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

(Elbeszélések) Ára 2 kor. 
DÉLI FJORDOK (Dalmácia álomképekben) Ára 3 kor. 
AMERIKA (Az Uránia darabja) . . . . Ára 20 fill. 
BESZÉLŐ ÉJSZAKÁK (Húsz elbeszélés) Ára 2.40 k. 
AMERIKAI SZÍNEK (Tanulmányok) . . Ára 2.40 k. 
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) . . . . Á r a 2.80 k. 
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. 
A BOLDOGSÁG (Dialóg) Ára 30 fill. 
A KALANDOR (Szinmű 3 felvonásban) . Ára 60 fill. 
A RÉZTORNYU KASTÉLY (21 elbesz.) . Ára 3.50 k. 
A LÉLEKBÚVÁR (Regény) (Sajtó alatt) 
HANNA (Dráma 1 felvonásban) . . . . 
A SZULTÁN BIRODALMA Ára 30 fill. 

Megrendelhető a 
r 

»Színházi Elet« kiadóhivatalában 
budapesl, VI. Eötvös utca 31. 
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Előf i ze té s i árak: 
Budapest és vidékre 

Egész évre 8 kor 
Félévre 4.70 , 
Negyedévre 2.40 „ 

Egyes szám ára 
Budapesten 20 f. 

Vidéken 24 f. A Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

FTINNFÓI ELET 
^£erKe»5zÜ:ancz£ Sándor 

ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÂRNAP REGGEL az összes buda-
pesti színházak egész heti SZINLAPJÁVAL és a darabok 
" " TARTALMÁVAL •••• 

H i r d e t é s e k d í j -
s z a b á s s ze r i n t . 

Szerrkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eötvös-utca 31. 

Telefon 133—98. 

Felelős szerkesztő: JNCZE SÁNDOR. 

À kék madár a Magyar színházban. 

j j ^ J f e int a kis gyermek, aki 
sokáig várakozott va-

^ lami édességre és most 
megkapván nagyszerű gyönyörű-
séggel szopogatja — olyan gyönyö-
rűséggel élvezte a Magyar Szinház 
közönsége Maeter-
linck csodálatos 
meséjét, amely vég-
re magyarul és 

színpadról szólt 
hozzánk pénteken 
este. Talán már 
nem is volna szük-
séges hogy bőveb-
ben ismertessük itt 
a kis Tyltil és a 
kis Mytyl meséjét, 
akik álmukban egy 
szép napon elin-
dultak, hogy meg-
keressék a kék ma-
darat amely az 
emberi lélek boldogságát jelképezi 
e nagyszerű álomban. De olyan 
kedves és olyan elragadó ez a 
mese, hogy szinte jól esik újra 
meg újra elmondani. Olyan mint 
amilyent szeretetreméltó nagy-

MAURICE MAETERLINCK 

anyánk mesélt, s amelyre örök 
szépségként emlékezünk és mégis 
olyan ez a mese, mint ha filozófiai 
értekezések tömege foglalódott 
volna össze benne. Még vázlatos 
elmondásban is fogalmat alkothat 

róla mindenki, hogy 
milyen megható és 
mégis menyire vi-
gasztaló ez az álom-
mese játék. 

Tyl apónak és 
anyónak van egy 
Tiltyl nevü fiacs-
kája és Mytyl nevü 
leánykája. A szom-
szédban lakik Ber-
linget asszony, aki-
nek kis lánya na-
gyon beteg,de rög-
tön meggyógyulna, 
ha Tyltyl, az ő kis 
játszó társa, neki 

adná az ő gerlicéjét. 
Tyltyl azonban semmiképen sem 
akar megválni az ő kedves mada-
rától. S ekkor beköszönt hozájuk 
az álom. A két gyermek lelki éle-
tében olyan nagy szerepet játszik 
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a madár, — továbbá Bedinget 
asszony és kis lánya, akik a ger-
licét el szeretnék venni, hogy ál-
mukban sem tudnak tőlük szaba-
dulni. És álmodják, hogy Beryluse 
varázslónő elküldi a gyermekeket 
a kék madárért, amelytől meg fog 
gyógyulni a leánya — s melléjük 
adja utitársul a kutyát, macskát, 
kenyeret, cukrot, tüzet, vizet és 
világosságot, segitségül pedig a 
bűvös sapkát, amelynek gyémánt-
gombját ha elfordítják, feltűnik 
előttük a dolgok lelke. így jutnak 
el keresés közben az emlékezetes 
országba meghalt nagyanyjukhoz, 
találnak is egy kék madarat, de 
mert tulsokáig időznek a multak 
országában, a csodás madár meg-
feketedik. Tovább mennek az éj 
palotájába, amely a borzadás, a 
betegségek, a háború és a hallga-
tás rettenetes rémeivel akarja őket 
elijeszteni, de ők felnyitják a nagy 
kaput, bemennek a kék madarak 
közé, el is fognak egy csomót, de 
mikor a világossághoz érnek, a 
madarak dermedten holtan hullnak 
ki a kezükből; az igazít, amelyik 
a napvilágon is tud élni, nem tud-
ták megtalálni. Keresik a halottak 
országában, de— ott sincs, Végre 
a jövő birodalmába érnek, ahonnan 
az Idő lebocsájtja a földre a szü-
letendő gyermekeket, fognak is egy 
madarat, de az sem az igazi. . . . 
Mit tegyenek hát, mikor minden 
helyet bejárnak, és mégsem talál-
ták meg az igazi kék madarat? 
Kétségbeesnek. De a Világosság 
megnyugtatja őket : Megtettük, ami 
erőnktől tellett... Valószínűleg nem 

is él kék madár; vagy pedig rög-
tön megváltoztatja a szinét, mihelyt 
kalitkába teszik. Hazaérve azon-
ban otthon, a saját kis kalitkájuk-
ban megtalálják a „kék madarat". 
Amint azonban kinyitják a kalitkát 
hogy megfogják, a kék madár el-
röppen. Mindenkinek saját lelkében 
van tehát elrejtve a boldogság nagy 
igazsága, s nem szabad kiemelnünk 
onnan mert elröpül. 

Maeterlincknek ezt a grandiózus 
meseálmát teljes fenköltségében 
szólaltatta meg a Magyar Szinház. 
Egy nagyszerűen sikerült színházi 
szezon pompás befejezéséül Beöthy 
László igazgató bőkezűen mint egy 
igazi maecenás valósággal kincse-
ket költött arra, hogy ez a nagy-
szerű darab, diszes, gyönyörű és 
hozzáillő köntösben jelenjék meg. 
Csupa szin és illat az egész szín-
pad. Csupa nagyszerű fantázia, 
minden mondaton amelyet elmon-
danak és minden gondolaton, rajta 
van Vajda Lászlónak, a tökéletes 
invencióju és megértő rendezőnek 
a kezenyoma. Eletének legszebb 
és legkomolyabb munkáját végezte 
most s amit produkált, azért meg-
irigyelheti Európa minden előkelő 
színpadja. Csupa nagyszerű gon-
dolat, csupa kitűnő ötlet. Ennél 
tökéletesebb szépségben nem is 
lehetne megoldani színpadon a me-
sét és az álmot. Vajda László most 
nem csak rendező volt, hanem 
poéta is, és poétának ép oly kitűnő 
mint rendezőnek. Meg kell azon-
ban állapitanunk azt is hogv ered-
ményesen nagyszerű munkáját ki-
tűnően segítették a szereplők. 
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A két madár kereső gyermeket 
Taksonyi Piroska és Lakos Edith 
játszták. Taksonyi Piroska a fiu, 
és a kis Lakos a leány. Két igazi 
csodagyerek, akiknél megfelelőbbet 
keresve se találhatott volna erre a 
két szerepre a szinház. Gyerekes 
bűbáj van bennük s nagyon sok, 
meglepően sok értelem. Közvetle-
nek, kedvesek és soha egy pilla-
natra sem éreztük rajtuk a betani-
tottságot, amit oly gyakran és oly 
kényelmetlenül veszünk észre a 
gyerek művészetnél. Valami elra-
gadó komolyság és bájos játékos-
ság volt bennük. A szülők szere-
pében szeretetreméltóan kedves 
Dobi és Pappné. Nagyon érdekes 
művészi feladat jutott Forrai Rózá-
nak, aki keltős szerepet játszik. O 
a szomszédasszony, az álomban 
pedig ő Berylaus a tündér. Olyan 
nagyszerű szinésznő kell ehhez a 
kettős szerephez, olyan nagy inte-
ligencia mint a Forrai Rózáé, amely 
e kettős feladatban mindig más 
tudjon lenni és mégis mindig 
eszünkbe juttassa, hogy a kettő 
tulajdonképen egy alak. A Világos-
ságot Báthory Giza szimbolizálja, 
és mondhatjuk hogy a világosság 
meg lehet elégedve, hogy ilyen 
szép szimbolumot kapott. Megha-
tóan kedves Vágó és T. Halmi 
Margit, mint az öreg és meghalt 
nagyszülők bájos emléke. A gyer-
mekek kisérői közül a legötlete-
sebb Z. Molnár, aki a kutyát, és 
T ó t h Irma aki a macskát 
játsza. Huszár a kenyér szerepé-
ben — lehet-e kenyérről jobbat 
mondani; igazán jóizü. Utolsónak 

hagytuk bár az elsők közt érde-
melne helyet Cs. Aczél Ilona, aki 
az Éjszakának volt szépséges és 
nagyszerű megszemélyesítője. A 
többieknek csak kisebb szerep ju-
tott, de mind olyan ambícióval 
játszák, mintha nagy és terjedel-
mes. sok sikert igérő íeladatuk 
volna. 

