét. 
Baptiste Schreiber ez a gyönyörű, karcsú 
teremtés, aki 40000 frankot érö törők lo-
ván olyan magas iskolát lovagol, hogy 

bátran kinevelhet jük főiskolai lovarnönek. 
A cirkusz közönségét talán elsősorban az 
ő művészete vonzza. Amikor Baptiste 
Schreiber elegáns kosztümjében megje-
lenik a porondon, minden taps és minden 
tekintet neki szól Meg is érdemli, mert 
amit ő produkál, az nem az artista ügyes-
sége, hanem tiszta művészet. 
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A kicserélt oroszlánok. 

À rendőririporterek hadát néha 
majd fölveti a sok munka, 
néha azonban egész dolog-

talanul heverésznek a sajtóiroda 
székein. Ilyenkor, tudniillik az 
utóbbi esetben, kinyilik a riporter-
fantázia és a legképtelenebb dol-
gokkal ugratják egymást. A napok-
ban például az egyik délutáni lap 
riporterét a következő kérdéssel 
döbbentették meg: 

— Láttad az imént az oroszlá-
nokat ? 

— Micsoda oroszlánokat ? 
— Ejnye, hiszen tudod. Nálatok 

is megvolt irva, hogy a Lánchíd 
oroszlánjait kicserélik végre, mert 
sok panasz volt ellenük. Nem lehet 
a világ legszebb hídját nevetségessé 
tenni nyelvetlen oroszlánokkal. . . 

— Persze, persze — kapiskálta 
az ötletet a riporter. — Ezt én is 
tudom. De miért szállították el az 
oroszlánokat ? 

— Mert ujakat tettek a helyükbe. 
— Ahá — gondolta a lelkiisme-

retes riporter — most lepipállak 
benneteket. Nektek elég, ha a régi 
oroszlánok elszállítását látjátok, de 
én megnézem az ujakat is. 

így gondolkozott és titokzatos 
módon eltűnt a sajtóirodából. A 
fiuk azonban résen voltak és a 
következő pillanatban már telefo-
non hivták föl a Lánchid őrét. 

— Halló, itt a rendőrség beszél. 
A Lipótmezőről megszökött egy 
bolond, akinek az a mániája, hogy 
a Lánchid oroszlánjait kicserélték. 

Ha odajön, ne bántsák azért, ha-
nem adják át egy rendőrnek. 

Közben megérkezett a riporter 
is a Lánchidhoz. A hidőrnek persze 
azonnal föltűnt, hogy egy vékony 
fiatalember milyen szorgalmasan 
nézi körül az oroszlánokat, intett 
tehát az ott posztoló rendőrnek, 
hogy legyen résen. A fiatalember 
most egyenesen hozzájafordult: 

— Ezek ugyebár az uj orosz-
lánok? 

— Persze, hogy az ujak — mondta 
sajnálkozva a hidőr és intett a 
rendőrnek akivel már előzetesen 
megbeszélték a dolgot. Az újságíró 
éppen fölakarta jegyezni ezt a 
tényt a noteszébe, amikor hátulról 
a rendőr megkapta a gallérját. 

— Gyerünk csak, öcsém a ren-
dőrségre. 

— De kérem, micsoda disznóság 
ez ? ! — kiabált a méltatlanul meg-
bántott riporter és a rendőrség 
által kiállított hírlapírói igazolványt 
tartotta oda a rendőr elé. 

— Ohó — ravaszkodott a rendőr 
— ezt majd a főkapitányságon 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Az Úrnők Otthona AURORA PENSIO 
GÖDÖLLŐN 

május 1-től Gizella-ut 19. sz. a. van. Prospectus ingyen. 
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tessék bemutatni, nekem utasítá-
som van. 

És hasztalan volt minden lamen-
tálás, bekisérte a tulbuzgó ripor-
tert. Persze csak a főkapitányság 
épületéig, amely előtt a rendőri 
riporterek nagy gaudiummal várták 
felültetett kollégájukat. 

