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Egiszto Tango, 
— Zenei nagykövetek. — 

Az Operaház elmúlt hetének rendkívül érdekes művészi 
eseménye volt egy olasz karmesternek vendégszereplése. Az ő 
meghívása Budapestre kétségkívül annak a szenzációs sikernek 
tudható be, amit a Népope ra a mult szezon folyamán a szín' 
padán vendégszereplő olasz staggionenak karmesterével, Arturo 
Vígnával aratott. A b.udapesti közönségre fascináló hatással 
volt az örökké mosolygó, gömbölyű maestro és hogy ezt most 
gróf Bánffy Miklós kamatoztatni akarja, ez egyképen vall az ő 
máris köztudattá vált közönség'tiszteletére, valamint praktikus 
érzékére. 

És igazolta őt az az osztatlan tetszés, mely EgisZto T a n g ó t 
ugy a közönség, mint a sajtó részéről fogadta. 

Voltaképen ennyi mindaz, ami szorosan a főcímhez t a r ' 
tozik ; amit ugyanis ezután elmondani akarunk, inkább egy 
röpke általánosítás Egiszto T a n g o vendégszereplésével kapcso ' 
latosan abban az irányban, mely divatba hoz egy luxust ; azt, 
hogy a metropolisok operaházai különféle nemzetiségű karmestert 
alkalmaznak ; annyifélét, ahányféle nemzetiségű operát ku l ' 
ti válnak. 

Sietünk megjegyezni, hogy ez csak látszatra luxus, volta ' 
képen pedig megdöntése annak a dédelgetett hitnek, mely 
szerint — a zene nemzetközi. 

Abban a nagy kulturcserében, amit a művelt nemzetek 
egymás közt folytatnak — hirdetik e hit hivői — a zene az, 
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mely legkevésbé követeli a faji bélyeg rásütését, mint valami 
védjegyet; tehát a zene a legnemzetközibb kulturportéka. 

Kell 'e magyarázni, hogy e hit ép oly alapos, mint 
amilyen általános. Mostanság azonban lassanként kiderül, hogy 
hinni benne azok hittek legkevésbé, akikre elsősorban tartozott : 
— a zeneszerzők. Mig a közönség boldogan vallotta, hogy a 
zene nemzetközi kincs, az igazán nagy muzsikusok saját faji 
lelkületükkel fanatikusan itatták és itatják át minden egyes 
hangjegyüket; olyannyira, hogy idegen nemzetiségű karmester 
eljátszhatja bármilyen virtuózán müvüket, de annak mélységeiből 
fölhozni annak minden kincsét, nem tudja. A karmesteri pálca 
ereje megtör a faji különbségen ; tanultság, szorgalom, sőt 
karmesteri zseni sem adhat büverőt e pálcának, ha a forga' 
tója namzetíségre — más. 

így jöttek és jönnek rá mind többen a nagy operaházak 
vezetői' között, hogy a repertoáron sürün frekventált zeneszerzői 
nagyságok számára azokkal egy nemzetiségű karmestert kell 
szerződtetni ; olasz zeneszerzőknek olasz karmester, német zene-' 
szerzőnek német karmester dukál és igy tovább . . . 

H a ez a rendszer általános divattá lesz, ugy fest majd a 
helyzet, hogy a nagy zeneszerzőknek, mint a császároknak, 
meg királyoknak, egyegy nagykövetük lesz a metropolisok ope-
ráinál, mint aki legjobban ismeri az ő intenciójukat és így 
legjobban is képviselheti őket. 

De itt akaratlanul is arra kell gondolnunk, hogy mi a 
zenében is még igen soká ugy leszünk, mint a politikában: 
nagykövetküldési jogunk — még a messzi jövö zenéje. R. 

Fényképészeti készülékeket, eszközöket és I 
vegyszereket gyári á rakon a ján l , amatőrök fel-
vételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35. | 

P E R F U M E R Y VERY 
1 IL, Margit-Körut 5/b. 

ATTENTION! Csak EcurmandotsnohI ATTENTION! 
Aczél Excelsior Bárja VIII, RáKóczi-ut 72. A főváros egyedüli előkelő színház utáni 
találkozó he'ye. Különlegességei! : Osztriga, Caviar, Langouste, Hors d'oeuvre 
és roston sülteK.Mérsékelt árai egyedül á l lanakafővárosban .Zene.Nyitvaregge. ig 
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A Nemzeti Színház berkeiből. 
(Szinészfoglalkoztatás. — Falus i 

bohémek.) 

Évekkel ezelőtt sokféle vád hang' 
zott el a Nemzeti Színház igazgat 
tása ellen ; többi közt, hogy a szi' 
nészek nagy gázsit kapnak, anél' 
kül, hogy foglalkoztatnák őket. A 
vád nem volt alaptalan. 

sonlóképen cselekszenek; nemcsak, 
ahogy régtől fogva divat, az ope' 
rette'szerzők, hanem a szinmü és 
vígjátékírók is. Hogy itthon ma' 
radjunk, Biró és Lengyel sohasem 
tagadták, hogy a Cárnőt Márkus 
Emiliának irták, nemkülönben 
Molnár Ferencről köztudomásu, 
hogy darabjainak irása közben 

Ármány és Szerelem 
Beregi Oszkár Várad! Aranka 

Alexi felvétele. 

szem előtt tartja a rendelkezésére 
álló szinészanyagot. 

Hogy is lehetne tehát zokon 
venni, ha egy direktor a színházi 
együttesen keresztül kutat darabok 
után? Ellenkezőleg, eminens kö' 
telessége ezt cselekedni, és a Nem' 
zeti Színház fellendülésében némi 
kis része van annak, hogy Tóth 
Imre ezt ugyancsak szem előtt 
tartja. így jut mind több szerephez 

Ármány és Szerelem 
Váradi Aranka Márkus Emilia 

Alexi felvétele. 

Észre kell tehát vennünk, hogy 
mennyire más a rend ma a Nem' 
zeti Színháznál. 
Ma már a direkció a színészeken 
keresztül keresi a darabokat, ami 
talán kissé megalázó a szerzőkre, 
de hogy praktikus és üdvös, azt 
tagadni aligha lehet. Sőt a meg' 
alázó momentum is eliminál' 
ható, ha meggondoljuk, hogy 
ma már maguk a szerzők is ha' 
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a m o s s o m a o E i a 

különlegességeket, elsőrangú 
francia gyártmányokat disz-
kréten és olcsón küld szét, 
valamint sebészeti és beteg-
ápolási cikkeket a legjobb 
minőségben szállit az 

Első Magyar Kötszergyár 
Budapes t , II., Lánchid-utca 15. sz. 

repet juttatnak. Az Ármány és 
szerelem reprizén zugó tapsok vol-
tak felvonás közben is. 

Ujdonságképen legközelebb Be-
nedek Eleknek Falusi bohémek 
cimű vígjátéka következik. A „fia-
tal szerző" már ugyancsak benne 
van az ötvenesben és intim kör-
ben ugyancsak szemrehányásokat 
tesz magának, amiért ily tisztes 
korban ráhagyta magát csábítani 
a forró deszkákra. 

— A Marcel fiam csábított rá, 
hogy az én ily című novellámból 
darabot írjak — szokta volt mon-
dogatni. — O különben már köny-
nyen dudál ; ő már tul van min-
denen a darabjával. Hozzá jól 
van tul. 

Azok, akik a Falusi bohémek-et 
ismerik, bizton állítják, hogy az 
öreg Benedeknek a forró deszkákra 
való csábításából nem lesz semmi 
baj ; ellenkezőleg. És hogy előbb 
jött a fiu-Benedek darabja, mint 
az apa-Benedeké, legfeljebb azt 
igazolja, hogy nem mindig szé-
gyen a — filius ante patrem. 

az idei szezonban Márkus Emília ; 
két szerep is vár Blaha Lujzára, 
egy nagyarányú Jászai Marira az 
Eriniszekben ; azután Szacsvayra, 
aki Tóth Imre nélkül már rég 
nyugdíjba ment volna. N o és ját-
szani fog Újházi Ede is, ahogy 
azt más helyen körülményesen 
megírjuk. 

Tóth Imrének az lenne kedvére, 
ha csupa magyar szerzők állanának 
rendelkezésére ; vagy ha nem is 
magyar szerzők, de legalább friss 
külföldiek ; ezeknek hijján volt 
kénytelen máris Daudet Sapho-ját, 
meg Schiller Ármány és szerelmét 
műsorába iktatni, amelyek ha nem 
is hatnak az újdonság ingerével, de 
még szerzőjük révén nevet repre-
zetuálnak és ^ színészeknek jó sze-

Ármány és Szerelem 
Ivánfl Jenő. 

Alexi felvétele. 



Berg-op-Zoom megvétele. 
(Szinész' irók. — Egy két méter öt centi ' 

méteres úr.) 

A Vígszínház legközelebb Berg-
op-Zoom ostroma címen Sacha 
Guitry-nek egy darabját mutatja 
be. A szerző Párisnak rendkívül 
népszerű színésze és ugyanilyen 
népszerüségü írója. Ezen darabja 
a párisi szezonnak egyik szenzá-
ciója. Azzá lesz bizonyára Buda' 
pesten is. 

Mielőtt ezt legalább némileg 
megokolnánk, figyelmünket a 
szerző szinészvoltára kell fordi-
tanunk, abból a szempontból, hogy 
nálunk is készül, esetleg már ké-
szen is van egyik kiváló színé-
szünknek rendkívül érdekes da-
rabja. Ez a színészünk már szere-
pelt egy ízben színdarabbal a 
közönség előtt, még pedig a Víg-

operában és már akkor feltűnést 
keltett markáns írói egyéniségével. 
Pedig az akkor szinrekerült darab-
jában nem is érvényesült teljes 
mértékben irói egyénisége, ameny-
nyiben költségkímélés szempont-
jából az eredetileg három felvoná-
sos darabot két felvonásosra kellett 
összehúzni. Ezt a dramaturgiai 
munkát, szerencsére, hozzáértő 
ember, dr. Hevesi Sándor, a Vig-
opera rendezője végezte, ugy, hogy 
legalább megmentődött az illető-
nek irói reputációja. Ez a színé-
szünk irt ujabban is darabot, de 
egyébként hiába kémleljük a szín-
házak tájékát, a szinész-iró fajta, 
aminek nálunk döntősikerü őse 
Szigeti József, nem igen szaporodik. 