Most még néhány szót a kisérő 
zenéről, mely magyar munka, még 
pedig Nádor Mihály szerzeménye. 
Kétszeresen nehéz feladat elé állí-
totta a zeneszerzőt ez a feladat — 
nem csak finom és invenciózus 
kíséretet kellett adnia, hanem olyan 
kiséretet is amely teljesen átérti 
és meg tudja érzékiteni azt a cso-
dálatos meseszerű hangulatot amely 
minden irók kőzött egyedül Mae-
terlinck sajátja, gazdag fantáziával, 
ötletességgel, subbilis finomsággal 
oldotta meg ezt a súlyos problé-
mát Nádor Mihály. Egy egy száma 
csipkeszerü finomsággal, mélységes 
zenei szépségeivel mint külön álló 
egész is teljes hatásra számithat. 
Igaz szépségében érvényesült ez a 
muzsika a Magyar Szinház előadá-
sában, melyen Bertha Sándor ve-
zette a zenekart. Az uj és fiatal 
karmester most adta első nagyobb 
bizonyságát, hogy milyen értéket 
nyert benne a szinház. 

Mindezeket összefoglalva a Ma-
gyar Szinház idei szezonbefejezése 
nem csak méltó a főszezonhoz, 
hanem betetőzi és felülmúlja azt 
és még mindent ami Budapest 
színházaiban az idei szezonban 
történt. 
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A Carl-Theaier Budapesten. 

M int a francia négyesben szo-
kás, páros helycsere történt 
Beöthy és Eibenschütz direk-

torok között. Mindegyik kicsit át-
ruccant a másikhoz vendégszere-
pelni és amikor büszkeségből do-
bogó kebellel vesszük tudomásul, 
hogy a Király szinház gárdája 
Bécsben rendkívüli sikert aratott, 
ugyanekkor konstatálnunk illik azt 
is, hogy azért mi sem csináltunk 
rossz cserét, Fedák Sári helyett 
kaptunk egy Mizzi Zwerenzet, Ki-
rály helyett egy Marischát, azon-
kívül kaptunk egy Waldemárt is, 

CARLTHEATER. SUSI. 
Mizzi Zwerenz. Richárd Waldemnr . 

aki már veszedelmesen fosztogatja 
nagynevű druszájának, Psylander 
Waldemárnak babérait. 

De tartsunk" sorrendet. Először 
is Eibenschütz direktort kell agyba-
főbe dicsérnünk, nem azért, mert 
ezt a vendégjog kivánja, hanem 
mert csakugyan megérdemli. Aki 
olyan operett-ansamblét tudott 
összehozni, mint ő, akinek minden 
szerepkörre megvan a maga nagy-
szerű szinésze, aki olyan műsort 
tud megszerezni, színháza számára, 
azt mi hasztalan próbálnók most 
felfedezni. A magyar közönség 
éppen olyan jól ismeri, mint a 
mennyire a császárvárosban meg-
becsülik, titkárjával, a kitűnő Löwé-
vel együtt, aki nem más, mint a 
németre lefordított Lázár Ödön. A 
különbség inkább csak a rangban 
rejlik. Lázár már direktor, Löwe 
pedig nyilván csak lesz direktor. 
De minden valószínűség szerint 
lesz. 

Es Zwerenz ! Eléggé érzik vájjon 
a hangunkból az elragadtatást ? A 
legkedvesebb, a legbájosabb, a leg-
temperamentumosabb operett-szub-
rett, akit a császárváros valaha 
fölnevelt magának. Egészen egyéni 
egészen utánozhatatlan, — akárcsak 
Fedák és sikereinek titka is ebben 
a különös egyéni varázsban rejlik. 
A budapesti közönség most har-
madízben üdvözli és ünnepli a nagy 
Zwerenzet, aki az Alt-Wienben és 
a Susi-ben feledhetetlen estéket 
szerzett nekünk. Ugyancsak nagy-
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szerű a partnere is, Marischka, aki 
alakra, hangra, megjelenésre, já-
tékra egészen Ráthonyira emlékez-
tet és talán ezért volt még nagyobb 
sikere, mint amekkorára a bécsiek 
is számítottak. Az ünneplésből 
azonban bőven kijutott a Rényi-
Martos operett huszárezredesének, 

Waldemár urnák is, aki nagysze-
rűen parodizálja a német nyelvet 
törő magyar katonát. Aféle „Mi-
kosch" volt, de a legkedvesebb 
fajtából. A humora és kedélye el-
sőrangú, a színészi készsége pá-
ratlan. 

Egyelőre őket akartuk kiemelni 
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a Carltheater pazar együtteséből, 
ahol van még egy egész ser^g 
nemzetközi értéket képviselő név. 
Majd ők is sorrakerülnek, de most 
izelitöül legyen elég ennyi. Hisz, 
ha mindenkiről érdeme szerint kí-
vánnánk beszélni, egy körúti köny-
vesbolt összes ceruzakészletét 
kénytelen volnánk fölhasználni. 

Hernani. 
1830 feb-tuár 25-én került szinre 

Párisban először Viktor Hugó ro-
mantikus drámája a „ H e r n á n i . " 
Akkor ez a darab zászló bontást 
jelentett, viharos csaták előzték 
meg s mikor sok ellenkezés, fon-
dorlat és viszály után mégis meg-
lett a premier a bemutató közön-
ségének tapsai nem csak Viktor 
Hugo diadalát jelentették, hanem az 
fiatal és romantikus francia orszá-
gét. Mikor Mars kisasszony és Fir-
mái megjelentek a Comedie szín-
padján Viktor Hugo alakjaiban, ez 
az elavult klassicizmus végét jelen-
tette s a művészi szabadság meg 
érkezését. 

Mégis most, hogy elénk kerül ez 
a furcsa darab sehogy sem tudjuk 
megérteni, hogy miért lelkesült 
annyira Páris ifjúsága ebben a ro-
mantikus drámában. Mert nékünk 
már furcsák ezek a hátsó lépcsők, 
összeesküvések, szöktetések, intri-
kák, halálos rémületek és mi egye-
bek. Mi már a mozi vásznán is 
komolyabb valószínűségű dolgokat 
kérünk, mint Hernani története, a 
ki aragoniai herceg létére álnév 
alatt felcsap rabló vezérnek csak 
azért, hogy a császáron bosszút 
álljon s aki végül is öngyilkossá 
lesz egy öreg ember bosszú vágyá-
nak kielégitésére. 

Mégis szép és jó ötlet volt a 
Nemzeti színháztól, hogy feleleve-

nítette ezt a drámát, amely az idők 
során majdnem, teljesen elfelejtő-
döt, pedig talán legfontosabb állo-
mása a modern dráma fejlődésé-
nek. Ha ebben a megújhodásában 
amelyet a Nemzeti színház Ivánfi 
Jenő megértő és művészi rendezé-
sében vetített elénk, nem is tudjuk 
közvetlen művészi élvezetet befo-
gadni Viktor Hugo drámáját — de 
tisztelettel vészük a hatalmas talen-
tum fantáziájának ragyogó szárny-
bontását s ha belé helyezkedtünk 
kissé egy régi s elmúlt világ leve-
gőjébe, tisztelettel és hódolattal 
érezzük meg azt a nagyszerű úttörő 
munkát, amelyet ez a darab végzett. 

A Nemzeti szinkáz egyébként 
mindenben hozzájárult, hogy az 
előadás kitűnősége hidalja át azt a 

CARLTHEATER. ALT-WIEN, 
Mizzi Zwerenz, Josef König 
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tág és mérhetetlen távolságot, amely 
a mi másként érző lelkünket — és 
más művészetre, más gyönyürüségre 
vágyódó szivünket ettől a darabtól 
elválasztja. 1877 óta pihent Viktor 
Hugo regényes drámája s most 
Szász Károly uj fordításában kelt 
uj életre, A cimszerepet B e r e g i 
játssza — s ez a szélsőségekben 
járó vakmerő figura, amely telve 
van a férfiasság elragadó tempera-
mentumával nagyszerűen illik az ő 
gyönyörűségébe. A darab egyetlen 
nőszerepe P. Márkus Emíliának ju-
tott. Donna Sol' romantikus ritka 
szépsége, mely a mese világából 
való, az ő nagy müvévészetében 
valósággá és emberivé lesz. A fo-
gadott apát B a k ó a császárt pedig 
I v á n f y játszák nagyszerűen. A 
stilszerü, korhű és festői rendezés 
megint bizonysága Ivánfi 
qualitásainak. 

Samuka. 
A Budapesti Szinház ú jdonsága . 

IRENE VELISCH. 

A bécsi vendégjáték befe-
jezése után, közvetlenül a 
pünkösdi ünnepek elő-
estéjén, pompás mulatsá-
got szerzett a Budapesti 
Szinház a nyári Budapest 
szórakozni vágyó publi-
kumának, Szinre hozta a 
Samuka cimü négy fel-
vonásos énekes bohózatot, 
amelyet egy nálunk isme-
retlen régi bohózat ötleté-
nek felhasználásávalHervay 
Frigyes irt s amely falren-
gető kacagások közepette 
páratlan sikert aratott a 
pénteki premiéren. Erre a 

„Lacherfolg"-ra (sajnos, 
nincs rá magyar kifejezés) 
bőven rá is szolgált, mert 
pokoli helyzet komikuma, 
széditő bonyodalma, kacag- S. EIBENSCHÜTZ a Carltheater igazgatója. 
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GRETE DIRKES. 

^AKL-inEAitH: auai. 
Therese Löwe Mizzi Zwerenz 

Richard W a l d e m a r Huber t Marischka. 

tató figurái oly ellenállhatatlanul 
mulatságosak, hogy nincs az a 
mogorva, májbajos akadémikus, 
akit a könnyezésig meg nem ne-
vettetne a Samuka históriája. 