— A mafla ! — lihegett a ripor-
ter, — engem kisért be, ahelyett, 
hogy azt a vizbeugrót mentette 
volna ki. Majd jelentést teszek én 
is . . . 

— Micsoda vizbeugrót ? 
— Hát azt a nőt. Egy fiatal nő... 

éppen akkor ugrott bele . . . úri-
lány . . . 

Olyan lelkendezve mondta, hogy 
a riportereknek eszükbe sem jutott 
kételkedni. Rohantak mind a Duna-
partra, csak a megtréfált riporter 
maradt ott a kielégített bosszú 
érzésével. 

Tutyu szerencséje. 
Horváth Tutyu — e mese hőse 
Szíves barátja a lovaknak 
Most is hogy láttam ép onnan jött, 
Ahol a lovacskák szaladnak. 

Tutyu eljött a kávéházba 
S mosolygott, mint az angyalok, 
Pedig versenyről jött s bizton vesztett 
Mert nem kocsin jött — csak gyalog. 

— Mért oly derült, Tutyu, 
Mért oly boldog — mondja miért — 
— Ó — feleli — a versenyen ma 
Pokoli nagy szerencse ért. 

— Fenét! — mondom — hát lehet így is ? 
Mesélje el, ez nagyszerű, 
Ezért ragyog hát ki orcáján 
Boldog, nyájas s vig derű. 

— Hát kérem, az első futamban 
Tiz koronácskát tettem én : 
Utolsónak jött a ló be, 
Nem is ló volt — csak tehn ! 

— A másodikban húszat tettem 
— És nyert a ló?—Nem, lemaradt! 
— Ej mondja kérem, mondja . . . 
— Ißy jártam hét futam alatt. 

— A hetedik futam után 
Nem maradt már egy vasam se 
— Ejnye Tutyu — mondja hát — 
Mi ebben n nagy szerencse ? 

— Amint hazafelé gyászban 
Róttam a pálya bús gyepét 
Uram — képzelje — találtam 
— Mit? — Egy négylevelü lóherét! 

legnagyobb Kölcsönkönyvtára 
ANDRÁSSY-ÚT 33. 

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



20. oldal SZinUÁZl ÉLET 

HALLÖ MIUJ5ÀG 
Az i s t e n i s z i k r a jövő réten kezdi meg vi-

déki útját. Az első vidéki 
première szerdán lesz Nyitrán, azután 
sorban szinrekerül Újvidéken és Nagyvá-
radon. A darabot 14 vidéki direktor sze-
rezte eddig meg. 

• • • • 

Gombaszöghy Frida a dicsőségekben gaz-
dag pesti szezon után 

ellátogat a vidékre, hogy pompázó művé-
szetének mindenütt uj rajongókat szerez-
zen. A jövő hét három estéjén Kolozsvárt 
vendégszerepel és pedig első estén a Far-
kasban, a két következő estén pedig a 
Napraforgós hölgy-ben, amely egyúttal 
premier is lesz. 

• ••a 

Meghalt a gó lya — ez volt az első cime a 
Vigszinház soron lévő nyári 

bohózatának, de a Vigszinház bölcsei ugy 
határoztak, hogy a haláleset, amely csak 
egyszerű gólyát sujt is, cimnek rossz kab-
bala. Tanácskoztak, tanácskoztak és máso-
dik cimiil ezt adták : Vége a gólyának ! 
Nos, ez se volt jó. Nem jól hangzott, tehát 
következett a harmadik cim : Elszállt a 
gólya. Ám a szegény gólya evvel még nem 
ért végére kálváriájának, mert mindezek-
ben a fönt vázolt címekben a vidámság 
mellett volt egy adagnyi rossz ómen. És 
ekkor kisütötték a végleges cimet, még 

pedig ugy, hogy a gólya is jóllakott, a ká-
poszta is megmaradt, Egy cimet, amelyben 
nincs se haláleset, se hirtelen elutazás, 
csupán egy csomó vidámság Ígérete. Az 
uj cim tudniillik, amely visszavonhatatlanul 
végleges : Sztrájkol a gólya. 