Igaz, hogy másutt sem; amily 
arányban nagy avágy a szinészlélek-
ben a darabirásra, olyannyira ke-
vés a tetterő ; igen valószínű, hogy 

42. szám SZÍNHÁZI HÉT 5. oldal 

A FAUN : Rajnay Gábor 
Mészöly László felvételei. 
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a színészi és irói talentum ritkán 
születik egy anyaméhben. Az kü-
lönben, hogy igen kevés színész 
tud jó darabot írni, arra is vall, 
hogy a színdarab Íráshoz nem elég 
a mesterségbeli ismeret ; kell ah' 
hoz irói tehetség ; vagy legalább 
is az erről való lemondani tudás. 

De szerencsére vannak kitűnő 
kivételek és igy ilyen kivételt rep-
rezentál Párisban Sacha Guitry. 
A Vígszínházban szinrekerülő 
színdarabjának központjában egy 
rendőrtanácsos áll, aki a rendelke-
zésére álló teljes detektivtestülettel 
üldöz egy párisi asszonykát. Ezt 
a rendőrtanácsost Góth fogja majd 
játszani, akinek mé? nem volt ilyen 
jó szerepe az idei szezonban. Végre 
egy színházi páholyfo'yosón — ez 
már a második felvonásban tör^ 
téník — megismerkedik az asszony-
kával, — Varsányi Irén fogja kre-
álni — de hogy ez i tóbbi páho-
lyába vonul a tanácsos ur, félté-
kenységtől tajtékozva jön a férj 
(Szerémi) és felelősségre akarja 
vonni a rendőrtanácsost. De téves 
páholyba kopogtat be, ugy hogy a 
páholyajtót egy két méter öt centi-
méteres ur nyitja ki, mely góliátnak 
láttára a férjnek féltékenysége men-
ten ijedtséggé változik és hétrét-
görnyedve kérdi : 

— Az uraságodé ez a sétapálca? 
Hogy ki játsza a két méter és 

öt centiméteres urat ? Ki más, mint 
akit az isten, is ép e szerepre te-
remtett : Stella Gyula. 

A darab egyébként, azonfelül, 
hogy tele van mazsolázva viccel, 
ötlettel, csupa mulatságos és ere-
deti helyzet. A fordítás Heltai 
Jenőé, ami biztosítja, hogy a darab 
ötletei tetézve érkeztek hozzánk. 

Móricz Zsigmond műhelyéből. 
(Újházi szerepe — Ha t darab egyszerre — 

Balassa Bálint a színpadon.) 

I. 
A Sári biró szerzőjének már sok 

minden sikerült, de legjobban 
mégis az, hogy a parcsirtából főnix 
madarat csinált. Ugy tessék ezt 
érteni, hogy két évvel ezelőtt meg-
írt egy darabot a Nemzeti színház 
számára ; Pacsirtaszó volt a cime. 
Mindenki el volt ragadtatva tőle, 
de szinre mégsem került, mert 
Móricz gondolt egy napon valami 
egészen különöset róla és a tűzbe 
vetette. 

Akik közelebbről ismerik őt, 
azok nem igen lepődtek meg. 
Móricz ugyanis mód nélkül skru-
pulózus. Ennek jellemzésére Mo-
hácsi Jenő a jeles poéta és a Pester 
Lloyd alapos tollú kritikusa mond-
ta el róla ép a napokban : 

— Mik^r még a korán meg-
boldogult Budapester Presse mun-
katársa voltam, a karácsonyi szám 
részére a nevesebb színműírók 
készülő munkáiból mutatványokat 
gyűjtöttem össze. Bekopogtattam 
persze Móricz Zsigmondhoz is. Öt 
darabja volt készen, de részletet 
mutatványul nem adott volna egy 
félvilágért. 

— Még nem simítottam rajtuk 
eleget ! — hajtogatta. 

Nagyon kétségbeesett ábrázatot 

VIRÁGSZÜMSÉGLETEIT 
a RIVIERA. élővirág nagyKeresKedésben • Budapest, VIII.. 
Eszterházy-otca 2. szám, RáKóczi-ut sa oK. Telefons ám : 89—39. 
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vághattam, mert megszólalt nagy 
jóságosan az író hitvese : 

— De hiszen van még egy el' 
zárva — a titkos fiókban. Hátha 
abból lehetne . . • 

Ez a hatodik volt a Pacsirtaszó. 
Ezt égette el utóbb Móricz. De 
jelenthetjük, hogy az idei szezonra 
feltámadt hamvaiból. Nincs más-
kép: Főnix madár lett a pacsirtából. 

Blaha Lujza otthon. 
Legújabb felvétel. 

II. 
Nagy része van ebben Újházi 

Edének is. 
Mikor a lapok utján is hire ment, 

hogy Pásztor Árpádnak Lányom 
cimmel darabja jön a Nemzeti 
színházban, hozzá Blaha Lujzával, 
a Mester boldogan szólt Somlay 
Artúrnak : 

— No csak, hogy játszom már 
az idén. 

— Hogy hogy ? — hökkent meg 
Somlay. 

— Csak ugy a Pásztor darab 
révén. 

— Tréfál a Mester. Hisz nincs 
ebben szerepe. 

— Van eszemben. Mondom, meg-
van az idei szerepem. Punktum. 
Csak egyet igérj meg, hogy össze-
hozol azzal a Móricz Zsigával. 

Másnap együtt volt a Mester 
Móriczczal. 

— Hát ezt meg már, hogy en-
gedheted, — kezdte a Mester nagy 
ravaszul — hogy az a Pásztor 
Árpád igy lefőzzön ? Darabot irt 
Blaha Lujzának ! ! 

— Blaha Lujza az egész nem-
zeté ; a nemzet minden irójáé. Meg 
aztán van még Blaha Lujza ma is 
olyan primadonna, hogy a szerzők-
nek versengeni kell érte — véde-
kezett Móricz. 

— Jó, jó. De azért mégis csak 
le kellene főzni azt a Pásztort. 

— Kemény legény az! A Lányom-
ról meg pláne olyan jókat hallok, 
hogy örömest adoptálnám. 

•— Elhiszem. De ha mégis le 
lehetne főzni. 

— Aztán miképen ? 
— Hát csak ugy, hogy te meg 

irsz olyan darabot, amelyikben 
nem csak Blaha Lujza, de én is 
játszom. 

Móricz Zsigmond eltűnődött egy 
darabig, aztán kezébe csapott a 
Mesternek : 

— Itt a kezem, nem disznóláb. 
— De még csak nem is marha-
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láb, eszem a zúzádat — hálálkodott 
a Mester. 

Móricz szavának állt. Föltámasz-
totta a Pacsirtaszót, mert hogy 
ebben talált épen Újházinak való 
szerepet : egy kedves, már megöre-
gedett parasztot, aki, hogy a testvére 
(Blaha Lujza fogja játszani) egy 
nagy gazda felesége lett, olyan uri 
sorba jutott, hogy a jobbnál jobb 
szivarokat szivja és parvenü gőggel 
az egész atyafiságot megtagadja ; és 
a letagadásba ugy belejön, hogy 
utóbb még azt a testvérét is lenézi, 
akinek révén a jómódba jutott. 

III. 
Móricz Zsigmond műhelyének 

kulisszatitkairól szólván, meg kell 
még emlékeznünk arról az egy 
felvonásosról is, amit Balassáról 
ir ; irja pedig Bálint Dezső nép-
szerű Royal-orfeuma számára. Ba-
lassának egy cassanova-szerü bécsi 
kalandját dolgozta fel benne a 
kitűnő iró, akinek épen a Royal-
orfeum színpadán most van nagy 
sikere a Kvitt c. pompás egyfel-
vonásossal. 

Xanió. 

Pletykazsúr 
Szamosi Elzáról és Somló Nándorról. 

— Somló Nándort, szegényt. . . 
— Közbe kell vágnom, mert 

róla én, csakis én akarok beszélni. 

— Ahogy parancsolja, méltó-
ságos asszonyom. 

— Most, hogy a halállal vívó-
dik — egy lap már el is paren-
tálta — el akarom végre mondani 
véleményemet ez ügyben. Nincs 
semmi közöm Szamosi Elzához, 
ellenben Somló Nándoré minden 
részvétem ; de, hogy oly kegyet-
lenül törjenek pálcát Szamosi Elza 
fölött, az egyenesen brutalitás. 
Egyszer, amikor hónapokkal ez-
előtt élőhalottá lett a szegény 
Somló, már agyonbrutalizálták ; 
erre most ujabb alkalom nyílik, 
most, hogy igazi halottá lesz. 
Ennek szeretnék elébe vágni né-
hány megjegyzéssel. Néhány asz-
szonyi megjegyzéssel, melyek talán 
át meg át lesznek szőve attól a 
bizonyos hosszú hajtól, mely azt 
a bizonyos asszonyi rövid észt 
tételezi fel, de amelyekben min-
denesetre lesz egy-két szemernyi 
igazság. 

Kedves uram, a kutya ott van 
eltemetve, hogy Szamosi Elza és 
Somló Nándor egy bizonyos na-
pon férj és feleség lettek ; és ezen 
a napon kezdte érvényesíteni ere-
jét a házassági erkölcs, mely 
szerint szükségképen nagy hajó-
nak kell lennie a férfinek és amely 
után kis ladikként úszik, pórázra 
fogva, a feleség. A világ szemében 
legalább — a házasság erkölcsi 

E l f C V A V A V l i e t A v a syári áron beszerezhető készpénz és 
E K i M i V S l y C ï U d k y U l d angol rendszerű r é s z l e t f i z e t é s r e is 

BUDAPEST C Á D A A I Á M A C KOLOZSVÁR 
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ereje a látszatban lévén ! — így 
kell mutatkoznia egy házaspárnak. 
Szamosi Elza és Somló Nándor 
házassága a teljes megforditottja 
volt ennek, tehát mindenképen 
fel kellett annak előbb-utóbb bon?' 
lania. Igen, igen, épen Szamosi 
Elza akaratából. Hogy épen ez az, 
ami oly csúnya, mert az asszonyi 
hálátlanság futja ki ezen akarat' 
ban formáját céda meztelenség' 
ben ? ! Szembeszögezhetném evvel 
ezt a kérdést : Ugyan, hány férfi 
hagyja ott hitvesét egy fészekalja 
gyerekkel, kilökve a legnagyobb 
nyomornak, belekergetve az ön' 
gyilkosságba ? Nem, nem az ő 
esetükben, a házasságból, mint 
alaptételből kiindulni nem lehet, 
nem szabad, mert akkor okvet' 
lenül a szegény Somló Nándor a 
vesztes. 