Valóságos mozidarabszerü hajsza 
csiklandozza a „Samuká"-ban a 
nevető-izmokat. Emlékeznek még 
a „Millió" cimü vigszinházi bohó-
zatra? Nos hát ennek a darabnak 
vérbeli rokona a Samuka. Ott egy 
kabátot hajszolnak, amelybe egy 
milliós értékpapír tévedt. Itt a 
helyzet annyival komikusabb, hogy 
egy nyolcnapos gyerek után folyik 
a legszédületesebb kergetősdi, a 
legvadabb tohuvabohu. A legkép-
telenebb helyeken keresik a kis 
nyolcnapos Samukát; keresik egy 
huszárkaszárnyában, ahol a leg-
hajmeresztőbb szituációkba keve-

rednek ; keresik az-
tán egy kis táncosnő 
lakásán, ahol már 
olyan bolond kalan-
dokbakerülnek,hogy 
itt már igazán tót-
ágast áll minden jó-
zanság. 

A premiéren de-
rékfájást kapott a 
közönség a sok ka-
cagástól, szerencsére 
néhol egy kis szüne-
tet leheteti tartania 
nevetésben, ahol a 
cselekvény meg-meg 
pihen, hogy helyet 
adjon egy-két nagy-
szerű ének- és tánc-
számnak. Ma már 
kétségtelen, hogy az 
önkéntes úrról szóló 
dal, amelyet Grósz 
Alfréd komponált, a 
nyári szezon slá-
gere lesz. A ,,Móric" 

és a „Jösz majd 
utánam" néven is-
mert népszerű nóták 
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szerzője az „Önkéntes ur"-ral ön-
magát multa felül. A színházból 
távozóban mindenki ezt dúdolta, 
ezt fütyülte s mindenki jóked-
vűen sietett a nyári vendég-
lőbe elfogyasztani a rántott csir-
kéjét vagy friss libát idei fejes 
salátával. Nem győztek betelni a 
Szirmai Albert bakanótájával sem, 
a legnagyobb meglepetést azonban 
Rátkai Márton keltette, aki ezidő-
szerint a bécsi Carltheaterben hó-
dítja meg a császárváros publiku-
mát, a pénteki Samuka premiéren 
pedig mint kész zeneszerző debü-
tált a „Gyere hát!" refrénű ame-
rikai rithmusu pattogó táncoskuplé-
jával. Bizonyára csak az fáj Rát-
kainak, hogy nem ő maga táncol-
hatja a saját szerzeményét, azon-
ban nagyon meg lehet elégedve 
Kővári Gyulával és Vörös Ilyvel 
is, akik ugy járják ezt a táncot, 
mintha maguk komponálták volna. 

Kővárin és Vörös Ilyn kivül az 
előadásnak főattrakciója Pallay 
Rózsi, aki»huszárönkéntesí unifor-
misban „domborít", játszik, nótázik 
és táncol. És örömmel látta viszont 
a közönség a kedves öreg Újvárit, 
a régi Népszínház nagyszerű ko-
mikusát, aki ma épp oly mulatsá-
gos és szeretetreméltó, mint tiz 
vagy tizenöt évvel ezelőtt. Lehetne 
még beszélni Váradi Jolánról, 
Jancsó Lenkéről, Hajnal Tusi és a 
többiekről, akik mind szépek, fia-
talok és kedvesek s mind egy-egy 
külön látványossága a Samuká-nak. 

Egy szó mint száz: a siker nagy 
volt s ennek érdeméből a főrész 
kétségkívül Hervay Frigyesé, aki 
a bohóságot színpadra alkalmazta 
s aki hétköznapokon komoly drámai 
kritikusa egyik nagy napilapunknak, 
de esztétikusi hivatása mellett is 
megőrizte szeretetreméltó lelki vi-
dámságát és alkalomadtán igazi, 
vérbeli színpadra termett humor 
árad a lelkéből. 

Készül egy darabom. 
Egy kávéháznak a sarkába 
Ül egy költő egymagába 
Ifjú még és gyámoltalan 
És ő ir, ir szakadatlan 
Kihűl már a feketéje, 
írásból áll minden éjje 
Apró betűk dűlnek sorba, 
Darabot ir — a Magyarba. 
Azért, hogyha tőle kérded 
Mit ir, hajts előtte térdet 
Mert bár apja kitagadja 
Mégis készül egy darabja, 
Még készen sincs, azért mlr i s , 
Ugy beszélik : zseniális, 
Minden szava ég és lángol, 
így mondta Hevesi Sándor. 
Ez egy darab, mondta Komor, 
Csak ugy diil tőle a humor, 
Egy baj van csak, ej a f rászba! 
Nem való a Vígszínházba. 
Ez egy darab, a patvarba 
Csak nem való, a Magyarba, 
így mondta neki a Beöthy, 
De a darabot nem félti. 
Bánffy Miklós is dicsérte, 
Csak az az egy nagy kár érte, 
Hogy hiába, mindhiába, 
Nem való az Operába. 
Előadni minden fáznak, 
Tán jó lesz egy más színháznak, 
De szerzőnk a színház rabja, 
Készül már egy uj darabja . 
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Krecsányiék Budán. 

Még éppen csak hogy feltűnő-
iéiben van a szalmaözvegyek 
napja és a nyári gavallérok 

ki sem bújtak barlangjaikból, már 
itt van Temesvárról a mi Kre-
csányink és az árnyas Horváth-kert-
ben megcsinálta a nyarat. Pest 
felől az emberek csapatostul vo-
nulnak át a Lánchídon és az ala-
gút sötétjében csattogó omnibuszok 
színházi közönséget szállítanak oda 
és vissza, mert ha nyár csakugyan 
nincs is még, Krecsányiéknak meg-
jelenése mindig szinházi eseményt 
jelent. 

A magya r szinidirektorok nesz-
tora ugyanis rendesen olyan tár-

sulattal jön, amely összjáték tekinte-
tében fölér akarmelyik fővárosi 
színházzal és ha Buda télen jobban 
megközelíthető volna, bizony vissza 
se eresztenők Krecsányiékat a 
németajkú temesvári polgárok közé. 
Az idén is csupa elsőrendű erő 
fölöttrendelkezikaz öreg Krecsányi. 
Primadonnája az országszerte ked-
velt Felhő Rózsi, valamint a kitűnő 
Bartkó Etus, mig a férfiak között 
ott van a gyönyörű hangú Bálint 
Béla. a tehetséges és szimpatikus 
Szegő Endre és Ocskai, akiket már 
mind igen jól ismer és szeret a 
budapesti közönség. 

És a műsor — ez az, amire leg-
jobban bukik a budapesti közönség 
— örökké változatos. Sokféle nóta 

1. B a r t k ó Etel, 2. Lenkei t i tkár . 3. Krecsányi Ignácz, 4. Ternyei Lajos 5. Szegő Endre 
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VI GSZINHÁZ: S Z T R Á J K O L A GÓLYA, 
P a t á r —Tapolczay, Pa t ámé—Harasz thy Hermin, 

járja Krecsányiéknál, máma egy 
operett kerül színre, aztán dráma, 
közbe-közbe egy-egy operaelőadás, 
majd megint bohózat, klasszikus 
és pesti színházakból kiszorult 
operettek, például aRip van Winkle, 
vagy a Boccaccio, amikért zenét 
kedvelő ember tizenöt kilómétert 
is szivesen gyalogolna, amire azon-
ban nem kerül a sor, mert az 
omnibusz hat, avagy tiz krajcáro-
kért ott szállít le a Fővárosi Nyári 
Színház kapujánál. És valóban, az 
omnibusz hiven teljesiti is köteles-
ségét. Krecsányinak nem lehet pa-

nasza, mert még a távoli Angyal-
földről is fölkeresik az emberek. 

V í g s z í n h á z : S z t r á j k o l a gól ya . D ickson—Vendrey 

VÍGSZÍNHÁZ: S Z T R Á J K O L A GÓLYA. 
Németh Jul iska. T a n a y Frigyes. 
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A kedves szerepek. 
edves szerepei minden színész-

nek vannak, és vannak olya-
nok amelyeket ki nem állhat. 
Néha épen nagy és sok sikert 
hozó szerepek az ilyenek, de 
valahogy nem a művész vagy 

a művésznő szájize szerint valók. Ezeket 
aztán persze nem szívesen játsza, ami 
természetesen nem jelenti azt, hogy egy-
ben rosszul is játsza őket. Pethes Imrének 
is van egész sereg ilyen antipatikus sze-
repe — amelyeket csak azért játszik el, 
mert muszáj — s szívesen áldozna érte 
valamit, ha történetesen a direkció más-
képen disponálna felettük. Ehhez termé-
szetesen tudni kell azt is, hogy Pethes 
azok közé a kivételes színészek közé tar-
tozik, akik nem éhesek a szerepre — söt 
ellenkezőleg; azt szokta mondani : 

— Inkább keveset de jót ! 
Igaz ugyan, hogy könnyű nek i így be-

szélni, mikor tizesztendeí Nemzeti tagsága 
alatt egy kocsiderékra való szerepet ját-
szott, s jóformán azt se tudja már, hogy 
mi az övé, és mi nem. Ott hevernek a 
szerepek példás — mint mondani szokás 
művészi rendetlenségben az öltöző szek-
rénye alsó fiókjában, Hatalmas garmada 
ez, amelyen ember legyen aki eligazodik. 
Össze vissza hányva kedves és nem ked-
ves szerepek várják itt az örök feledést 
és azt hogy szükség szerint k ikapar ják 
őket. Ha aztán egyikre vagy másikra 
szükség van, akkor az öltöztető dolga, 
hogy e labirintusból kihozza a keresett 
„művészi feladatot", amint Pethes tréfásan 
aevezni szokta ezeket a fehér papircso-
mókat. 