• • • • 

Szacsvay nem megy nyugalomba. Igenis nem 
megy. Már, 

hogy ő még mindig azon erőlködik, hogy 
de bizony, ha beáll az őszi szezon ő vég-
kép bucsut mond a színháznak és a szín-
padnak, régi és nagyszerű dicsőségei szín-
helyének. Most azonban egy kis akadálya 
van a dolognak. Talán önök is hallottak 
már róla, hogy Szép Ernő, egy nagyon 
szép mesejátékot irt amely jövő szezonban 
kerül bemutatóra. Ebben a darabban pedig 
van egy nagyszerű alak, egy magyar pa-
raszt figura, aki a halált szimbolizálja. Ezt 
a gyönyörű szerepet a szerző Szacsvaynak 
szánta, sőt mindenki, aki a darabot ismeri, 
azt állítja, hogy ezt a szerepet más el nem 
játszhatja, Most tehát arról van szó, hogy 
megpuhítják a nyakas művész szivét. 
Küldöttség fogja felkeresni, a tagjai irók 
és művészek, s megkérik, hogy legalább 
még egy évig halassza el a búcsúzást. 
Szacsvay remélhetőleg van olyan jó em-
ber, aki egy olyan fiatal és tehetséges 
ember kedvéért, mint Szép Ernő, lemond 
erről az egy esztendei pihenésről, amely-
ben ugy sem telne öröme. Jövőre meg 
valószínűleg — hisz annyian vannak a fia-
talok — megint csak akad majd egy szép 
darab, egy lelkes küldöttség, s igy Szacs-
vay, aki egyik igaz nagy értéke a szín-
művészetnek, néhány esztendeig még kény-
telen művésznek maradni. Reméljük, hogy 
nem esik nehezére. 

A Nemzeti Szinház Párisban. Egyelőre még 
nem a Nemzeti 

Szinház társulata megy Párisba, csupán 

T o v l f n v i m n l f G Á B 0 R ANDÓRpompás 
l á t n á I IIIIHK verskötete. 77 kabaré vers 

I ( i l 1 1 M I 1 1 1 1 W I » Ára 2 kor ona. Megrendelhető a 
SzinházíElet kiadóhivatalában. 
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Vígszínház. 
Lakájok. 

Szinmü 3 felvonásban. Ir ta: Hajó Sándor. 
Személyek : 

Pavlicsek kapus 

tános, főkomornik 
íovács, soffőr 

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. 

A mumus. 

I. felvonás. Duvernet leányát, Lilit meg-
kéri Couture ügyvéd. A könnyelmű Du-
vernet háromszázezer frankos hozományt 
igér, de nem számol azzal a körülmény-
nyel, hogy tulajdonképen semmije sincs, 
mert tönkrement. Nem is törődik vagyoni 
helyzetével. Mindent a másik leányára 
Françoisera biz, aki most is hajbakab 
Gérard elektrotechnikussal, aki túlságosan 
drágán akarja a kastély villamos felszere-
lését elkészíteni. Françoise jár közbe Lili-
nél is, hogy a leányka mondjon le a ter-
vezett házasságról és inkább legyen a 
gazdag La Perliereé, aki megmentené a 
családot az anyagi romlástól. 

II. felvonás. Françoise, aki eddig sem-
mit sem törődött külsejével és a leányos 
álmokkal, kezd nagyon érdeklődni Gerard 
iránt. Ez nagyon tartozkodó a leánnyal 
szemben és szigorúan vádolja, hogy anyagi 
okokból tönkreteszi húgának boldogságát. 
Françoise erre elhatározza, hogy jóváteszi 
hibáját. 

III. felvonás. La Perliere, Lili kérője, 
attól tart, hogy második házassága sem 
lesz boldog. Mégsem illik egészen a fiatal 
leányhoz. Françoise megerőtiti ebben La 
Perlieret, akit kedves kacérságával meg-
hódít a maga számára. A derék leány 
ugyanis maga akar La Perliere felesége 
lenni, csakhogy megmentse húgát. Persze 
Gerard ezzel a megoldással még kevésbbé 
van megelégedve, mert már ő is szereti 
FranÇoiset. 