Nincs máskép : Szamosi Elzának 
és Somló Nándornak nem lett 
volna szabad soha törvényes párrá 
lenniök, mert — szociológus affek' 
táltsággal szólván — nem tudták 
produkálni még csak látszatát sem 
a házassági erkölcsnek. Maradtak 
volna vadon a szerelem berkeiben 
és nincs semmi baj. Önöknek, 
bohémeknek kell legjobban tud' 
niok, hogy hány kis nőcskét tesz^ 
nek meg nagy nőkké, akik aztán 
szépen hátat fordítanak maguk' 
nak ; játszák a nap szerepét, mely 

sugaraival rámutatott az aranyra 
(sokszor csak a sugaraktól látszik 
aranynak), azután más veszi fel, 
értékesiti az aranyat. És erről, 
legyen bármi a következménye, 
alig beszélnek valamit ; épen, 
mert oly gyakori eset. Eddig van. 

— Méltóságos asszonyom, tisz' 
teletteljesen, szó nélkül végighall' 
gattam, ami azonban semmiesetre 
se jelenti beleegyezésemet, helyes^ 
lésemet. De az is igaz, hogy e 
pillanatban képtelen volnék ellent' 
mondani. 

— Nekem ez is elég, épen elég; 
sőt, mint asszony, épen ezt nem 
tűrném ! 

Ráspoly. 

A színpadon. 
— A siker kierőszakolása — 

Tehát Ön azt hiszi, kedves 
női hallgatóm, hogy mindaz, 
ami a „Farkas*-nál a színpadon 
történik, eleven boszorkányság ? 
Tévedés, kérem, sőt, hogy tovább 
vihessem a beszélgetés fonalát, ra' 
gaszkodnom kell ahhoz is, hogy 
súlyos tévedés. 

Mindenekelőtt legyünk mind' 
ketten tisztában azzal, hogy a szin' 
padnak, mint a színdarab megje^ 
lenési területének, tulajdonképen 
mi is a hivatása ? Nemde, kegyed 
szerint is az, hogy mindenben az 
író intencióit szolgálja. Méltóztas' 
sék elfogadni elvül azt, hogy a 
drámairónak, ha tökéletes akar 

Nyugat^mozgó 
Teréz-Körut 41. Minden műsora sláger. 
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lenni, egyformán kell sajátságul 
birnia a geniet és a szinpad isme' 
rétét. Ehhez tulajdonképen nem 
is kell megtanulnia a szinpad tech' 
nikáját, mert a szinpadismeret, 
apró nüanszokon kivül, amikre 
eléggé kiterjed a rendező figyelme, 
a vérbeli drámaíróval együtt szü' 
letik. Egyikbe többet olt be az ér-
zék, mint a másikba, rendszerint a 
gyakori darabirás is csiszolja ezt 
az érzéket, de végeredményében a 
drámairásnak a szinpadismeret — 
közönségesen mondva — ikertest' 
vére. 

Nos, ha ez igy van, u g y e Ke' 
gyednek se kell soká magya' 
rázni, hogy a drámaíró, amikor 
az ötletet színdarabbá formálja ki 
az agyában, ugyanezzel a munká' 
val folyamatosan mindjárt számba 
veszi azokat a segitő eszközöket is, 
amiket a hatás szempontjából a 
szinpad nyújthat az írónak. Ke' 
gyeskedjék akceptálni azt a tételt, 
hogy a drámaíró — legyen min' 
dig vérbeliről szó — úgynevezett 
lelki szemei előtt mindig lejátszat 
egy jelenetet, mielőtt az irodalmi 
értéket reprezentáló szavakat pa' 
pírra veti. S amikor igy lejátszó' 
dik egyegy jelenet előtte, mind' 
járt mérlegeli a hatás eshetőségeit 
is, vagyis szinte mértani pontos' 
sággal számba veszi, hogy egyegy 
szó, egy 'egy párbeszéd, amely az 
irodalmi alkotásnak gerincét ké' 
pezi, a fejlett színpadtechnikának 
mely eszközeivel fokozható az ex' 
tázisnak ama fokáig, amikor a kö' 
zönség szíve együtt dobog a darab 
szivével. 

Ne nevessen, édes nagyságos asz' 

szonyom, könyörgöm ; ne neves' 
sen ! Ez nem frázis akart lenni, 
amit itt elmondtam, hanem meg' 
világítása annak a folyamatnak, 
amikor a drámaíró megszüli amaga, 
többé vagy kevésbé hallhatatlan 
alkotását. Szent meggyőződésem 
szerint sohase fog igazi darabot 
irni az a poéta, akiben nem él a 
szinpadismeret s a hatáskierő' 
szakolás ösztöne. Azt mondtam, 
hogy hatáskierőszakolás ? Nos, ra' 
gaszkodom ehhez a meghatározás' 
hoz. A drámairónak tudniillik, a 
közönség szemével nézve, mindig 
ki kell erőszakolnia a sikert. A 
publikum csak a minden kritikán 
felül álló irók darabjaihoz ül le 
ellenszenv és idegenkedés nélkül. 
Egyébként valamennyien, akik a 
nézőtéren helyet foglalnak, szigo' 
gorubb kritikusnak tartják ma' 
gukat, mint a „Lábatlankodó és 
Káléké"'iiek Sarceyje s egyenesen 
pályáznak arra, hogy végeredmé' 
nyében rossz véleményt mondhas' 
sanak az újszülött darabról. Szó' 
val a sikerkierőszakolás vágya is 
kényszeríti a drámaírót, hogy fel' 
használja a színpadtechnika összes 
eszközeit, sőt arra is vetemedjék, 
hogy a képzelete erejével ujakat : 
frissebbeket és hatásosabbakat kre-
áljon. 

Ennél a pontnál azután már ott 
vagyunk, akár méltóztatik elhinni, 
akár nem, bizony ott vagyunk a 
„Farkas" színpadtechnikai csodá' 
jának kellős közepében ! Vagyis 
eljutottunk annak a helynek meg' 
állapításához, hogy a szinpad sohase 
akar boszorkányságot űzni, hanem 
a technika összes vívmányai alap' 

^ ^ * * jk • I j a mozgókép-palota, Bejárat VIII. József-körut 31 
A monarchia l e g n a g y o b b mozgószinháza 

Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar. Elsőrendű miisoi. Az előadások hétköznap 

napokon d. u. r4 órakor kezdődnek" Teljesen újjáépítve ! Fényihő berendezés 
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ján a siker kierőszakolásához min' 
den rendelkezésére álló eszközt 
igénybe vesz. A nagy tömegek, a 
csillogó dekorációk, a természet 
titkainak elővarázsolása alkalma' 
sak arra, hogy a néző képzeletében 
friss, élénk és megbabonázó hatást 
gyakoroljanak. A legragyogóbb 
drámai alkotás, amelynek irodalmi 
értéke már kritikán felül áll, meg' 
felelő keret nélkül nem képes olyan 
egyetemes hatást elérni, amely a 
vonzás törvényei szerint a mara' 
dandóságot is képviseli. 

Hiszen szomorú is volna, ha ez 
nem lehetne igy. Az iró a maga 
gazdag képzeletének csapongásával 
talán még ragyogóbb keretet ád az 
alkotásának, mint amilyenbe azt 
a színpadtechnika egyáltalán öltöz' 
tetni képes. Mert az iró mindig 
azt tartja szem előtt, hogy a da' 
rabja ugyanazokat az érzéseket 
váltsa ki a nézőkből, mint aminők 
mellett a vajadás folyamata végbe-
ment. 

A színpadot tehát sohase szabad 
boszorkánykonyhának tekinteni. 
A színpad végeredményében semmi 
egyéb, mint az irói képzeletnek az 
a segítő eszköze, amely puszta és 
iparilag egyébként egyáltalán nem 
boszorkányos technikai eszközök' 
kel méltó keretet ád a drámaíró mű' 
vészeiének. Nem mesterség, vagy 
mesterkedés, mert rászületés nél' 
kül soha megtanulni nem lehet, 
de nem is művészet, mert a geniali' 
tásnak egyáltalán nincs hozzá 
semmi köze, amennyiben az egész 
tudomány csak abból áll, hogy a 
technikai készültségből akár a fi' 
zika, akár a matematika törvényei 
szerint ki tudja kovácsolni azt a 
formát, amely újszerűen, frissen és 
közvetlenül hat. 

Barabás Ernő. 
(Folytatjuk.) 

fiáíhy Gitta. 
— Cimképünkhöz. — 

Az Országos szinészegyesület is' 
kólájából került ki, mint annak 
egyik legkiválóbb növendéke ; meg' 
is kínálta még a tanév befeje' 
zése előtt egész sor elsőrangú vidéki 
direktor jobbnál'jobb szerződéssel, 
de hogy szem előtt, a fővárosi di' 
rektorok szeme előtt maradjon, in' 
kább az újpesti Népszínház aján' 
latát fogadta el. És ezt nagyon 
okosan cselekedte, mert jó az olyan 
friss, kedves tehetségnek kéznél 
lenni, mint amilyen Gáthy Gitta. 
A vígjátéki naivák ritka fajtájából 
való ; nyáron amikor az Újpesti 
Népszínház Vácott meg Siófokon 
játszott, állandóan az ünneplés köz' 
pontja volt, mig most az újpesti 
Népszínház közönségének ked' 
vence, akiért bizonyára mihama' 
rabb majd Pestre kell járni az uj' 
pestieknek, ha látni akarják. F é n y 
képét abból az alkalomból közöl' 
jük, hogy a „Heidelbergi diákélet" 
újpesti premiéréjén Katicát alaki' 
kitotta olyan sikerrel, melyre még 
a legöregebb újpesti színházi rókák 
sem emlékeznek. dvr. 

j s r j s r A kedves Augusztin. 
Hajagos Bihar Lóránd 
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Pofonok 
a kakasülőn és a ruhatárban. 