Múltkor aztán csúnyán megtréfálták 
Pethest épen az úgynevezett nem kelle-
mes szerepeivel. Hosszas, állítólag három 
napi munkával kikerestek — a tettesek 
ismeretlenek — vagy tizenkét olyan sze-
repet amelyekről mindenki tudja, hogy 
Pethes inkább a fogát huzatja ki semhogy 
bármelyiket eljátsza közülök, 

Este Cyrano ment — ez tudvalevőleg 
egyik kedves szerepe. Jókedvűen és vígan 

jött hát be Pethes az öl tözőbe, Egyszerre 
azonban elment a jókedve, mikor kopog-
tak az ajtón é5 nagy hajbókolás közben 
megjelent Füstös a szereposztó. A hóna 
alatt egy nagy csomag szerepet szoronga-
tott, a kezében pedig egy levél volt. 

— Az igazgató ur küldi — mondta s 
átadta a levelet, a szerepcsomót pedig 
letette az asztalra: Pethes k ibont ja a bo-
rítékot és a következő írást olvassa el a 
hivatalos papirosról : 

Tisztelt művész ur ! 
Itt küldöm néhány szerepét, és na-

gyon kérem, hogy a nyári szünidő alatt 
szíveskedjék foglalkozni vélük, mert a 
jövő szezon elején föltétlenül elővesszük 
őket. Ugy tudom különben, hogy csupa 
olyan szerepről van szó, amelyet mű-
vész ur szívesen játszik. 

Kiváló tisztelettel 
Tóth Imre. 

Elképzelhető Pethes arca, mikôr kibon-
tot ta a szerepcsomót és megtalálta benne 
mindazt, amit tisztes és s ikerekben gazdag 
művészpályája alatt sikerült megutálnia. 

— Mintha kikeresték volna — mondotta 
dühösen és lecsapta a csomagot. 

És azontúl egész este, mindenkinek el-
panaszolta, hogy micsoda kellemetlen nyári 
szórakozást mért rá a direkció. S minden 
panaszhoz hozzátette : 

— Mintha kikeresték volna. 
— Mi hát most felcsapunk árulónak és 

megsugjuk Pethesnek : 
— Tényleg kikeresték ! 
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NEMZETI SZÍNHÁZ. A FOGADOTT APA 
Bar tos Gyula, Horváth Jenő, Váradi Aranka, Lubinszky Tibor, Pethes Imre 

Alexy felvétele 

N E M Z E T I SZÍNHÁZ : A F O G A D O T T APA. 
JPethes Imre — Váradi Aií!"ka 

O P E R A H Á Z : BÁTHORY ERZSÉBET. 
Szamossy Elza — G á b o r József , 
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Hippoliio Lazaro. 
Egy alig huszonötéves alacsony 

törékeny fekete fiatal ember babo-
názta meg ezen a héten az Opera-
ház közönségét. Lazaro, a fiatal 
olasz tenorista, aki a Rigoletto 
hercegében szerződtetési célból 
vendégszerepelt azok közül a csil-
lagok közöl való, akiknek mindjárt 
pályájuk kezdetén a legnagyobb 
diadalokban, a legnagyobb elisme-
résben van részük, mert kell e 
többet mondanunk annál, hogy bár 
alig két esztendeje énekel, ezt a 

melyekkel hóditó útját Mantua 
hercegében megkezdte nálunk első 
sorban tiszta és szinte élesen csengő 
orgánumát kell kiemelnünk, mely 
igazi lirai tenorrá avatja, még pedig 
igazán férfias egyéniségbe olvadva, 
minden nőies és fölösleges lágyság 
nélkül. Néhol Boncira emlékeztet 
a Bonci hangjának és énektudásá-
nak biztosságát, hajlékonyságát is-
mertük fel e fiatal emberben, a 
kinek feltétlen nagy sikere volt. 
Már az első pillanatban a herceg 
csodás invencióval és nagyszerű 
muzsikálitással előadott belépőjével 
teljesen meghóditotta a közönséget 
s ez az elragadtatás percről-percre 
fokozodott, különösen a szerelmi 
kettősben s a bordalban, amelynek 
kristály tiszta „h"-ját lelkesedéssel, 
elragadtatással és csodálattal hall-
gatta a közönség. Ha a szándék, 
amely ide hozta valóra válik, La-
zaro igazi nagy és értékes erőssége 
lesz az Operának. 

szerepet, amelyben ami operai 
közönségünk csodálhatta — tavaly 
már felváltva énekelte Rómában a 
világhírű Boncíval, akinek nevéhez 
és zenei jelentőségéhez igazán nem 
kell kommentárokat fűznünk. 

Lazaro Hippolit uj név — de már 
is elismert és jelentékeny. Tulaj-
donképen spanyol származású, va-
lójában azonban igazi művésze az 
olasz belkantónak. Ha össze fog-
laljuk azokat a tulajdonságait, a M. L Ő W E a Car l t h e a t e r h e l y e t t e s í gázga tó j a . 
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csókolgatta, pásztói pásztortüzek 
kisérteties ragyogása hull rá gyönge 
szirmaikra. Minden évben ölelke-
zik a poétaasszony ihletett lelke a 
rónák kék végtelenségével, s miko : 
őszre visszatér a pesti társaságokba, 
az ajkán, a szivében, a kottáin 
finom, halk és szívhez szóló meló-
diák bimbóznak álvo-dallá. Az 
idei daltermés mezején a közönség 
figyelme a kirakatok tükörüvegjei 
alatt minduntalan a nevével és 
dalaival találkoznak, a Színházi 
Elet nagy közönsége pedig bizo-
nyára örvendez nzon, hogy e gyö-

A bakk azonban veszedelmes szenvedély 
és hősünk egyszerre azon vette magát 
észre, hogy az egyik ezer koronás erősen 
leapadt. Hajrá, utána — biztatta magát a 
a peches játékos — de a szerencse egy-

nyörü frizurás, ragyogó szemsugaru 
müvész-asszonyt bemutatjuk és azt 
mondjuk tiszteletteljes, gáláns hó-
dolattal : Isten hozta Bohémiába ! 

Kiss Menyhért. 

Az anyasziv. 
irai költők szép és meleghangu-
latu dolgokat tudnak összefir-
kálni az anyaszívről, de hiába, 
a legszebb eseteket mégis csak 

az élet produkálja. Hát egy ilyen anyasziv-
hístória esett meg mostanában egyik fia-
tal színészünkkel, amely história azonban 
nélkülöz minden romantikát és szentimen-
talizmust. Ez a tör ténet ugyanis az életből 
van merítve. 

Hősünk, a fiatal színész, a napokban 
rendkívüli módon megfőzte a direkciót. 
Valahonét beszerzett egy orvosi bizonyít-
ványt és annak segítségével négyezer ko-
rona előleget vágott ki a páncélszekrény-
ből. A pénz tudniillik állítólag tengeri für-
dőre kellett. Hogy megvolt a pénz, a ki-
tűnő fiu azt se tudta, hova legyen, fogta 
hát magát és fölment egy bakk-kaszinóba, 
nem annyira a játék, mint a hencegés ked-
véért. Hadd lássák a fiuk, hogy fölvitte a 
dolgát az isten. 

Gorove Árpádné. 
enn a várban egy márványos 
palota virágos termében finom 
női ujjak suhannak át a zon-
gorán. S halk és finom érin-

tésükre csodálatos és szomorú, 
könnyes és gráciöz dallamok röp-
ködnek szerte. A ragyogó szalon-
ban ülnek némán, illedelmesen, 
tisztelettel, lassan-lassan ocsúdnak 
fel a nagy elragadtatásból, hogy a 
sugár, karcsú szép poétaasszonynak 
komplimentet adjanak a dalokért. 
És e dalok nem idegen impressziók 
földjéből fakadtak, a magyar alföld 
délibábja ringatta, mátrai szellő 
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általán nem akart megfordulni. Az első után 
elment a második, a második után a har-
madik és némi tépelődés után a negyedik 
is. Ugy maradt ott egyetlen fillér nélkül, 
illetve nem is maradt ott, hanem — mint 
akinek megered, az orra Vére, bus lélek-
kel hazaballagott. 

No most itt jön a tör ténetbe az anya-
sziv. A szinész ugyanis az édes anyjánál 
lakik és többek közt megvan az a jó szó-
kása, hogy amikor lefekszik, minden érték-
tárgyát és pénzét kirakja az éjjeli szek-
rényre. Most is kirakta az üres tárcát. 
Reggel aztán bejött a mamus és kutató 
szemei az első tekintre felfedezték az üre-
sen révedező tárcát. 

— Ej, ej, — gondolta a jó öregasszony 
ennek a fiundk megint nincs pénze. Es 
meg nem állhatta, hogy ki ne kérdezze 
a fiút: 

— Te ugye, játszottál az éjszaka? 
— Igen mama — felelte szomorúan 

a fiu. 
— És vesztet tél? 
— És vesztettem. 
Az anya szivében szomorú sejtések 

kezdtek ébredezni. Tovább faggatta hát 
szülöttét. 

— Aztán mondd, mennyit vesztetlél ? 
Ötven k o r o n á t ? 

— Annál is többet , 
— Százat? . 

— Annál is többet . 
— Kétszázat? 
— Ej — fakadt ki ingerülten a fiu — 

hagyjanak e n g e m békében. Négyezer ko-
ronát veszítette"1-

Az anya majd elájult az ijedtségtől, de 
nem mert kritikát mondani a szomorú 
esetről, mert félt, hogy evvel még jobban 
fölingerii az elkeseredett embert. Valamit 
azonban mégis muszáj volt mondani, va-
lami vigasztalót, megenyhitőt. 

— Négyezer koroná t? — csapta össze 
a kezét. — De . . . de legalább jól mu-
lattál, ugye, édes fiam ? 