IV. felvonás. Minden jóra fordul. A két 
szerelmes pár boldog lesz, La Perleeré 
kibékül első feleségével és Duver íe t is 
megmenekül az anyagi bajoktól, 

Vígjáték 3 felvonásban. Irta Gavault Paul. 
Fordí tot ta Heltai Jenő. 

Személyek : 

Duvernet 
Duvernetné 
Henri ) 
Françoise) gyermekeik 
Lili ) 
Conture 
Conturené 
Napoleon, a fiók 
Cerard 
Ghérance 
La Perliere 
Joseph 
Heléne 
Céléste 

Vendrey Ferenc 
Haraszthy H. 
Zátony Kálmán 
Varsányi Irén 
Lenkeffy Ilonka 
Bogyó Zsigmond 
Jancsó Jolán 
Tanay Frigyes 
Hegedűs Gyula 
Tapolczay Dezső 
Szerémy Zoltán 
Bárdi Ödön 
Varga Anna 
Kürti Sári 

Szemben a SCHÜCKBEN vacsorázunk. 

Sztrájkol a gólya. 
Énekes bohózat 3 fe lvonásban. Magyar színre alkal-

mazta Heltai Jenő. 

Személyek : 
Ta tá r 
T a t á m é 
Zsuzsi, a leányuk 
Nagy Péter 
Lenke 
Nagy Kristóf 
Dickson kapi tány 
Kertész 
Pista 
Inas 

Tapolczay Dezső 
Haraszthy Hermin 
Lenkeffy Ilona 
Tanay Frigyes 
Németh Juliska 
Sarkady Aladár 
Veudrey Ferenc 
Bárdi Ödön 
Győző La jos 
Bogyó Zsigmond 



28. oldal W1UÁ7! ÉLET 

Vígszínház. 

A telefon. 
Bohózat három felvonásban, négy ké, ben. 

Irta : Gavault Paul és Berr Georges. 

Fordítot ta: Adorján Andor. 

Személyek : 

Lejongrois, orvos 
Germaine, a felcséze 
Cormainville, orvos 
Mamette, a felesége 
Serpolet 
Julien 
Gerard 
Gargousse 

ïveline 
Rosine 
Clara 
Lonise 

Vendrey Ferenc 
Góthné Kertész Ella 
Tapolczay Dezső 
Gazsi Mariska 
Góth Sándor 
Tanay Frigyes 
Sarkady Aladar 
Szerémy Zoltán 
Bogyó Zsigmond 
Lenkeffy Ica 
Kende Paula 
Varga Anna 
Csáky Biri 

Az elnkné. 
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 Kárpáthy Lili 
Angéline Komlós Ilka 
Történik az első felvonás vidéken, Tricointe lakásán, 
a második Párisban, az igazságügyminiszteriumban, 

a harmadik egy párisi szállodában. 

I. felvonás. Germaine megtudja, hogy 
férje, Lejonquois orvos, tiltott uton jár. 
Dühében elhatározza, hogy egyenlő fegy-
verrel boszulja meg magát, — akárkivel. 
Telefonon a lakásába szólítja Serpoletet, 
egy fiata; hivatalnokot, akivel elhiteti, hogy 
a miniszter szólitja. Serpolet megjelenik 
és bár aznap van az eljegyzése, nem tud 
ellenállni a szép asszonynak és ott marad. 

II. felvonás. Serpolet elaludt Lejonquois 
ágyában. Ekkor egy megrémült alak ront 
be a lakásba. Valaki szálkát nyelt és sür-
gősen keresnek orvost, hogy mentse meg 
a fuldoklót. Serpolet kénytelen az orvos 
sze re ré t vállalni. A következő képben 
szemben áll a pacienssel, aki közben job-
ban lelt Ez a páciens pedig nem más, 
mint az igazi Lejooquois, aki álnév alatt 
mulatott a kedvesénél. Serpolet nem tudja 
kivel van dolga és elmondja kalandját. 
Az orvos megtudja, hogy felesége hütelen 
lett és dühösen rohan haza. Mire vissza-
tér az üres lakásból, ahonnan az asszony 
már elmenekült, Serpoletet elcsábítja a 
doktor barátnője is. 