Mult vasárnap egy pofon csat-
tant el a kolozsvári Nemzeti Szín-
ház kakasülőjén. Hatalmas pofon 
lehetett, mert erős tenyér adta : 
nehéz ipari munkában megedzett 
munkásember tenyere. Az, aki 
kapta, szintén munkásember, aki 
egy hét robotja után ült be szín-
házba, Lehár gyönyörű muzsiká-
jában és az „Éva" színpadi szép-
ségeiben gyönyörködni, a pofont 
természetesen hasonló erélyesen és 
csattanóan viszonozta ; az első po-
fonokat követte több is, a szín-
házi botránynak az vetett véget, 
hogy mindakét kakasülő-habitüét 
kivezették a nézőtérről és előállí-
tották a rendőrségre. 

A rendőrségen persze elsősorban 
is aziránt érdeklődtek, hogy mi 
volt az a casus belli, amit rögtö-
nösen a helyszínén kellett elintézni 
s nem lehetett addig sem várni 
vele, amíg a felek a színházat el-
hagyják? S a história ezen a pon-
ton válik az én számomra nyers 
és brutális rendőri riportból ked-
ves és megható eseménynyé, mely 
legalább az én szememben nem 
nélkülözi a primitiv lovagiasság 
vonzó és rokonszenves zománcát 
sem : a két legény azon veszett 
össze, hogy ki a nagyobb mű-
vésznő, Berky Lili-e, vagy pedig 
Sugár Jolán? Akárhogy nézzük, 
akárhogy forgatjuk a dolgot, észre 
kell venni benne azt, hogy ez a 
két derék iparosember a szinház 
ügyét és a szinpad eseményeit 

eléggé fontosnak érezte ahhoz, hogy 
személyes ügyet csináljon belőle 
pihenőnapján, vasárnap, amikor 
szórakozásnak szánta az estéjét és 
hogy ez milyen nagy és milyen 
szép dolog, annak az illusztrálá-
sára elég arra emlékeztetni az ol-
vasót, hogy milyen más szine és 
más zamatja lett volna ezeknek a 
pofonoknak, ha nem a színházban 
csattannak el, hanem a korcsmá-
ban. Furcsa a szó, de a korcsmai 
pofonokkal ellentétben ezek a szín-
házi pofonok, hogy ugy mondjuk 
„kultur-pofonok" voltak. És ez is 
valami. 

Valahogy ugy érzem, hogy ezek 
a pofonok nem is csattanhattak el 
Magyarországon másutt, csak a 
vidéken és ugy érzem, hogy ez is-
mét olyan valami, amiért Buda^ 
pestnek irigyelnie illik a vidéket. 
A budapesti ember váltott légyen 
akár páholyt, akár zsölyét, akár 
karzati jegyet, sokkal kevésbbé 
személyes ügynek érzi azt, ami a 
színházban történik, sokkal hide-
gebb, sokkal cinikusabb, sokkal 
fáradtab, sokkal közönyösebb, sem-
hogy ennyire komolyan tudná 
venni a színházat, színészeket, szí-
nésznőket s együttvéve az egész 
komédiát. A budapesti ember tel-
jesen üzletszerüleg fogja föl a szín-
házi estét; megváltja a jegyét pénz-
tárcája bősége és társadalmi állása 
szerint, husz koronáért, hat koro-
náért, vagy nyolcvan fillért, azu-
tán elvárja, hogy husz korona, hat 
korona vagy nyolcvan fillér vétel-
árnak megfelelő adag muzsikát, 
táncot, asszonyi mosolyt, asszonyi 
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meztelenséget, színpadi trükköt és 
mindezek tetejében még irodalmat 
is mérjenek ki a számára. A buda-
pesti publikum szokott elégedetlen 
lenni olyankor, amikor azt találja, 
hogy a husz koronájáért, a hat 
koronájáért, a nyolcvan fillérjé-
ért nem kapott eleget. A hálát 
azonban sokkal szűkebb marok-
kal méri, mint a kritikát, ami 
azt jelenti hogy a budapesti pub-
likum úgynevezett nehezen föl-
melegíthető, rossz publikum, mely 
csak kivételes esetekben, a közön-
ség ízlésének és a színpadi produk-
cióknak ritka szerencsés összetalál-
kozása esetén tud igazán fölmele-
gedni. 

Vidéken a viszony egészen más 
színház és közönség között, sokkal 
könnyebben támad színpad és néző-
tér között az az intenzív kontaktus, 
mely megteremti az igazi sikerhez 
szükséges forró levegőt. Hogy eb-
ben a forró levegőben, amint a 
kolozsvári példa bizonyítja, íme 
az is megtörténhetik, hogy a kar-
zaton pofonok váltódnak ki az at-
moszféra feszültségéből, az nem baj. 
Még mindig sokkal jobb és sokkal 
szimpatíkusabb, mint az, hogy 
minálunk a közönség minden 
temperamentumát minden akcióra 
képességét visszatartja a ruhatári 
harcok alkalmára, amikor azután 
a feszültség nálunk is nem egyszer 
kiváltja azokat a pofonokat, ame-
lyek „ruhatári pofonok" néven 
közismeretesek és tekintve a ruha-
tári mizériákat, elég gyakoriak 
Budapesten. 

Ben da Jenő. 

A Ferenczy-kabaret decembere 
Akik figyelemmel kisérik a 

Gyár-utcai kedves kis színház mű-
sorait, bizonyos hullámzást, egy-
ségtelenséget vehetnek észre. Min-
den kezdő vállalatnál tapasztalható 
ez, de mig rendszerint ez kapko-
dást jelent, addig Ferenczyéknél 
direkt kipróbálása a közönség 
hangulatának; még pedig az irány-
ban, hogy vájjon ez a hangulat 
kedvező-e, ha a kabaré egy kis 
színház jellegét venné fel ? 

A decemberi műsor mintha azt 
mutatná, hogy a direkció kedvező-
nek találta. Béldi Izor Ügyész c. 
drámai jelenetének, Ráskai Ferenc 
Méltósága c. vígjátékának nagy 
sikerei lehettek első sorban, me-
lyek e kedvező hangulatnak pró-
báját adták ; és amely kedvező 
hangulat hatása alatt a decemberi 
műsoron már szinte döntő lépést 
mutat a színház felé. 

így színre került a Heine c. 
daljáték, melynek szövegrészével 
Faragó Jenő végzett jeles munkát, 
zenéjében pedig klasszikus muzsi-
kával találkozunk. Nagy sikere 
volt; de ez volt a Káposzta úrfi 
fogad c. Offenbach-operettnek is. 

A decemberi műsor kabarét jel-
legét Liptai Imrének és Harsányi 
Zsoltnak ötletesen kedves tréfája, 
„Az abbé", továbbá egész sor uj 
kabaretszám őrizte meg. 

Hogy a Gyár-utcai kis színház 
mennyire átment máris a köztu-
datba, mi sem igazolja jobban, 
minthogy a vasárnap délutáni csa-
ládi előadásoknak máris nagy 
törzsközönsége van. 

Itt emiitjük meg, hogy e műsor 
keretében mutatkozott be egy szi-
cilliai születésű, fiatal baritonista, 
ki ma már tökéletesen magyarrá 
lett. Cornelio Sciuto d'Arrigo, ez 
családi neve, fia hasonnevű atyjá-
nak, ki egyike volt azoknak, kik 
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annak idején Garibaldival Marsa-
Iánál partra léptek. Később, évek 
hosszú sora múlva, atyja Fiúméba 
jött, mint olasz professzor és fiát 
is tanári pályára nevelte. Itt tanult 
meg a kis Cornelio magyarul. 
Már befejezte tanári tanulmányait, 
mikor felfedezték hatalmas hang-
anyagát és felhozták Bpestre, hogy 
kiképeztesse magát a színpadra. 

Fall a Népoperában. 
— A kedves Augusztin bemutatója . — 

A hódítóan pompás Jadlowker-
esték után operettszenzációval szol-
gál a Népopera. Fali Leónak 
„Kedves Augusztin" c. operettje ez, 
mely máris Bécs és Berlin színpad-
jainak slágere. Az Elvált asszony 
komponistája ezen uj munkájával 
csak tetézte azokat a babérokat 
és aranyhalmazt, amiket eddigi 
munkái juttattak neki. A farsangi 
mulatságrendezőknek zeneszámo-
kat keresgélő gondja el van vetve : 

— menjenek el a Népoperába és 
szerencséjük lesz a legbehizelgőbb 
talpalávalókhoz. De megtalálja a 
maga zeneszámát a gourmand is, 
mert bár Fali Leó nem veti meg 
ezúttal sem a népszerűséget, nem 
feledkezik meg arról sem, hogy 
mivel tartozik zsenijének. 

Nagy szerencséje volt Falinak 
ezúttal is a szövegkönyvvel; rend-
kívül mulatságos, a rendezői öt-
letességnek fölötte kezére járó 
munka, mely mig pompás alkal-
makat ad a zeneszerzőnek, egy 
pillanatra sem engedi ellankadni 
a közönség érdeklődését. 

Harmadik fősikertényezőnek az 
előadás marad. Szoyer Ilona áll a 
népoperai gárda élén az ő elragadó 
kedvességével, gráciájával, no és 
szárnyalóan tiszta hangjával. A 
férfi-főszerepben Pázmány Ferenc 
fogja gyarapítani sikereinek szá-
mát, mig a többi szerepben Hajnal 
Hajnalka, Bihar, Újvári, Horthy, 
Serák Márta, Német és Lóránd 
egészítik ki a kitűnő együttest. 

Kedves Augusztin. Szépek csoportja. Alexi felvétele 
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Ady, a kritikus. 
i . 