A faun a Lipóivárosban. 
— A Jardin-Kabaré újdonsága. — 

A Jardin de Paris szenzációs sikerű mű-
sora diadalmasan megúszta az első hét 
hűvös időjárását. Mint akárcsak a leghold-
fényesebb, forró éjszakákon, — zsúfolásig 
megtölti a Kabaré és a Tabarín helyiségeit 
a Jardin megszokott fényes publikuma. 

És ezt a fenomenális műsort most meg-
toldja az igazgatóság Karinthy Frjgyesnek 
„A faun a Lipótvárosban" cimü irodalmi 
karrikaturájával , ameiy az „így irtok Ti" 
szerzőjének önmagát is felülmúló, pompás 
humoru paródiája. 

Karinthy kifogyhatatlan humora páratlan 
fényességgel csillog ebben a kis tréfában, 
amelyi 'kiemelkedő száma a különben is 
szenzációs műsornak. 

Lipótvárosi Oroszlánkövi rendel a zsur-
jára Knoblauchtól egy faunt, mint olyant, 
amely egy modern zsurról nem hiányozha-
tik. Oroszlánköviné leánya és a fia, az 
asszony és a házibarát órával kezükben 
izgatottan várják a faun megérkezését. A 
faun meg is jön, de alapos csalódást kelt 
mert az egész família azt várja, hogy a 
faun disznóságokat mondjon, de az bizony 
folyton csak Hellász egét, a napsugaras 
természetet emlegeti. Mikor aztán látja, 
hogy miket kívánnak, visszamegy az ó-
korba Knoblauchot pedig pedig agyon-
veréssel fenyegeti, ha még egyszer felpisz-
kálja. A Konferenscié hálás szerepét Bé-
keffy László tölti be. 

A németek kitűnő revüje mellett nagy 
hatása van Pallay Rózsi Éva kupléjának és 
Fedák-imitációjának no meg a Jardin- ter -
zettnek. amelyet Lukács Sári, a Vigszinház 
ennivaló, bájos, fiatal, tagja táncol és éne-
kel Radó Sándorral és Baranyai Józsával: 
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Lukács Sárit, aki már a Vígszínházban is 
feltűnt tehetségével, a drezdai Belvedere 
szinház szerződéssel kinálta meg, ő azon-
ban még gondolkodási időt kért az ajánlat 
fölött, amely pedig biztosan rohamos emel-
kedést jelent neki pályáján. A fiatal mű-

vésznő arcképét ebben a számunkban 
mutatjuk be olvasóinknak. 

A Tabarin műsorán 30 kontinentális 
attrakció szerepel s a hangos jókedv és 
derültség egyformán szól a táncos, mint 
énekes fenoméneknek. 

LUKÁCS SÁRI a Vigizínház t ag j a a Ja rd in vendége Gaiduschek felv. 
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A legújabb szerző. 
ónapokkal ezelőtt • egy 
vidékies formájú, sápadt 
fiatalember kopogtatott 
a Színházi Elet redak-

ciójának ajtaján. A hóna alatt egy 
vaskos kéziratot hozott, amelyből 
— vastagságát tekintve — legalább 
is egy dráma nézett ki. Gyakorlott 
szemünk nem csalódott. A fiatal-
ember — Schwabach Andornak 
hivják — arra kért bennünket, 
olvasnók el a darabot, aztán ad-
junk neki utmutatást, mitévő legyen 
vele. 

Bevalljuk — mit is tagadnánk 
rajta? — kicsit fáztunk a megtisz-
telő bizalomtól, de a fiatal villányi 
gyerek szemeiből és beszédéből 
annyi intelligencia sugárzott ki, 
hogy nem tudtunk ellenállni. Elol-
vastuk a darabot, gyönyörködtünk 
nagyszerű drámai lendületében és 
egyenesen Beöthy Lászlóhoz utasí-
tottuk, aki — mint Rákosi Jenő 
rokona és tanítványa — állandóan 
fiatal tehetségek felfedezésében 
utazik. S hogy ezúttal nem utazott 
hiába, bizonyíték, hogy Schwabach 
László azonnal kapott tőle ezer 
korona előleget és pedig nem arra 
a darabra, amit hozott, hanem arra, 
amit irni fog. Mert most már teljes 
gőzzel dolgozik a fiatal szerző és 
hogy mennyire komolyan számba-
jövő tehetség, arra nézve elég 
tájékoztatást nyújt az a körülmény 
is, hogy Beöthyn kívül Marton 
Sándor színházi ügynöksége szintén 
megtömte előleggel Schwabach An-
dor zsebeit. 

Jfjusági színház. M sajtó és a publikum ujab-
ban erősen érdeklődik a 
Kinizsi-utcai if juságijszin-
ház iránt, amelyről az 
apró közönség valóság-
gal csodákat beszél. Ter-

mészetes is, hogy színház és kö-
zönség erős kapcsolatot érez egy-
más iránt, hisz itt még annyi üzleti 
szempont sincs, mint például a 
Nemzeti Színházban, ahol pedig 
elsősorban a művészet a fontos. 
Persze a Magyar Tanítók Otthoná-
nak Ifjúsági Színháza nem azokon 
az alapokon épült, mint a ma 
modern színházai, tisztán erkölcsi 
sikert és erkölcsi hasznot nyújt és 
vár, - ami üzlet, az egészen kivül 
esik ennek az intézménynek a 
keretein. 

Közben azonban, míg az Ifjúsági 
Színház zajtalanul, reklámok nélkül 
1' art pour l'art dolgozik, gyönyö-
rűen nekilendül az ifjúsági színmű-
irodalom. A szinház repertoárján 
csupa kedves, ötletes darab szere-
pel a műsoron, a „Kismadarunk", 
— Pálfy Jánosnak, a szinház ren-
dezőjének darabja, — amely mint 
népszínmű, akármelyik nagy szín-
padon is megállná a helyét, de van 
ott még egy egész sereg kedves, 
mulatságos darab, amelyeknek 
fülbemászó, pajkos és a gyermeki 
lélekhez simuló zenéjét Virányi 
Jenő irta. A ,.Tatárvilág", a „Hadi-
fogoly", a „Makrancos királyfi" 
cimü darabok rendkívüli vonzóerőt 
gyakorolnaka gyermek-publikumra, 
amely alig várja, hogy a tanárok 
vezetése alatt meglátogathassa ked-
velt színházát. És az Ifjúsági Szín-
ház művészei is egytöl-egyig ko-
molyan fogják föl hivatásukat. Jám-
bor Ilona, Pálfy, Radócz, Boháty 
Arnold stb. mind kitűnő művészek, 
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akik pompásan megtudják érteni 
a gyermekek lelki világát és ahoz 
alkalmazkodnak is. A kis színház 

élén Virányi Jenő áll, mig mellette 
Zombory Béla és ifj. Ágotái végzik 
a titkári teendőket. 

PARKÉTA fényesitésére a STORAX viaszkot garancia mellett ajánlom, mert könnyű kezelése által 
gyönyörű fényt kölcsönöz. Ára egy negyed doboz 70 fill. Fél doboz k 1.40. Egész doboz K 2-70. 
Kapható Csikós Lászlónál, Budapesten, VI. Szondy-utca 22. szám. = = = ^ = Telefon 102—70 
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Johnson és Dean. 
4 plakátokon mostan szemet szúr 

Johnson és Dean és négy fekete ur, 
Johnson és Dean, ejtsed magyarul Din, 
G drága mulatt nőbe szerelmes vagyok én, 
l e r t ahányszor csak látom e bájos mnlattot, 
í n minden áldott este nagyon jól mulatok, 
Tiszont lohnsonra esnek égő női szemek, 
J ert e kiváló táncos a nőket főzi meg 

Ugy táncolnak a deszkán, hogy az szinte mese 
E táncnak már öt éve vagyok szerelmese 
Imádlak drága Dinem, most ejtsük igy: Dean 
Áldoznék érted kincset, a kincset ejtsd: 

[„dohány." 
Es elvennélek tégedet bár a fajtád mulatt, 
Csak hagynád otthon lohnsont é s a négy 

[fekete urat. 

Hirdetmény. Ezennel közhírré tételik, hogy miután a 
Magyar Királyi Pénzügyminisztérium 
ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. 
Osztálysorsjáték (XXXII. sorsjáték) 

I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett 
kiadattak. Az I. osztály húzása 1913 május hó 21. és 23-án tartatik meg. A húzások 
a Magy. Kir. Lottójövedéki Igazgatóság, mint állami ellenőrző hatóság és királyi 
közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. 
Kir . Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusitóínál kaphatók. 

Budapest, 1913. évi április hó 27-én. Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték 
Tolnay Igazgatósága. Hazay 
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UAUO MIUJ5ÀG 
Â Király Szinház Bécsben olyan példátlan 

sikerrel mutat-
kozott be, amelyet még a legnagyobb opti-
mizmussal is bajosan lehetett volna re-
mélni. Ami Beöthy direktor vakmerő vál-
lalkozásának látszott, most kiderült róla, 
hogy zseniális gondolat volt, Bécs meg-
hódolt a magyar operett és a magyar 
operett művelői előtt. A János vitéz és a 
Leányvásár olyan népszerűek lettek Bécs-
ben, amilyen népszerűek idehaza voltak 
és a bécsi közönség isteníti Zsazsát, tap-
sol Király Ernőnek és tombolva újrázza 
Rátkait. Valóban jó tipp volt ez a bécsi 
kirándulás, amely eredményeivel épp ugy 
megörvendeztetett minket, mint am nnyire 
meglepte a császárváros kritikusait. Idéz-

hetnők a legtekintélyesebb bécsi o r g á n u -
mokat, de ezt már megtették helyettünk a, 
napilapok. Nekünk nem maradt más hátra, , 
minthogy őszinte örömmel regisztráljuk a. 
sikert és gratuláljunk Beöthy Lászlónak-' 
mert az ő agyából pattant ki a Ki rá ly-
szinház bécsi szereplésének ötlete. 