III. felvonás. Serpolet lakásán találkoz-
nak az összes érdekelt felek, a doktor és 
kollegája, akinek szintén bajai vannak a 
feleségével. Mindent ugy elintéznek, hogy 
a házastársak kibékülnek és serpole t el-
veheti a menyasszonyát. 

Színház után a NEW-YORK 
megyünk. 

kávéházba 

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 amíg 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 igazságügym.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-
szotgája, 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 s akácsnő 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 SCHUCKBEN vacsorázunk. 

0 0 ri MENYASSZONYI KELENGYEK L ™ ^ 
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SZl'nUÁZl ÉLET 29. oldal 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
A cigányprímás. 

Operett 3 fe lvonásban. írták Wilhelm és Griinbaum. 
Fordítot ta Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette Kálmán 
Imre. Rendező Stoll Károly. Karmester Vincze Zs 

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

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

II. felvonás. Az Irinoy gróf párisi paiotájában 
foiyik az estély, ameiyet 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 és 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 aligjia egyeznék bele, Laci pedig 
nem veheti el Juliskát, mert az már az őreg 
Rácz menyasszonya. A megoldást Gaston gróf édes-
anyja hozza meg. Kiderül ugyanis egy intim jele-
netben, hogy a grófné ezelőtt harminc 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 barát ját . Stradivarius hegedűjét bedobja 
a kandallóba. 

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

Személyek : 
Flaubert Király 
Dagobert Rátkai 
Pipsi Medgyaszay V. 

karousse Németh 

va 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 mula tozás közepe t 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 sikerűit a cselem — szól a gyáros 

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

Merthogy ő is hitt a gyáros munkásokhoz intézett 
szavaiban. Zokogva, összetörten kiszalad a gyáros 
palotájából . 

Évát e csalódása nagyon megtöri. Már [már haj t 
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 gép í rás t t anu l junk UNDERWOOD szak-
i sko lában Andrássy -u t 1. 

Leányvásár. 
Operette 3 felvonásban. írták: Martos 

Ferenc és Bródi Miksa. Zenéjét szerzette: 
Jacobi Viktor. — Személyek : 

Harrison Jack Boross 
Harrisonné Erdei Berta 
Besy, leányuk Perczel Sár 
Lucy, szobaleány Lonzay Anna 
Gróf Rottenberg Latabár 
Fritz, fia Rátkai 
Miglest Tom Király Ernő 
Korcsmáros Kovács 
Sem, pincér Ciszsér 

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

Harsányi Zsolt, Kálmán lenő, 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. 



30. oldal SZÍnUÁZl ÉLET 

MAGYAR SZÍNHÁZ 
Az isteni szikra. 

Szatirikus komédia 4 felvonásban. Irta : 
Drégely Gábor. 

Személyek : 
A felség 
Rubinstein történetíró 
Henrik fia 
Pál, habitué 
Valée Ilona, operaéne-
' kesnő 
'Margit, öltöztetőnő 
Operaigazgató 
Rubinsteinné 
Szobalány 

Csortos Gyula 
Réthy Lajos 
Z. Molnár László 
Huszár Károly 

Báthory Giza 
Rónai Alice 
Dobi Ferenc 
Bera Paula 
Hubai Anna 

Királyok. 
Három egyfelvonásos, irta Bródy Sándor1 

I. Lajos 
Lajos 
Királyné 
Az osztrák herceg-

kisasszony 
A német herceg-

kisasszony 
Az olasz herceg-

kisasszony 
Phoebus 
Színhely A zárai Szt. 

Lajos 

király. 
Csortos Gyula 
R. Gombaszöghy F. 