Már volt szerencsénk megírni 
e lapban, hogy Ady Endre, a nagy 
poéta, azáltal, hogy a Magyar Szín' 
házba darabot irt, egyszeriben szin-
házi ember lett. Ugyan a várva-várt 
premiért két hatalmas ember, a 
Miniszterelnök és a Nagy ur, no 
meg egy tekintélyes Farkaskarom 
késlelteti, de ez minket nem 
akadályozhat meg, hogy elmesél' 
jük Ady kritikusi működésének 
eseményeit. 

II. 
Gőg és Magóg fia akkor még 

nem igen kérdezgette, hogy sza-
bad-e neki sirni a Kárpátok alatt 
és nem ivott még brúdert az 
Oes-Ka-Ján cimü úrral, ellenben 
egy szerényke vidéki újságnak, a 
Nagyváradi Naplónak volt a még 
szerénykébb volontőrje. Lila látá-
sok nem gyötörték és még nem 
tudta, hogy a Montmartre melyik 
kis kocsmájában lehet a legzöl-
debben csillogó absinthot kapni. 

Ellenben a nők iránt akkor is 
megvolt már az érzéke és egy íz-
ben, mikor Fedák Sári Nagyvára-
don vendégszerepelt, eképpen irt 
az isteni művésznőről : 

Ez a leány a tökéletesség 
Ez a leány a szebbik élet. 
Ez a leány a szomorú vigság, 
Ez a leány csak ide tévedt . . , 

Ady Endre azóta a körösparti 
Párisból az igazi, a szajnaparti 
Párisba költözött. Már talán nem 
is tudja, hogy valamikor mennyit 

lelkesedett a dédelgetett Zsazsáért 
az Urnák 1902-ik esztendejében . . . 

III. 
Jámbor olvasóm, ha azt hiszed, 

hogy az inkriminált poéta, ha a 
színházba ment, állandóan a szín-
padra nézett, nagyon tévedsz. Maga 
Ady Endre cáfol meg ebben a kis 
akkori versében : 

SZÍNHÁZBAN. 
Nincs egy tűrhető szereplő, 
Unalmas, rossz, mind a hány 
Ha hiányzik páholyából 
Az az édes barna lány. 

De ha ott van, oly elnéző, 
Engedékeny, jó vagyok, 
Kritikát a barna kis lány 
Szép szeméből olvasok. 

Ebből a versből két dolog de-
rül ki : 

Először, az, hogy Ady Endre 
életének — ezt az irodalom törté-
netének becses figyelmébe ajánljuk 
— igen érdekes epizódja játszódott 
le Nagyváradon. Ady szerelmes 
volt. Hogy ki volt az az édes 
barna lyány, akinek szeméből 
Ady a fentemiitett kritikákat ki-
olvasta, azt a legnagyobb utánjárás-
sal sem sikerült kiderítenünk. 

Másodszor, hogy a költőt nem 
szabad a színházba kritizálni kül-
deni. Mert az a költő, aki jó kri-
tikus, rendesen kritikus-költő. Ady 
— poéziséről nem szólván — kri-
tikus-kritikus volt — mert a kri-
tikát egy szép leány szeméből még-
sem lehet ugy mir-nix, dir-nix 
kiolvasni és attól tenni függővé 
a gáncsot, vagy dicséretet. Igazam 
van ? dyr. 

ATTENTIONS ddddddddgddd F I G Y E L E M ! íj 
Egyedül áll: Caviar. Osztriga Langouste, Hors d'oeovre és roston sültek különleges- : : 
ségeivel és mérsékelt áraival a fővárosban. Aczél, Excelsior BAR ja Rákóczi-ut 72. H 
ZENE! ÉNEK! • • •ODSSdDDDD NYITVA R E G G E L I G ! j j 
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A Mexikói lány. 
— Szirmai és Rajna operetteje. — 

A hétnek megszokott, szürkének 
hirdetett szerdája a jövő héten ki" 
fényesül ; azok számára minden-
esetre, akik siettek megváltani 
jegyüket a Királyszinházban a 
Mexikói lány szerdai bemutatójára. 

Csábit az alkalom, hogy kissé 
elkeseregjünk azon, hogy két oly 
kitűnő szerző, mint Szirmai Al-
bert és Rajna Ferenc csak minden 
3—4 évben juttat szóhoz mostoha 
oper ette-viszonyaink folytán ; ámde 
minden ünneprontás helyett in' 
kább örvendjünk azoknak a hírek-
nek, melyek szokatlan egyhangú' 
sággal szólnak a Mexikói lány első-
rangú voltáról. 

Fedák Sárinak a címszerepben 
igazi Fedák szerep jutott ; szilaj 
temperamentuma, egyéni humora, 
ellágyulásokra pompásan reagáló 
művészete elragadóan érvényesül 
majd. Partnere Király Ernő lesz. 

Rátkai Márton is nagy szerepet 
kapott és főleg sok alkalmat a 
mókázásra és a táncolásra. Mig a 
többi szerepben Lonzay Annie, 
Tóth, Raskó, Szirmai, Asszonyita-
Iáinak jobbnál'jobb alkalmat az 
érvényesülésre. 

Nagy Endre uj műsora. 
A közönség oly tömegesen tó' 

dul Nagy Endre Modern-szinpadá-
ba, hogy akár minden este kétszer 
is megtelnék ; a rendesnél is 
nagyobb érdeklődés bizonyosan 
annak a hírnek szól, mely szerint 
ez az utolsó szezonja Nagy Endré' 
nek ; ki akarja tehát részét venni 
a közönség a szokottnál is mohób' 
ban a Modern színház műsorából. 

Viszont Nagy Endre is a lehető 
legjobbat nyújtja; igy például a 
decemberi műsora ötletesség, mu-

latságosság és változatosság dolgá-
ban felülmúlja az eddigi műsorokat. 
A belpolitikát, a „Tisza Lukács és 
a detektív" c. tréfa, a külpolitikát 
„Berchtold és a bujósdi" c. apróság 
persiflálja kacagtatóan. Egyik kluja 
az uj műsornak a „Rajta, rajta!" 
c. kurucdalciklus, nem különben 
minden tap ra érdemes egy kis 
daljáték, melynek „Etnográfiái 
fülke" a cime. Na és Nagy Endre 
konferánszai, azután Medgyaszay 
Vilma uj számai, nemkülönben 
Boros Géza, Kőváry Gyula, Gózon 
Gyula, Huszár Károly, Hadrik 
Anna, Vidra Teréz produkciói 
egytől'egyig erősségei a decemberi 
műsornak. 

Itt emiitjük meg, hogy Nagy 
Endre az idén is rendezi vasárnap 
délutáni Fehér Kabaretjét, melyen 
az a havi műsor sláger-számai 
kerülnek sorra. 

A kedves Augusztin. 
Hajnal Hajnalka Németh Gyula 

Alexi felvétele. 
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Tivoli. 
A rohamos lépésekben fejlődő 

mozi'életnek uj szenzációja van : 
a napokban, a Nagymező-utca 8 
szám alatt megnyílik a Tivoli' 
mozi. A Projectograph részvény 
társaság építette és az uj mozgó' 
fénykép'Szinház ragyogó kiállitásá' 
val, külön színpadával, toalettjének 
modern pompájával, másrészről 
programmterveível és kulturális 
igazgatási szempontjaival Budapest 
eddig legjobb mozijára, az Apollóra 
is rácáfol. A Projectograph, mely 
alig néhány hónap alatt bele tudta 
vinni a köztudatba, hogy Buda' 
pestnek nemcsak legolcsóbb, de 
egyszersmind legérdekesebb szóra' 
kozóhelyei is az ő moziszinházai, 
most ezek mellé sorakoztatja a 
Tivolit is. De a konkurrencia 
egészséges és más nem sülhet ki 
belőle, mint hogy Budapest ismét 
gazdagabb egy olcsó és érdekes 
intézménnyel, a mozi kulturája 
pedig impozáns lépésekkel halad 
előre nálunk is, bámulatba, sőt 
rajongásba ejtvén mindenkit, aki 
az emberi leleményesség, a tehet' 
ség, ötlet, szellem villanásait érté' 
kelni tudja. 

Hogy a mozi óriási fontosságú 
intézmény, hogy kulturális jelen' 
tősége, ismeretterjesztő és oktató 
hatása páratlan, abban a mai ma' 
gyar irodalomtörténet nevei mind 
megegyeznek. 

De van egy pont, amelyben a 
vélemények megoszlanak. Az irók 
egy része — számban a jóval 
kisebb — nem szereti a mozi' 
drámákat. Az azonban bizonyos, 
hogy a mozi'dráma fejlődésének 
nagyszerű és egyelőre be sem 
tekinthető perspektívát nyitnak 
azok a lehetőségek, amelyek millió 
írói témát önként idehoznak a 
filmre és nem a színházba, a m e l y 
nek kötött lehetőségei, díszleteinek 

hamis volta, illuzió'keltésének 
tökéletlenségei, művészi produk' 
ciójának efemer élete, színészei' 
nek emberi ingadozásai nem min' 
den darab'témának tudnak biztos 
alapot adni. Vannak az irói 
zseninek fantasztikus, hatalmas, 
szárnyalásai, amelyek messze fe' 
léje csaponganak a reális lehető' 
ségek földi mezejének. Ezeknek 
az irói álmoknak csak a moziban 
adatik megtestesülés és a színház, 
amely megvalósításukban tehetet' 
len, efelett való haragjában nem 
veheti el tőlük az életet. 

A Tivoli'mozinak, amelyről 
rövidesen mindenki tudni fogja, 
hol van és amelynek Nagymező' 
utca 8 sz. alatti nézőterére ezrével 
fognak tolongani az emberek, ki' 
váló örömére szolgál, hogy ilyen 
értékes szempontokat halmozha' 
tott össze a mozi intézményéről. 
Ami a fejlődésre, a művészi tökéle' 
tesedés felé való törekvésre, a 
szociális igényekre és mindenek 
felett a műsor kényes ízlésére 
vonatkozik bennük, azt a Tivoli 
vezetősége természetesen kétszeres 
kötelességének fogja érezni. 