Magyar opera b;mutatója külföldön. Hevesi 
Sándor 

operaházi kinevezésével, mint azt már 
megemlítettük csak egy ember járt r o s z -
szul : Lavotta Rudolf a zeneszerző, akinek 
egy elfogadott s hozzáértők véleménye 
szerint kitűnő operája van elfogadva az 
állam zenei színházánál. Csak hogy egy 
kis baj van: az opera szövegét Hevesi 
Sándor irta, még mikor a Nemzeti szín-
háznak volt főrendezője. Mikor tehát át-
került az Operához az első dolga volt, 
Lavottának visszaadta az operát, mondván 
hogy még sem illik, hogy olyan operát 
adasson elő, aminek ő a szövegírója. Most 
aztán Lavotta egy külföldi színháznak 
nyújtotta be a darabot s állítólag már a 

jövő szezonban színre is kerül. 
• • • • 

Molnár Ferencz skeccsét az Apolló pro-
jectograph eltette a jövő 

szezonra, amikorra is a Projetográf igaz-

O p e r a h á z , B á t h o r y E r z s é b e t . 
Nay G á b o r 

Alexy felv, 
Szamossy Elza 
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;gatója, Ungerleider leszerzőtette a szat-
mári szinház pompás szubrettjét, Ardó 
Ilonkát és pedig olyan gázsival, amilyent 
egyetlen szkeccsben szereplő művésznő 
sem kapott még eddig, Ardó Ilonkának 
két hónapig tartó szerződése havonként 
3000 koronát hoz a konjhára , azután 
pedig minden egyes föllépéseért ÍOD ko-
ronát kap. 

• • • • 

A Nemzet i Sz inház tdei legnagyobb sikerét 
A Faunt egy időre levették a műsorról. 
Rajnai Gábor a nehéz címszerepben ötven 
előadás után annyira kimerült, hogy 
néhány heti föltétlen pihenésre volt szük-
sége. Szabadságot kért tehát s már el is 
utazott egy tengermelléki fürdőhelyre, 
ahová a napokban felesége is követi. 
Ugyancsak szabadságot kért a Faun egy 
másik szereplője is. Cs Paulay Erzsi aki 
a szabadság idejét Párisban tölli. 

• • • • 

Ö s z t ö n d í j a s t a g . A Nemzeti szinház újra 
életre keltette az ösztön-

díjas tagok feledésbe ment intézményét, 
Gróf Coullemont Edithet, aki most végzi 
a sziniiskolát, leszerződtették ösztöndiias 
tagnak s egy esztendei gyakorlatra egyik 
nagyobb vidéki városba küldi a szinház. 

• • • • 

Kedves vendégei lesznek a szegedi szín-
háznak május 14-én. A 

Rákosi iskolának két szegedi növendéke, 
akik most végzik az iskolát, fellépnek a 
Leányvásár előadásán és pedig R i g ó 
Gizi játsza Lucyt, J a k a b f f y Dezső pe-
dig Tom Migles-t, 

P a r k e t t s i t z Nr . 10 lesz annak az uj énekes 
bohózatnak a cime, a 

melyet a Vígszínház legközelebb fog be-
mutatni. Azaz hogy [nem is legközelebb, 
hanem legtávolabb, tudniillik a Parkettsitz 
Nr. 10-et a Budapesti Színházban adja elő 
a Vígszínház. Ennek pedig az az oka, hogy 
a Vigben ugyanakkor Reinhardték fognak 
játszani. Az újdonság fő női szerepe Né-
meth Juliska kezeiben van. A darabnak 
van még egy nevezetessége és pedig az, 
hogy Komor Gyula két nap alatt fordította, 
ami mindenesetre rekordot jelent a fordí-
tások terén. 

A törzsasztalnál. 
A finálé. "Egyik nép-
szerű operett-szerzőnk-
nek van egy kis barát-
nője, aki tekintettel a 

barátságra csak mostanában kezd 
érdeklődni lovagjának művei iránt. 
A múltkor Budára rándult ki a kis 
nő, hogy meghalgassa a távollevő 
komponista egyik igen népszerű 
operettjét, A kis nőnek előzőleg 
sokat dicsérték a második felvo-
nás fináléját és ő most meg akarta 
mutatni, mennyire tájékozott az 
operettet illetőleg. Amikor a máso-
dik felvonás nagy szerelmi duettje 
ment a színpadon, lelkesen sóhaj-
tozni kezdett: 

— Istenem, milyen szép is ez a 
finálé! 

Mikor a család kaba-
^rézik. Nem egyszer ír-
unk már a derék Bellák-
ról, a Király-szinház 

érdemekben gazdag kóristájáról, 
aki egészen eredeti ötletekkel szokta 
meglepni a világot. Például most 
— a nyári pihenőre való jtekin-
tettel — összegyűjtötte gyermekeit, 
névszerint a Miklóst, Emmát, Aran-
kát Ellát és Ferit és kiadta nekik 
a jelszót: 

— Gyermekeim, a család ezen-
nel átalakul kabaré-társasággá. 

A szót tett követte és a Bellák-
familia szorgalmasan nekifeküdt az 
idei kabarétermésnek. — A Miklós 
kuplékat tanul, az Emma szeríöz 
számokat, Aranka a naiva szerep-
körét tölti be, Ella átvette Med-
gyaszay műsorát, Feri a magyar 
Nyáraivá képezi ki magát. Még 
néhány hét és a Bellák család meg-
indul hóditó körútjára. Működési 
területük Nagymarostól Siófokig 
felölel minden várost. Ezenkivül 
meg fogják tisztelni a Balaton-vi-
déket, ahol bizonyára örömmel 
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Ü G Y E S V A R R Ó N Ő 
színésznőkhöz házi varrónő-
nek menne. Cim: LICHTER 
IRÉN, Budapest, Salétrom-

utca 8. sz. I. em. 8. 

várják már őket e hiradás kapcsán. 
Mert a Bellák-kabaré szigorúan 
családi műsort ad. Minden számot 
a család játszik. 

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-
kesj tőségünkben személyesen is szolgá-

lunk felvilágosítással.) 

N. E v i . Augusztus utolsó napjaiban kell 
jelentkeznie. Ipolysági. 1. Budapesten a 
bruttó bevétel 10%-a, vidéken a társulat 
nagyságától függ, 20, 30, 40 kor. előadá-
sonként 2. A megfejtők között azért nem 
jön a neve, mivel rendesen kérdéseket is 
intéz ugyanazon a kártyán. Eugenia. 1, 
Bárd Ferenc és Testvére cégnél Kossuth 
Lajos-utca 4. 2, Már elutazott. T e m e s v á r i 
e l ő f i z e t ő . 1. írhat a színházhoz, 2 A „Nyu-
gat" szerkesztőségébe cimzendő. Lonyay-
utca 19. Kis kíváncsi. 1. Igen, 2 Lidón, 3. 
29 éves, 4. József-ulca 9. 5, 31 éves, 6. 
zsidó, S z . N á r i a . 1, 672 a száma, 2, Este 
7 órakor, 3. Évi 24 ezer korona a fize-
tése. 4, 5, 6 Évi fizetésük van. 7 Fedák 
Sári. Francia ember. 1 „Kedves művésznő" 
2 Junius közepén, 3 Csak néhány estén. 
4 Az eddigi tervek szerint 19-éig. Guny-
VaCSOra. 1 Magyar Hirlap szerkesztősége. 
2 Kertész-utca 10. 3 „Az Est" szerkesz-
tősége, 4 Andrássy-ut 69. Zs. Rajongók. 
1 Hotel Bristol. 2 19-ig, 3 Junius elején, 
4 Tótszerdahely. Márta 20. 1 Voloska, 
2 Uránia színház, 3 A Nap szerkesztősége. 
Z o n o v r i s t a . 1 32 éves, 2 Nőtlen, 3 Erzsé-
bet-körut 58. JánOS Vitéz, 1 Hotel Bristol, 
2 Őszinte nagy sikere volt. Fogadás. 
78-szor. Tábornok. 1 32 ezer korona, 2. 
41 éves, 3, 24 ezer korona, 4 58 éves, 
5 Nincs, 6 Újpesti Népszínház, Újpest, 
F . M a r g i t . Kérdései annyira diszkrét jelle-
gűek, hogy nem felelhetünk reájuk. 
B. Maca. 1,? 2, A mozikirályban. 3, Igaz. 
4, Az már elveszett bizonyára. 5 Nincsen 
telefonja. 6, Nem igaz. Vanda, Berlinben 
van jelenleg. HajongÓ. 1 51 éves, esti 200 
korona, 2. 29 éves esti 400 korona, 3 Pi-

henni akar, 4 Nincsen neki most megfelelő 
szerep. 5 Nem igaz, Z s . 6 . Válaszbélyegts 
borí tékot tessék beküldeni a cimérf, 
Aranyeső. A kérdések ilyen halmazára még 
levélileg sem válaszolhatunk. Szíveskedjék 
a fontosabbakat újra kérdezni, JÖVŐ. 1 Au-
gusztus végén, 2 Bőven elegendő, CS. L. 
Mátyásföld. 20 fillér értékű bélyegét tessék 
a kiadóhivatalnak beküldeni, H. RÓZSÍ-
Nincsen férjnél, Arry. 1 Pálffy-tér 5, 2 
Hidegkuti-ut 18, É r d e k l ő d ő . 1 14 éves. 2 
26 éves, B. I. Trencsén. Tessék csak 
a Kazinczy körhöz kérdést intézni, Auto-
gramm gyűjtő. 1 Mária-utca 20, 2 Igen, 3 
Csak a Király-színházban. 