Csatay Janka 

Abelovszky Margit 

Makay 
Papp Mihály 

Klára-klastrom. Nagy 
kora. 

Első felvonás. Történik Henriéknél. A 
komponista épen most fejezte be uj ope-
ráját , melynek főszerepét kedvesének Va-
lée Ilonának irta. Apjánál a történetirónál 
megjelenik a felség megköszönni, amit 
történelmében nagyatyjáról irt, és elmondja, 
hogy nagyapja művészi hajlamát ő is örö-
költe, majd behívja Henriket és Ilonát is 
és eljátsza előttük „Policrates gyűrűje" 
című operáját és megkéri a kétségbeesett 
Henriket, hogy az opera szerzőségét a vi-
lág előtt ő vállalja el. 

Második felvonás. A Policrates gyűrűje 
premierjén történik. A felség az udvari 
páholyból legelsőnek tapsol az operának, 
a közönség természetesen nem maradhat 
a felség megett és tapsol ő is. A felség 
azt hiszi, hogy operájának nagy sikere van 
és megkéri a művésznőt, hogy fogadja őt 
előadás után. Ilona, hogy Henrik félté-
kenységét elkerülje, fejfájást színlel és kéri, 
hogy ne jöjjön fel ma este — de Pál a 
habitüé véletlenül elárulja Ilonát. 

Harmadik felvonás. A felség megjelenik 
Ilonánál és szerelmet vall neki, amit Hen-
rik és Pál az erkélyről, Gottfried a tör-
ténetíró pedig a felség szobra mögül hall-
gat végig, mikor aztán a felség házassági 
ígéretet tesz Ilonának Gottfried véletlenül 
feldönti a felség szobrát, amit az a végzet 
jeladásának tekint és nem veszi Ilonát 
feleségül. S mivel hajnal előtt nem tud 
visszatérni a palotájába — az éjet Ilona 
erkélyén tölti és szerenádot ad a művész-
nőnek. 

Negyedik felvonás. A felség Lohengrin 
nevű Yachtján indul találkozásra a cárral, 
hogy feleségül vegye az unokahugát. Utol-
jára még kihallgatáson fogadja szerelmét 
Ilonát és Henriket, akit a lapok levágtak 
a Policrates premierje alkalmából és Ilona 
tanácsára, mint Policrates a szerelmesét 
lonát Henriknek adja. 

A fejedelem 
A fejedelem asszony 
Az öreg diák 
Ditrik 
Tanító 

II. A fejedelem. 
Kürthy József 
R. Gombaszöghy F. 
Rátkay Lajos 
Csortos Gyula 
Csiszár 

Színhely: A gyulafehérvári fejedelmi kas-
tély. Bethlen Gábor kora. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk 

III. Rembraudt. 
Rembraudt 
Hendrickse 
Titus 
Szolgáló 
Szolga 
Six polgármester 
Kövér pap 
Sovány pap 
Tulpe 
I. orvos 
II. orvos 
III. orvos 

Kürthy József 
Haraszti Mici 
Tarnay Ernő 
R. Gombaszöghy F. 
Kardos 
Rátkay Lajos 
Huszár 
Karády 
Doby 
Lénárd Béla 
Koos Károly 
Kőrmendy 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

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

csarnoknál). 



SZl'nUÁZl ÉLET 31. oldal 

MAGYAR SZÍNHÁZ 

Ernst Wurmser 
Erich Neubürger 
MaximilianWolff 
Friedrich Sterler 
Friedrich Kaden 
Kurt Gölz 
Hubert Heinrich 

A berlini Kleines Theater vendégjátéka. 