Uj szintlázi alakulások. 
— Az Újpesti Népszínház és a Budapesti 

Színház sorsa. — 

A közel jövőben két színháznak 
sorsa jut dűlőre; mindkettő kül' 
telki színház ; az egyik a Feld 
Zsigmond tulajdonában lévő Buda' 
pesti Színház, a másik az Újpesti 
Népszínház. Bizonyos tendenciával 
valljuk az utóbbit is Budapest kül-
telki színházának, szemben avval 
a tendenciával, mely Újpestet vidék-
nek tartja. Az Országos Színész-
egyesületé ez a tendencia, holott 
annak élén olyan lucidus fő áll, 
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mint Ditrói Mór, aki nagyon jól 
tudja hogy Újpest vidéki volta 
igazán formális valami, ellenben 
minden izében Budapesthez tar-
tozik. A szinészegyesület azért ra-
gaszkodik a formához, hogy lénye-
ges hatalmat nyerjen az Újpesti 
Népszínházon ; a formát nézi még 
mindig, amikor már ugyancsak 
bebizonyult, hogy az Újpesti Nép-
színházon csupán egy egészséges, 
minden külső megkötöttségtől 
mentes privát vállalkozó segít. 

Az Újpesti Népszínház anyagi 
helyzete a legszomorúbb ; tárgya-
lások folynak jobbra-balra, hogy 
szekerét a kátyúból kirántsák ; és 
egy igen reális tapogatódzás épen 
azon dőlt meg, hogy az Újpesti 
Népszínházát érdekkörébe vonta 
a szinészegyesület. Tárgyalások 
folytak ugyanis (a napilapoknak 
idevágó végleges megállapításai 
nagyon is koraiak) Sziklay Kor^ 
néllal, aki — kell'e magyaráz-
nunk ? — nagy anyagi és művészi 
tőkéjével csodát tudna csinálni 
Újpesten. Ámde Sziklay Kornél 
a színészegyesülettel semmi áron 
sem akar tárgyalni. Van egy 
másik aspiráns is : Kövessy Albert, 
akinek rátermettsége szintén két-
ségkívüli és nem lehetetlen, hogy 
vele fog lábrakapní az Újpesti 
Népszínház ; épen mert viszont az 
ő nexusa a szinészegyesülettel a 
lehető legszorosabb. 

Azt, hogy akárki álljon is az 
Újpesti Népszínház élére, a mos^ 
tani személyzetet szélnek ereszteni 
nem szabad — ezt mi is valljuk. 

>£ 31 * 

Az Újpesti Népszínháznál is fo-
gósabb a Budapesti Színház sorsa. 
Feld Zsigmond helyzete tartha-
tatlan és az elmúlt héten már 
hire is ment, hogy színházát átvette 
Beöthy. Az átvevés ugyan még 
nem történt meg, de tárgyalások 
már folytak Feld Zsigmond és 
Beöthy László között, mely tár-
gyalások azon feneklettek meg, 
hogy a Budapesti Színház igazga-
tója nem ment bele egy olyan 
hosszú bérleti szerződésbe, amilyet 
Beöthy megkívánt. Beöthy László-
nak ugyanis -— igen helyesen — 
az az álláspontja, hogy egy-két 
szezonnak haszon nélkül, esetleg 
ráfizetéssel kellene elmúlnia a 
Budapesti Színházban ; hosszabb 
bérleti szerződést kell tehát neki 
kötnie, hogy aztán haszna is legyen 
az egészből. 

Itt kell megemlítenünk, hogy 
folytatott már egy izben tárgya-
lásokat Feld Zsigmond Faludi 
Gáborral is ; akkor egy, a Beöthy 
Lászlóval szemben támasztott aka-
dálynál is sokkalta csekélyebb 
valamin múlott, hogy a Budapesti 
Színház nem lett a Faludiaké ; 
azon, hogy a Vígszínház fődirek-
tora nem ment bele Feld Zsig-
mondnak azon kikötésébe, mely 
szerint az ő neve továbbra is ott 
szerepeljen a Budapesti Szinház 
szinlapjain, mint társdirektoré. 

Riporter. 

ZÁLOGCÉDULÁKAT 
brilliáns köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra be-
cserélem. R E I T Z ékszerész, IV. , 
Károly-körut 6 . Te lefon 102-19 . 
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Gyermekdarab a 
Vígszínházban. 

— Maszatos Pali. — 

December 14-én, délután mutatja 
be a Vígszínház Komor Gyula és 
Stefanidesz Károly uj mesejátékát, 
a Maszatos Petit. A Vígszínház 
karácsonytáji mesejátékát még a 
Mikulásnál is jobban ,várja abuda-
pesti gyermeksereg. És a gyerekek 
— de a kíséretükben levő nagyok 
se — sohasem csalódnak a kan-
durbajszu Komor bácsiban, de 
nem a zenét szerző Stefanidesz 
Károlyban sem. így lesz ez, akárki 
meglássa, a most jövő szombaton 
is. Mókás, meg kedves jelenet egy-
mást kergeti a darabban és lesz 
alkalom majd sűrűn az ujráztatásra, 
mert a zeneszámok egytől-egyig 
kellemesek. A két szerző különö-
sen a harmadik felvonás azon je-
lenetében fogott össze, melyben 
Klári királykisasszony (Molnár 
Aranka) és Mohácsi bácsi (Sarkadi 
Aladár) tartanak fényes beszámo-
lót a különféle katonákról. Szól 
pedig ez a jelenet eképen : 

Mohácsi : Jaj, édes hercegnőm, galam-
bom . . . Csak nem busul ? . . . Látja, én 
nem félek semmitől, senkitől, legkevésbbé 
a háborútól . . . Petit is arra tanítottam, 
hogy a hazáért harcolni dicső dolog és 
nálunk a katona menyasszonya, felesége 
is szívesen indulna csatába . . . De még 
a gyereke is ! 

Klári : Vagy pedig szépen vár odahaza 
és ha hazajön az uracskája, vigan ünnep-
lik dallal, tánccal . . . 

Mohácsi : Az már igaz, és egyformán 
vitézül védi a hazát baka, huszár, tüzér, 
meg a pék is ! 

Klári: A pék i s? Hát pék is van a 
hadseregnél ? 

Mohácsi : De mennyire . . . Nem látott 
még soha ? . . . Hát ilyen ! 
{Kiszalad, és visszajön mint pékkatona.) 

Klári : Ha az én Petim pék volna, én 

akkor is szeretném és hűségesen meg-
várnám . . . 

Mohácsi : 
Szép a baka, szép a tüzér, trén is szép, 
De a legszebb mindegyik közt a fess pék. 
Péknek megy a soroksári sváb legény, 
Lágy a szive, de kenyere kőkemény. 

Klári: 
Menj csak, Szepi, hű párod csak igy kiált: 
Visszavár itt a te csecse Nánikád. 
Édes Szepim, ha megnyerted a csatát, 
Budakeszi rezes banda vár reád ! 

(Rezes banda. — Tánc.) 
{Kitáncolnak. Mohácsi, mint tót baka jön 

vissza.) 
Mohácsi : 
Nagyvitézül háborúba, ha megyek, 
Ne sírjatok, bozsemoly, kis klapecek ! 
Baka vágyom, soha meg nem ijedtem, 
Tót a nyelvem, de jó magyar a szivem ! 
Klári : 
Menj zuracskám, tiged vátja feleség, 
Szivemben ég furtunfurt a nagy hűség. 
Ha visszagyüsz, vigan szól majd a duda, 
Ketten járjuk tüzesen, mint a csuda. 

{Duda — tót tánc.) 
{Kitáncolnak. Visszajönnek, mint huszárok. 
Mohácsi : 
Lesz, ami lesz, azt az egyet tudom már, 
Katonának mégis legszebb a huszár! 
A hazáját, ki elhagyja, mind hitvány, 
Huszár leszek, édes kedves tubicám ! 

Klári : 
Párja nincsen a hős magyar huszárnak, 
Nincs katona, kit annyira csudálnak. 
Hogyha ismét hazakerülsz, meglátod, 
Milyen szépen húzzák majd a cigányok ! 

{Cigányosan. — Csárdás.) 

Énekművésznő 
Marchesiné volt tanitványa Párisból 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéssel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe juttatja tanít-
ványait. Kitűnő francia, olasz nyelvek 
és zongora-oktatás. Balázsy Erzsébet, 
Pipa-utca <5. (Központi vásárcsarnoknál.) 
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ATÖRZVn VPIJWTAU1A! 

Bámulatteljes csodálkozás. Fe-

renczy Károly meséli : Mikor 
még szinész voltam, mindig azt 
találtam a legfőbb gyönyörűségnek, 
hogy a direktor szerződtethet. Fő' 
leg nőket ! ! Mint tündérmese, élt 
agyamban ez a kis történet ; a 
hőse egyik ismert budapesti direk' 
torunk, akit egy izben valaki a 
szinházi vízvezetéknél kezét mosva 
látott meg és ezt kérdezte : — Szerződtetni tetszett ? 

Hát kérem, mint tetszik tudni, 
direktor lettem, szerződtetek is . . . 
szerződtetek férfiakat, szerződtetek 
nőket . . . de szomorúan vallom 
be, hogyeféle kézmosási kalandom 
nem akadt. Ellenben boszuságom 
annál több. Hogy kik jönnek 
hozzám szerződtetési ajánlkozással 
és hogy milyen fineszekkel, hát az 
kérem egyszerűen csodálatos. Pél' 
dául, beállít hozzám egy csúnya, 
inci'finci jószág ; énekelni nem 
tud, beszélni nem tud. Persze, 
elutasítom. 

— Pedig — mondta nemes e g y 
szerűséggel az édes — csak ki 
kellett volna nyomatni a teljes 
nevemet, hogy tele legyen a város 
a bámulatteljes csodálkozással. 

— Aztán mi az a bűvös név ? — 
kíváncsiskodtam. 

— Ábray Nagy Jolán. 
— No hallja! 
— Igen ám, csakhogy a szin' 

lapon csak a név kezdőbetűje 
állana és igy olvasnák : 

Á ! ! Nagy Jolán. 