H e l y e t t e s s z e r k e s z t ő : K Á L M Á N J E N Ő . 

OPERAHÁZ: BÁTHORI ERZSÉBET. 
Székelyhidy Ferene dr. 
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Rejtvényünk megfejtői között két 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy művészi arckép a 
művész sajátkezű aláírásával. E 
héten Mizzi Zwerenz autog-
rammjával ellátott arcképét adjuk 
I. dijképen. 

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

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

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése A farkas. 

Helyesen fejtették meg : 
Dolp Rezső, Weisz András, Tormássy 

Piroska, Bartha Imre, Wámoscher Lajos 
Sopron, Koblencz Juliska és Róza, Láber 
Mihályné Debrecen, Ferencz Ili, Winter 
Marjovszky Valyka, Fekete Ilonka Szolnok, 
Streit Ferencz Mátyásföld, Serfőző Rózsi, 
Kis Marcell, Káldor József, Szentgyörgyi 
Jenőné, Káplán Károly, Horváth Ilonka, 
Fritz Margit, Török Anna, Missik Ferenc, 
Nagy Vilmos, Ágotha Baba, Orbán Mariska, 
Merva Ili, kövesligeti Bűben Iván, Klein 
Irén, Spitzer Boriska, Markovits Irén, 
Csákváry Lajos Mátyásföld, Széli Rózsa, 
Grosz Vilma Beregszász, Pintér Margit, 
Jeszenszky Hellkó, Dégenhard Miklós Ba-
konysárkány, Köpesdy Ilona, Roskai Ernő, 

Suschny Margit, Nagy Magdus, Tagányi 
Bözse Breznóbánya, Alexander Mariska, 
Vas Imre Szolnok, Bleier Józsefné, Höffer 
Lajos, Weber Erzsi, Mihályi Irénke, Lieb-
mann istván, Csernay László, Schlesinger 
Ilus, Tessik Tibor Nyíregyháza, Pereszlé-
nyi István, Krausz Alice, Wessely Erzsi, 
Várnay Zoltán, Grünbaum Dóra, Márkus 
Ducy, Augenfeld Ili, Palotás Macus, Járay 
Lilly Szeged, Márer György Losonc, Emma 
Metall, Silberschitz Mancy, Andráskovích 
Szilárd Kevevára, Csengery Lenke, Kiss 
Ilonka, Braun Olga, Török Sándor, Cilcer 
Klári, Neumann Margit, Schaad Paula, 
Grün Fülöp Libetbánya, Dorner Irén Po-
zsony, Braun Ödön Pozsony, Braun Irén 
Debrecen, Nóvák Jolán, Hamburger Erzsi, 
Binder Károly, Hirsch Samu, Pécsy Bo-
riska, Farkas Lajos Pozsony, Zipser Arry, 
Andrási Ede Tatabánya, Silbermann Sán-
dor, Beer Jenőné Szolnok, Misik Károly, 
Komlós Irén Újvidék, Csajka József Po-
zsony, Berky György Pécs, Nagy Imréné, 
Nagy Jenő , Imra Béla, Nagy László, Ba-
csek Carola, Clarus Tilda, Hédek Lajoska, 
Berneg Zsófi, Kemény Lenke, Hútter J o -
lánka, Locskay Györgyné Pola, Murányi 
Magda, Pankuch József, Pozsony, Lovassy 
Anna Egerszalók, Dezső Kázmér Nagykő-
rös, Kunitzer Klári, Garay B, Jenő Újpest, 
Tutsek Janka Kolozsvár, Krammer Margit, 
Helvey Béla Pozsony, Szabó Anna, Farkas 
Bandi, Kósch Ili. Csillag Stefi, Kerekes 
Aladár, győri Farkas Gézi, Faludy István, 
Fonféder Aladár, Kondor Aladár, Miklea 
Anna Lúgos, Gelléri Boriska, Gerley Sán-
dor, Zellerin Vilma, Pár tos Ili, Farkas, 
István, Gellért György, Aich Izabellai 
Weisz Ella, Weisz Bella és_ Nebel Sámue 
Gyulafehérvár, Wollner Agnes, Lakner 
Artúr, dr. Janka Dezső Beregszász, Ko-
ronki Gizt, Blau Ilus Perjámos, Lantos 
Ferenc Lúgos, Steiner Laura, Széky Géza, 
Goldstein Heléa Debrecen, Bartha Piroska 
Aranyosgyéres, Schaffer Ernőné Nemesmi-
litics, Bérezi Manczi, Szieber Margit Nagy-
Várad, Krausz Iván, Szappanos Béla, 
Bleisner Gizella, Tóth Ede Bátaszék, Nu-
zsy Lajos, Pincherle Ernő, Dubrova Károly, 
Ludwigh Mariska és Böske, Serák Gézáné 
és özv. Várady Józsefné, Szabó Lajosné 
Péterffy Zoltánné, győri Farkas Henriette, 
Faskas Lajos. 

A sorsolásnál — melyet Fényes 
Annuska ejtett meg — a Németh 
Juliska sajátkezű aláirásával ellá-
tott fényképet Darvas István a 
páholyjegyet Szekerke Lajosné 
nyerte meg. A jutalmakat a hét 
folyamán a nyertesekhez juttatjuk. 
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ARDIN DE PARIS 
VIL Erzsébet kírályné-ut L sz. 
A székesfőváros legelőkelőbb nyári mulatóhelye. 

I. rész. 

A pletyka v u l p e s 
Marossy Juczi, Boris Bianka, Gellért L. 

BOYOK 
Lukács Sári, Sajó, Radó, Békeffy 

Boris Bianka Trudc Troli 

Jardin terzett 
Lukács Sári, Baranyai Józsy, Radó S. 

D'Arrígo Kornél 
Käthe Funck Gellért Lajos 

A faun a Lipótvárosban , r t a ^ y 

Boris, Marosy, Baranyai Józsy, Fábián Margit, Sajó, Radó, 
Gellért, Rábay 

II. rész. 
j 

A „Königi. Beive- S o l e b e n w i r ! S H W I B S S ™ 
dere" vendégjátéka (Él jen az é l e t ! ) Rendező SchwarzE.igazgató 

Előjáték : 6. kép 

Um Mitternacht Die grossen Frauen 
1. kép 7. kép 

Balkánrummel Sajó Géza 
2. kép 8. kép 

Pallay Rózsi Footballsport 
3. kép 9. kép 

Der Theaterhabitué Beim Rosenkavalier 
4. kép 10. kép 

Watteau Cigányprímás 
5. kép 11. kép 

Im Modeatelier lm Tabarin des Jardin de Paris 
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ONKENTES UR 
S z ő l e j é t i r t a . HeRv/wFRÍ6VES 

ZENÉJÉT S Z E M É 6RQSZ ALFRÉD 
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Jelentem: ez az uniformis 
Lz disziti a huszárokat, 

A nőkre e varázs enormis 
S a huszár köztük csak válogat, 
Ilyen a huszárgyerek, 
Büszke rá a hadsereg, 
S mindig női sziv a vár, vár, vár, 
S hogyha nyert egy ostromot, 
Csókkal ad rá f lastromot 
És szivére zár, zár, zár. 

Refr. 
Főz és győz az önkéntes ur, 

Önkéntes ur, önkéntes ur, 

S minden kis lány hej lángra gyul 
Önként — önkéntes ur ! 

II. 
Amerre járnak a huszárok, 
Nők kisérik, minthogy ez a rend, 
Epedve mennek el utánuk, 
Bárhová is mén a regiment 
Sóhajtozva várja mind, 
Hogy az egyik rákacsint, 
Csókra vár sok pici száj, száj, száj 
S ha betelt a vágya már 
Ellovagol a huszár 
És a szivük fáj, fáj, fáj. 

Refr. 
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Nemzeti színház. 
A faun 

Irta: Knoblauch. 

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

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

A vasgyáros. 
Szinmü 5 felvonásban. Irta Ohnet György. Fordította 

Fái J. Béla. 
eaul\eé marquisné Csillag Teréz 
lair e leánya — — B. Török Irma 
Octa>ve, fia Mészáros Alajos 
Blygny herceg Dezső Alajos 
Prétont báró Horváth Zoltán 
Sophie, neje Vizvári Mariska 
Derblay Philippe Mihályfi Károly 
Suzanne, huga V. Molnár Rózsi 
Moulinet, gazdag gyáros — Hajdú József 
Aethnais, leánya — Paulay Erzsi 
Bachelin jegyző Bartos Gyula 
Pontac Garamszeghy S. 
Gobert, gyármunkás : Abonyi Gyula 
Brigitte, öreg cseléd— K. Demjén Mari 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Az ember tragédiája. 
Drámai költemény. Irta: Madách Imre. Szinre alkal 
mazta: Paulay Ede. Zenéjét szerzette: Erkel Gyula 

Személyek: 
Az ur * * *i 
Luczifer Gyenes 
Ádám Bakó L. 
Éva Paulay E. 
Kimon, Miltiades és Lucia fia . . . . Kiss Á. 
Catulus Lugosi Béla 
Hippia Vizváry Mariska 
Ciuvia Somló Emma 
Péter Apostol Pethes Imre 
Heléna, Izaura kísérője V. Molnár Rózsi 
Patriarcha Sugár Károly 
Robespierre Szőke Lajos 
Saint-Just Rajnai Gábor 
Lovel Hajdú József 
Tudós Gál Gyula 
Aggastyán Sugár Károly 
Luther Horváth Jenő 
Plato : Hajdú József 
Michel-Angelo Mészáros Józs. 
Eszkimó Mészáros S. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

] • • • • • • • • • • • • • • Ü D E 

APOLLO 

írták : Faragó Jenő és Harsányi Zsolt 
Zenéjét szerzette : Forray Ivor. 