Prolessor Bernhardi 
Komödie in fünf Akten von Arthur 

Schnitzler, Regie ! Victor Barnowsky. 
Dr. Bernhardi, Direktor Bruno Decarli 
Dr. Ebenwald, Vizedirek. R. Klein-Rohden 
Dr. Cyprian, Professor Guido Herzfeld 
Dr. Pflugfelder, Professor Hans Sternbe-g 
Dr. Filitz, Professor Erich Platen 
Dr. Tugendvetter, Prof. Maximilian Wolf 
Dr. Schreimann. Dozent 
Dr. Adler, Dozent 
Dr. Löwenstein, Dozent 
Dr. Oskar Bernhardi 
Dr. Kurt, Assistent 
Dr. Wenger, Assistent 
Hochroitzpointner 
Ludmilla, Krankenschwes-

ter Irmgart v. Hansen 
Dr. Flint, Unterriehtsmi-

nister Max Landa 
Dr. Winkler, Hofrat Max Adalbert 
Franz Reder, Pfarrer Alfred Abel 
Dr. Goldenthal, Vertei-

diger Ernst Vurmser 
Dr. Feuermann, Bezirks-

arzt John Gottowt 
Kulka, ein Journalist Kurt Götz 

Bernhardi tanár, egy klinika zsidó szár-
mazású igazgatója, meggyőződéses szabad-
gondolkodó, de azért semmiféle gyűlölettel 
nem viseltetik a vallásossággal szemben. 
Bernhardi akarata ellenére belekeveredik 
egy afférbe, amelyet az ellenségei szenzá-
ciónak fújnak fel, Van egy halálos beteg 
menthetetlen páciense, akihez az ápoló 
apáca elhívja a kátholikus papot. Bernhardi 
azonban megtiltja a papnak, hogy a hal-
doklóhoz bemenjen, mert a betegnek sej-
telme sincs arról, hogy meg fog halni és 
Bernhardi meg akarja őt kímélni a rettentő 
tudattól. A tanár humánus felfogását azon-
ban félremagyarázzák. A pap felfújja az 
esetet, amelyet agy állit be, mint erőszakos 
vallásháboritást. Bernhardi Ellenségei ellene 
izgatják a klinika gondnokságát, a kleriká-
lis parlamenti többség interpellál a dolog-
ban és a kultuszminiszter, Bernhardi ifjú-
kori barátja, a döntő pillanatban elejti a 

tanárt. Hamis tanukat állítanak Bernhardi 
ellen, akit a bíróság vallásháboritás miatt 
két hónapi fogházra ítél. A pert minden 
párt a maga szempontjából fogja fel, a 
liberálisok és klerikálikus összetűzése lesz 
belőle, csak maga Berncardí tiltakozik az 
ellen, hogy mártírt csináljanak belőle. Egy-
szerűen nyugalmat akar, hogy ismét a tudo-
mánnyal és orvosi praxisával foglalkozzék. 
De ámbár látszólag neki van igaza, ő sem 
képviseli az abszolút igazságot. Légy okos 
és fölényes ur, a darab raisoneurje, meg-
mondja neki, hogy nem cselekedett oko-
san, mert hiányzik belőle az a képesség, 
hogy a reformátor és mártír legyen és sok-
kal okosabb, ha valaki a meggyőződése 
ellen cselekszik, mint ho meggondolatlanul 
olyan lépésre szánja el magát, amelyből 
nem akarja levonni a végső konzekveuciát. 

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

A farkas 
játék 3 felv Irtó Molnár Ferenc. 

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

Gyors- és gépí rás t t anu l junk UNDERMOOD szak 
i sko lában Andrássy-ut 1. 

r f e | U | M | S \ mozgókép-palota. Bejárat: VIII. Józseí-körut31 
w í T I I « l r 4 A monarchia legnagyobb mozgószínháza. 
Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar. Elsőrendű műsor. Az előadások hétköznap 
d. u. 5 órakor, vasár- és ünnepna- « „ i r->. .. » i t » 
pokon d. u. 4 órakor kezdődnek. Teljesen ujjáepitve! Fenyuzo berendezes 
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N E P O P E R A . 

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

s ze r i e t t e : Zerkovitz Béla. Rendező: Mérei Adolf. 