Abe nem fejezhető re vue. Ralph, 
francia szerző panaszolja el, 

egyik francia szinházi lapban, hogy 
a balkán háború milyen nagy gon' 
dot okoz neki egy megrendelt 
revuet illetőleg. Mikor megindult 
a balkáni háború, megrendelést ka-> 
pott egy kiállitásos revuere egyik 
színháztól, hogy abban vonultassa 
fel a balkáni szövetséges királyo' 
kat. A revue el is készült és abban 
el volt mondva minden rossz vicc, 
amit csak el lehet mondani a sze-
gény balkáni koronásokra nézve. 
De mire a darab készen volt, a 
szövetséges királyok hatalmas győ' 
zelmeket arattak és a revuet át 
kellett dolgozni, mert különben 
komikus lett volna a dolog, hogy 
a győzők legyenek épen francia 
színpadon kigúnyolva. 

Átdolgozta a revuet, amelynek 
az volt most már a douja, hogy 
a szövetséges királyok bevonul' 
nak Konstantinápolyba és elfog' 
lalják a háremeket. Igen szép 
látványosságnak készült a dolog, 
de mire elkészült, épen Francia' 
ország volt az, amely igen örült, 
hogy nem lett semmi a bevonu' 
lásból és Törökország ismét össze' 
szedte magát. 

Az ismét átdolgozott revue most 
már harminc éves háborúról szó' 
lott és az volt az ötlete, hogy 
ennek a háborúnak sohasem lehet 
vége. Természetesen bekövetkezett 
a fegyverszünet és nemsokára 
véget ér a balkáni háború, ugy, 
hogy ez a befejezés is lehetet' 
lenné lett. 

Amihez fog szegény Ralph, 
annak mind az ellenkezője követ' 
kezik be. Egyetlen ötlete nem 
marad aktuális. Igy, többek között 
benne volt a darabban az is, hogy 
Franciaország páholyból nézi a 
dolgot. Természetesen bekövetkc 
zett az a fordulat, hogy a franciák' 
nak nagyon is kell arra gondolni, 
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hogy ők is aktive fognak részt 
venni a nagy felfordulásban. 

Sőt az egyes ötleteket mind 
külön cáfolta meg a valóság, ugy, 
hogy minden viccet külön kellene 
átdolgoznia, hogy ha a revue nem 
akarna anakronizmus lenni. A 
szegény francia szerző odakon-
kludál, hogy itt az ideje, hogy 
részt kapjon a külpolitika terén, 
mert amit ő gondol, az a legbiz-
tosabb jóslat, csakhogy mindig az 
ellenkezőjét kell gondolni. Az 
egész dolog pedig azt a benyomást 
teszi az emberre, hogy a francia 
szerző most már épen ezt fogja a 
revueben megirni, hogy milyen 
egy szerző dolga a hadviselésben 
és már kész tárgy egy revuet 
illetőleg. 

Kemenes és a fa. Kemenes La-
jossal, a Vigszinház derék 

művészével esett meg az a história, 
melynek előzményeként tudni kell, 
hogy a kitűnő Kemenes 12 órakor 
szokott kibújni az ágyból és hogy 
kisded garcon lakása fűtésére na-
ponként 10 kiló fát hoznak neki, 
melyet is délelőtt szállít a fűszeres-
legény. A jóképű Pista naponként 
ágyban találja Kemenes urat. A 
minap azután részvétteljes arccal 
fordult hozzá : 

— Uram, már két hónap óta 
hordom önnek a fát, még mindig 
ágyban fekvő beteg. Ugyan mikor 
fog meggyógyulni ? 

Rettenetes szójátéK. Hely, idő, 
személyek: nem mondhatjuk 

meg, mert nem akarjuk őket ki-
tenni a közönség bosszújának. 

Tehát : 
— Tudod, hogyha háború lesz, 

akkor a mi hadseregünk nem ket-
tős rendbe fog masírozni ! 

— Hanem ? 
— Hanem — Prizrendhe . . . 

j s r j s r 

Halló! Mi újság? 
Azok az arcképek és szinpadi 

felvételek, melyek a Színházi Hét 
számait diszitik, megrendelhetők 
kiadóhivatalunkban (II. Zsigmond-
utca 20.) darabonként 3 koronáért. 

V V 
Vendég-énekesnő Kassán. Érdekes 

előadás zajlott le a mult szombaton a 
Kassai Színházban. Planquelt ebájos 
operett-jának, a „Cornevillei h a r a n g o d -
nak volt a reprize, mely alkalommal 
Germaine szerepét Moyses Miklósné, az 
eperjesi jeles zenetanár játszotta. A 
közönség meleg rokonszenvvel fogadta 
a vendég művésznőt, aki dilettáns létére 
is igen ügyesen mozgott a színpadon 
és éneklése is kifogástalan volt. A szín-
ház tagjai közül Bartha István, Tihanyi 

Barna Andor és Baksy kaptak sok 
tapsot, 

V V 
Neményi Blanka, a Ferenczy-

kabaret kedvelt primadonnája, 
mint értesülünk, a Royal-orfeum-
hoz szerződött át, melynek közön-
sége bizonyára örömmel fogja fo-
gadni. 

v v 
Reményi Ede — mint katona. Érdekes 

levél került Farkas Ferenc pusztavéri 
földbirtokos adományából a győri ben-
cés főgimnázium levéltárába. Különös 
értéket kölcsönöz a levélnek az a körül-
mény, hogy egyetlen bizonyság arra 
nézve, hogy Reményi szintén aktiv részt 
vett a szabadságharcban, az utászkari 
főhadnagy (Római Ferenc — Rómer 
Flóris) mint baj társát említi a nagy 
művészt s ezen körülményre hivat-
kozva, reményli bizton, hogy a győriek 
számára is fog játszani. A művész tel-
jesítette is a kérést s 1860. jun. elején, 
amint a Győri Közlöny 1860. évi 46. 
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száma ir ja : „há rom hangversenyben 
bájolá el közönségünket. Varázsjátéka 
mindannyiszor leírhatat lan lelkesülést 
idézett elő, mely minden eljátszott darab 
u t án szűnni nem akaró tapsokban s 
éljen-rivalgásokban tör t ki . . . Aki őt 
nem hallá, az egy oly ritka, szivet'lelket 
s minden idegzetünket átható élvezettől 
van megfosztva, minőt még nem érezett 
s tán nem fog érezni soha . . . Reményi 
h á r o m hangversenye ná lunk a művészet 
diadalünnepe volt, áldja meg őt érte az 
Isten és hordozza szerencsésen ugy e 
hazában, mint azon kivül, hogy amerre 
jár-kel, művészetével mindenüt t fényt 
és dicsőséget arasson s tiszteletet ger-
jesszen a nemzet és haza iránt." 

V V 
ReprizeK a Vigszinhá: ban. Ér-

dekes darabok felújítását tervezi 
a Vigszinház igazgatósága. Most 
szombaton lesz Henry Bernstein 
annakidején nagy sikert aratott 
darabiának, a Baccarat-nak reprize, 
tervbe van véve a következő dara-
bok felújítása is : Molnár Ferenc 
Testör-e és Flers és Caillavet 
A király cimü darabja. 

v v 
Az „ostrom" Szegeden. Henry Bern-

sin nagysikerű darabjának, a„L'Assaut"-
nak, szerdán volt a szegedi bemutatója . 
Méritai szerepében Almássy Endre. 
Trepeon-ében B. Baróthi József jeles-
kedett. Georgette szerepét Gyöngyössy 
Teréz vitte diadalra. 

V V 
Mezeyék Sátoral jaújhelyen. Szomba-

ton este muta tkozot t be Mezey igazgató 
gárdája az újhelyi közönségnek Lehár 
„Évá"-jában. Nagy tetszést aratot t Be-
leznay Margit, a társulat szubrett je, to-
vábbá Szécsy E m m a , azonkívül Oláh és 
Sólyom Sándor. Nagy reményekre jogo-
sító a színész a kis Gömöri. A drámai 
színészek közül Nagy Imre. Oláh Ferenc, 
Bakó Lajos a társula t erősségei. 

V V 
„Az Ostrom" Nagyváradon. Bernstein-

nek a Vígszínházban aratot t darabja, 
„Az Ost rom" vidéken is sikert sikerre 
halmoz. Az felmult héten a kényes Íz-
lésű nagyváradi publ ikum tapsolt a 
Bernstein premièrenek — Sik Rezső, 
Ertsy Emilia, Turányi , Hunyadi a főbb 
szereplők, kiknek elsőrangú alakítása 
nagy gyönyörűséget szerzett a publi-
kumnak . 

V V 

Thury Elemér Kőszegen. A soproni 
színészet szomorú napjai talán Kőszeg-
nek és Szombathely néhány lelkes szín-
házbará t jának hozot t örömet. Tkury 
megegyezett a Kőszegi képviselőtestület-
tel, hogy február-március hónapokban 
négyhetes saisont t a r t Kőszegen és addig 
is minden szerdán és csütörtökön tár -
sula tának drámai vagy Operette személy-
zete átrándul . A megállapodás Kőszegen 
nagy örömet keltett. 

V V 
Hegedűs Gyula és az édesatyja. Min-

denkinek feltűnt a Vígszínházban a 
mul t vasárnap rendezett Rèthy-matinén, 
hogy Hegedűs Gyula nem szerepelt. Miért 
nem ? Mint a Pécsi Naplóban olvassuk, 
azért nem, mer t Pécs közelében, Szakál-
Hőgyészen lakik Hegedűs Gyula édesapja, 
egy 68 éves, derék egyszerű ember, aki t 
ha csak szerét teheti meglátogat. A va-
sárnapi napot is édesapjánál töltötte, 
akitől hét főn reggel sietett vissza Buda-
pestre. 

V V 
„A miniszterelnök" Kassán. Nagy 

Endre bájos komédiája, „A miniszter-
elnök" megkezdte vidéki diadalutját . 
Csütörtökön volt a kassai première, mely 
az őszinte siker jegyében folyt le. A cím-
szerepet Hercog Vilmos tette ellenállha-
ta t lanul kómikussá . Mellette Tihanyi 
Vilmos, Hevesi Mariska, Baghy Gyula, 
Vágóné, Buttkay Margit gondoskodtak 
a zsúfolt nézőtér szórakoztatásáról . 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Érdeklődő. 1. 26 éves. 2. Izraelita. 3. 