Szereplök : 

Fábián Gergely Gabányi Jenő 
Margit, a felesége Ötvös Jenny 
Weisz Pista 

hivatalnok Horváth Kálmán 
A szakácsné Ihász Gizi 
A detektív K. Kovács Andor 

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. Balázsy Erzsé-
be t ) Pipa-utca 6. sz. a (központi vásár-

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

Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
kelengye 

Vígszínház 
A mumus. 

Vígjáték 3 felvonásban. Irta Gavault Paul. 
Fordította 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 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

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 
Françoise t. 

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

Z A L O G C E D U L A K A T j 
brilliánS köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra be-
cserélem. Reitz ékszerész IV., Károly-

körut 6. — Telefon 102-19. 

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

„A CIGÁNYPRÍMÁS" 
zenéje magyar szöveggel két füzetben 6 koronáért megrendelhető 

RÓZSAVÖLGYI és TÁRSA BUDAPEST 
IV., Szervita-tér 5. 
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Tarka rímek GABOR ANDORpompás 
verskötete. 77 kabaré vers 
Ara 2 kor ona. Megrendelhető a 

SzinháziÉlet kiadóhivatalában. 

Vígszínház. 
A teleíon. 

Bohózat három felvonásban, négy képben. 
Irta : Gavault Paul és Berr Georges. 

Fordította: Adorján Andor. 
Személyek : 

Lejongrois, orvos 
Germaine, a felcséze 
Cormainville, orvos 
Mamette, a felesége 
Serpolet 
Julien 
Gerard 
Gargousse 
Joseph 
Eveline 
Rosine 
Clara 
Lonise 

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

Szemben a SCHUCKBEN vacsorázunk. 
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 fiatai hivatalnokot, akivel elhiteti, hogy 
a miniszter szólítja. 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 
szerepét vállalni. A következő képben 

szemben áll a pacienssel, aki közben job-
ban lett. 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 serpolet el-
veheti a menyasszonyát. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk 

Sztrájkol a gólya. 
Énekes bohózat 3 felvonásban. Magyar színre alkal-

mazta Heltai Jenő. 
Személyek: 

Tatár 
Tatámé 
Zsuzsi, a leányuk 
Nagy Péter 
Lenke 
Nagy Kristóf 
Dickson kapitány 
Kertész 
Pista 
Inas 

Tapolczay Dezső 
Haraszthy Hermin 
Lenkeffy Ilona 

Tanay Frigyes 
Németh Juliska 
Sarkady Aladár 
Veudrey Ferenc 
Bárdi Ödön 
Győző Lajos 
Bogyó Zsigmond 

PESTI MOZI 
Szerkesztik: Korda Sándor és Tárnái István. 
A V1CCLAPIRÁS SZENZÁCIÓJA! 

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

A kék madár. 

Mesejáték 5 felvonásban, 9 képben. Irta :  

Maurice Maeterlinck, fordította : Adorján 
Andor , zenéjét szcrzette: Nádor Mihály. 
Rendező: Vajda László. Karmester: Bertha 

István. 
A képek sorrendje: I. kép: A szénégető 
háza. II. kép : A tündérnél. III. k é p : Az 
emlékezés országa. IV. kép: A függöny 
előtt . V. k é p : A temető. VI. kép: A jö-
vendő birodalma. VII. kép: Az éjszaka pa-
lotája. VIII. kép : Bucsu. IX. kép: Ébredés. 

A valóság szereplői : 
Tyltyl 
Mytyl 
Berlingot 
Tyl apó 
Tyl anyó 
Berlingotné unokája 

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

macska 
kenyér 
cukor 
tüz 

) - S í 
f ÍS 
i — a 
) H 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

VÍZ 
tej 
nátha 

Egy gyermek 

Taksonyi Piroska 
Lakos Édith 
T. Forrai Rózsi 
Dobi 
P. Tárnoky Giza 
Jegesi Rózsi 

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

Gyermekek a jövendő birodalmában : Sán-
dor Böske, Csillag Irén, Bellák E., Litvá-
nyi Margit, Nagy Irén, Váczi Emma, Grün-
wald I,. Wolfort E., Widder Rózsi, Tóth 
Ilona, Hellinger lién, Kétszeri Gy., Gujzon 
Ilona, Lantos M., Bellák Aranka, Zerényi 
Erzsi, Máthé Erzsi, Hajos Irén, Juhász 
Ibolyka. Az órák, a csillagok, a szentjános-
bogarak és deaevérek táncait előadják : 
Bihary M., Hártel Ibolyka, Pádly Margit, 
Nagy M„ Hollay Camilla, Kardos J., S a-
lay Irén. Kisházy S., Frisch M., Luffer M„ 
Farkas M., Virág G,, Zsigmondy Margit, 
Vojeszlavszky J , Schönbrunn E. A füle-
müle-dalt éneklik: Horváth Nusi és Jelű-
nek Margit. Kis kenyerek, csillagok, órák, 
szentjánosbogarak, denevérek, árnyak, ré-

mek, gyermekek. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Budapesti Színház. 
Samuka. 

Énekes bohózat 4 felvonásban. Magyar 
színre alkalmazta: Hervay Frigyes, zenéjét 
szerzették : Szirmai Albert, Grósz Alfréd 

és Rátkai Márton, 
Személyek : 

Gyökér Sámuel Kővári Gyula 
Kerekes, molnármester Máthé 
Dr. Kánya ügyvéd 
Paczolay 
Poprád huszárönkéntes 
Tündér Sári 
Kovácsné 
Róza 
Velenczei Mór 
Tóni 
Anna, kantinoslány 

Újvári Károly 
Feke te 
Pallay Rózsi 
Vörös Ily 
Váradi Jolán 
Jancsó Lenke 
Török 
Székely 
Hajnal Tusi 

Gyökér füszerkereskedő újszülött fiacská-
jának keresztelőjére készül s épp menni 
készülnek, amikor kiderül, hogy a csecsemő 
rejtélyes módon eltűnt. Nagy hajsza indul 
meg a keresésére, keresik egy hu»zárlak-
tanyában, egy kokot t lakásán, mig végre 
szédítő bonyodalmak után megkerül és 

megtarthatják a keresztelőt. 

f \ M M I mozgókép-palota. Bejárat: VIII. József-körút 31 
^ ^ • • ! r % A monarchia legnagyobb mozgószínháza. 
Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar. Elsőrendű műsor. Az előadások hétköznap 
d. u. 5 órakor, vasár- és ünnepna- T „ , , , , . „ „ . . , 
pokon d. u. 4 órakor kezdődnek, leljesen ujjaepitve! renyuzo berendezes 
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NEPOPERA. 

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

szerzette : Zerkovjtz Béla. Rendező : Mérei Adolf. 

Személyek 
Báró Turbolyai Aladár 
Báró Turbolyát 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 
H. Vidor I. 
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, ö mindet bolondítja és igen ügye-
sen felhasználja azokat saját céljainak t á -
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. 

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. 

Szinház után a NEWYORK-kávéházba 
megyünk. 

M it kell lennie ha lapunk egyik 
vagy másik példánya elmarad. 

Abban az esetben, ha lapunk valamelyik száma 
elmarad, kérjük az ottani postahivatalnak be-
jelenteni akár szóval, akár küldönc által, 
néhány sorban, körülbelül ilyenformán : 

Tek in te tes Pos tah iva ta l ! A Színházi Élet októ-
ber 22-én megjelent 43-as számát, melyet rendesen 
vasárnap kézbesítenek számomra, nem kaptam 
meg. Kérem ezt hivatalosan és díjmentesen rek-
lamálni. 

Nagybecsű előf zetőinknek az elmaradt szá-
mot azonnal, legkésőbb azonban 8 napon belül 
kell hivatalosan megreklamálniok. Ha a posta-
hivatal ezt megtagadná, kérjük nagybecsű 
előfizetőinket, hogy figyelmeztessék az illető 
postahivatalt, hogy van egy miniszteri sza-
bályrendelet, (ezt legutóbb a posta- és táviró-
vezérigazgatóság megujitotta), mely szerint az 
előfizetők reklamációját dij nélkül és por tó-
mentesen kötelesek foganatosítani. Ha e hi-
vatkozás ellenére is megtagadná a posta a 
díjmentes reklamációt, kérjük ezt velünk 
néhány sorban feltétlenül tudatni, hogy a 
szükséges intézkedést megtehessük, 

CAFE-RESTAURANT 
GORSO 

Délután és este Quartett-zene. 
DELI Szinház után íriss vacsora. 

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

legpontosabban eszközöltetnek. . 
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I BflBD mim is rag 

I KOTTÁK 
tq Helyben és vidékre. 

G SZÍNHÁZJEGYEK 
Kossuth Lajos-utca 4. 

Telefon 6-56 és 57-28. 

Andrássy-ut 1. 
Telefon 25-13 és 57-08. 
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19. szám. 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" kiadóhivata-
lában (Budapest, Eötvös-utca 31.) 
megf síelő levélbélyeg beküldése 

mellett megrendelhető 

Tavaszi ünnep 
Dráma 3 felvonásban. 

Irta: BIRÓ LAJOS. Ára 3 korona. 

Bella 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta : SZOMORY DEZSŐ. Ára 3 korona. 

Róza néni 
Vigjáték 3 felvonásban. 

Irta : LENGYEL MENYHÉRT. Ára 3 korona. 

H e d u z a 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta: Ifj. WLASSICS GYULA. Ára 3 kor. 

A NAGY UR 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta : KISBÁN MIKLÓS. Ára 3 korona. 

Éva boszorkány 
Szinmü 3 felvonásban. 

Irta: HERCZEG FERENC. Ára 2.50 kor. 

* 

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