Személyek 
Báró Turbolyai Aladár 
Báró Turbolyai Déaes 
Bánki Jolán 
John Jeffersohn 
Miss Gwendoline Jeffersohn 
Ivette Daisv 
Torelli zeneszerző 
Az orvos 
Az ügyvéd 
Öreg huszár 
Fone 

Utcai énekesek 

Pázmán 
Horthy 
Szoyer 
Pajor 
Berky Lili 
Balogh 
Hajnal H. 
Újvári 
Fejér 
Hajagos 
Mátrai 
Marosffi 

!

Sebők Ilona 
Sorak Márta 
Németh 
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 Jo-
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 
nevet a teljes elhomályosodástól. A szüle-
tésnapot tovább ünneplik Aladár lakásán. 
Csapongó jókedvben vannak, mikor meg-
jelenik Jolán, mint a Cook menetjegyiroda 
hivatalnoknője 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. 

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 
hozományvadászra. 

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. 

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

Rígoletto. 
Opera 4 felvonásban. Irta : Piave. Zenéjét 
szerzette : Verdi. Fordította : Nádaskay 
LajOs. Rendező : Méreí Adolf. Karmester : 

Reiner Frigyes. — Személyek : 
Mantua herceg 
Rígoletto, bohóca 
Gilda 
Sparafucile 
Monterone 
Magdalena 
Marullo 
Ceprano gro 
Borsa 
Ceprano grófja 
Giovanna 

Maikl György 
Baklanow György 
Lidia Lipkowska 
Bihar 
Róna 
Bazilidesz Mária 
Pajor 
Mátrai 
Hajagos 
Legard Adél 
Hiekisch Kató 

Z ALO GCEDULAK AT; 
brilliáns köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra be-
cserélem. Beitz ékszerész IV., Kàroly-

körut 6. — Telefon 102-19. 

CAFE-RESTAURANT 
G0RS0 

Délután és este Quartett-zene, 
DELI Színház után íriss vacsora. 

4 korona Souper. Polgári árak. 
Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. 
Házonkivüli megrendelések, ugy mint eddig a 

legpontosabban eszközöltetnek. . 



17, szám. SZfrilJÄZi ÉLET m. 

S BftBD fEREHCZ ES 1ESTÜEBE 
^ A legszebb újdonság: a 

Csillagsugáros éjjel 
Zenéjét szerzé: FRIEDMANN LEO.  

1(7 Szövegét irta : MÁRKUS ALFRÉD. 
Énekli : MÁTHÉ SÁNDOR. 

<As£r Kapható minden zenemükereskedésben. 
(C f Ára zongorára és énekre 2 korona. i — 

A legnagyobb sláger: a 

Drága kicsi párom 
Zenéjét szerzé: HETÉNYI ALBERT. 

Szövegét irta : HARSANYI ZSOLT. 
Éneklik többek között RÉVÉSZ KATÓ, SUGÁR 

ELZA, H. VÁRADY ELZA és mások. 
Kapható mindenütt. Ára 1 korona 80 fillér. 

Kóták és színházjegyek. 
Telefonszám : 

25—13- és 57—08. 

Andrássy-ut 1. 

Telefon-szám : 

6—56 és 5 7 - 2 8 . 

Kossuth Lajos-utca 4. 
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A „SZÍNHÁZI ÉLET" kiadóhivata-
lában (Budapest, Eötvös-utca 31.) 
megfelelő levélbélyeg beküldése 

mellett megrendelhető 

Tavaszi ünnep 
Dráma 3 felvonásban. 

Irta: BIRÓ LAJOS. Ára 3 korona. 

Irta: 

Bella 
Szinmü 3 felvonásban. 

SZOMORY DEZSŐ. Ára 3 koron 

Róza néni 
Vigjáték 3 felvonásban. 

Irta : LENGYEL MENYHÉRT. Ára 3 koronk 

M e d ú z a 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta: Ifj. WLASSICS GYULA. Ára 3 kor 

M NAGY UR 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta : KISBÁN MIKLÓS. Ára 3 korona 

Eva boszorkány 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta: HERCZEG FERENC. Ára 2.50 ko 

PUöbus-könyvnyomda, Budapest VI., ötvös-utca 31. — TELEFON 133-98. 