Mészöly László váci-utcai fényképésznél. 
— Rilló. 1. 37 éves, református . 2. 36 
éves, róm. kath. nős, lakik : VIII. Ken-
der-u. 8. — Fedi. 1. Gyengélkedett. 2. Igen. 
3. Eltalálta. 4. II. Zsigmond-utca 20. 35 
éves., 5. Karácsonyi ajándékul tartogat-
juk Önnek. Piri. — Izraelita, 28 éves, nős, 
16.000 kor. — Ábrándos kis leány. 1. Az 
elpanaszolt balesetnek csupán ön az oka. 
Miért nem nézte meg jól a címlapot ? 
Akkor látta volna, hogy a megtévesz-
tésig hasonló lappal van dolga, mely 
belülről azonban teljesen elütő a miénk-
től. 2. Igaza van. Kívülről az a lmák 
mind egyformák. Csak az a különbség 
köztük, hogy az egyik belülről jó, a 
másik — férges. 

Helyettes-szerkesztő : 
Doby Andor. 
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NEMZETI SZÍNHÁZ. NÉPOPERA 
Vasárnap dé lu tán : A sarkantyú. 
Vasárnap este: A faun. 
Hét fő : A liliom. 
Kedd: A faun. 
Szerda : Nóra. 
Csütörtök : A faun. 
Péntek : Falusi bohémek. 
Szombat : Falusi bohémek. 
Vasárnap délután: A titok. 
Vasárnap este: Falusi bohémek. 

VÍGSZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután : Az arany kali tka. 
Vasárnap este : Teddy bará tom. 
Hét fő : Osztrigás Mici. 
Kedd: Az ost rom. 
Szerda : Primerose kisasszony. 
Csütör tök: Csitri. 
Péntek: A ostrom. 
Szombat délután : Maszatos Pali. 

E lőször ! Gyermekelőadás . 
Szombat este : Baccarat. 

Uj betanulással először. 
Vasárnap délután : Teddy bará tom. 
Vasárnap este : Baccarat. 

Uj betanulással másodszor. 

Vasásnap délután : A Szevillai borbély. 
Vasárnap este : Kedves Augusztin. 
Hét fő : Kedves Augusztin. 
Kedd: Kedves Augusztin. 
Szerda: Kedves Augusztin. 
Csütörtök : Kedves Augusztin. 
Péntek : Kedves Augusztin. 
Szombat : Kedves Augusztin. 
Vasárnap délután : Lila domino. 
Vasárnap este : Kedves Augusztin. 

PALAIS D E DANSE 
( T Á N C P A L O T A ) 

V I . , S z e r e c s e n - u t c a 3 5 . . T e l e f o n 1 2 0 - 7 7 . 
Kezdete negyed 10 órakor. 

Színház után a legkellemesebb családi szóra-
kozás. Elsőrangú tanc- és énekszámok ! Attrakciók! 
Egy óra után eredeti p á r i s i táncmulatság! 
American bar. Kitűnő konyha. Reggelig cigányzene. 
Jegyek 2 és 3 koronáért válthatók este 8 órától a 

pénztárnál. 

CORZd-NOZI 
KIHÁLY SZÍNHÁZ. BELVÁROS, VACI-UTCB 9. SZ. 

Vasárnap délután : Limonádé ezredes. 
Vasárnap este: Éva. 
Hétfő: Éva. 
Kedd: Éva. 
Szerda : A mexikói leány. 
Csütör tök: A mexikói leány. 
Péntek : A mexikói leány. 
Szombat : A mexikói leány. 
Vasárnap délután: Éva. 
Vasárnap este: A mexikói leány. 

MAGYAR SZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután : A miniszterelnök. 
Vasárnap este: A farkas. 
Hétfő: A farkas. 
Kedd: A farkas. 
Szerda: A farkas. 
Csütörtök : A farkas. 
Véntek: A farkas. 
Szombat : A farkas. 
Vasárnap délután: A miniszterelnök. 
Pasá rnap este: A farkas. 

Egész héten: 

Budapest 
szenzációja 

Az előadások pont 5, 7, 9 
és 11 órakor kezdődnek. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói savanyúvíz nélkül? 

Kiadóhivatali főnök : PATAKY LAJOS. 
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K OVALD FEST, TISZTIT! T e l e f o n - s z á m o k : 
5 8 4 4 . és 1 2 8 - 1 3 

G y á r é s f ő i i z l e t : • • • 

Budapest, VII., Szövetség-u. 35-37. Képviseletekavidék 
G y ü j t ő t e l e p e k a s z é k e s f ő v á r o s m i n d e n r é s z é b e n . — • — l e g ' ö b b v á r o s á b a n . 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Nóra. 
Színmű 3 felvonásban. Irta : Ibsen 

Henrik. Ford . : Reviczky Gyula. 

Személyek: 

Helmer Róbert ügyv. Gál Gyula 
Nóra, neje 
Rank, orvos 
Özvegy Lindenné 
Günther 

P. Márkus Emilia 
Pethes Imre 
Cs. Alszeghy I rma 
Szacsvay Imre 

Történik : Helmer lakásán. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstol ja 
meg a Szántói Savanyuvizet ! 

Helmer ügyvéd boldog házasságban 
él nyolc év óta nejével, Nórával. Fér je 
előtt, aki becézgeti, van egy t i tka. Mikor 
összekerültek s a fér j megbetegedett, 
orvosa kijelentette, hogy csak ugy gyó-
gyulhat meg, ha pár hónapra Olaszor-
szágba megy. Nóra ekkor egy zugpró-
kátor segítségével 1800 tallért szerez 
egy váltón, melyre hamis í t j a haldokló 
apja aláírását. Evek során át különféle 
ürügyekkel szerzi meg férjétől a tör-
lesztésre szükséges pénzt. Éppen kará-
csony estéje van. Jő Günther, a zugpró-
kátor, aki most egy takarékpénztárnak 
tisztviselője, melynek Helmer ügyvéd az 
igazgatója. Valami szabálytalanságot 
követett el, amiért elbocsátják intézeté-
től. Most Nórához fordul , eszközölje ki 
visszahelyeztetését, mer t különben nyil-
vánosságra hozza a vál tóhamisi tás dol-
gát. Helmer nem haj landó engedni fele-
sége kérésének. Günther megír ja az áruló 
levelet a férjnek. De Nóra rábír ja , men-

jenek bálba. Hajnalban vetődnek haza. 
Helmer megtalálta Günther levelét és 
fel indulásában erős szemrehányásokkal 
illeti az asszonyt. Günther azonban, aki 
közben megbánta a dolgot, most , hogy 
hibáját jóvá tegye, visszaküldi a váltót. 
Helmer megengesztelődik és megkérleli 
nejét. De késő. Nóra ot thagyja családját 
s megy a világba, ahol ú j r a szabad és 
boldog lesz. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

FALUSI BOHÉMEK 
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Benedek. 

Személyek : 

A vén papné 
Az öreg tiszteletes 
A fiatal tiszteletes 
Biri 
Iduska 
Erzsi 
Jankó földbirtokos 
Uzoni László 
Til inkós Kálmán 
Zsórika kisasszony 
Kurá tor 
A molnár 

Rákosi Szidi 
Molnár László 
Mészáros Alajos 
D. Szigeti Juliska 
Rákosi Aliz 
Mátrai Erzsi 
Nádai Béla 

Garamszeghi 
Somlay Ar thur 
Nagy Ibolyka 
Bartos 
Hegyi József 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg 
a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET ! 

Szinház u tán k i tűnő fr iss vacsora 
SZABÓ PRINDL (volt Révai) étter-
mében. Király-u. és Izabella-u. sarok. 
Szinház u tán is f r iss Pilseni csapolás. 
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MENYASSZONYI KELENGYÉK f ™ 
sikkes női fehérnemüek állandó kiállítása, utca 17. szám, főposta mellett 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

A faun 
Irta : Knoblauch. 

Lord Stonbury 
Lady Alexandra 

Vancey 
Silvani herceg 
Sbi Ernest 
Mrs. Hojre Clarke 
Vivian 
Maurice Morris 
Cyril Overt 
Fisch komornyik 
Jaksyn komornyik 

Odry 

Paulay Erzsi 
Rajnai 
Horváth Jenő 
Csillag T. 
Rákos Alice 
Bartos 
Mészáros Alajos 
Hajdú 
Sugár 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk ! 

Első felvonás. Lord Stonbury teljesen 
tönkrejutot t és még vagyona romja i t is 
elvesztette az ascoti versenyeken. Nem 
marad más választása, min t az öngyil-
kosság. Elbúcsúzik inasától, unokahugá-
tól, Alexandra Vanceytől, búcsúlevelet 
ir menyasszonyának, Viviannek és éppen 
végre akar ja haj tani sötét szándékát, 
amikor megjelenik a Faun . Rábir ja 
Stonburyt , hogy ne legyen öngyilkos, 
hanem vezesse őt be az előkelő angol 
társaságba Silvani herceg név alatt és 
megígéri, hogy olyan biztos tippeket ad 
neki a versenyekre, amelyek révén dus ' 
gazdag lesz. Stonbury elfogadja az aján-
latot s mind já r t be is muta t ja érkező 
vendégeinek Silvani herceget, a különc-
ködő olasz főnemest. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

Második felvonás. Stonbury park jában 
a suffragettek gyűlést t a r tanak , amelyet 
a Faun , most Silvani herceg, folytonos 
közbenevetésével lehetetlenné tesz. Ston-
bury fölháborodott vendégeit Silvani 
még jobban letromfolja . Hivatkozik a 
természetre, ami a nőnek a szerelem és 
anyaság kötelességeit adta. Mindjárt ma-
gába is bolondít ja Stonbury menyasszo-
nyának, Viviannek anyját , aki kapasz-

kodván a hercegi cimbe, fölbontja Ston-
bury és Vivian jegyességét azzal az 
ürügygyei, hogy Stonbury az adósságai 
kifizetésére tőle kapott harmincezer fon-
tot eljátszotta. Silvani észreveszi, hogy 
Vivian Overtont, a festőt szereti, de ezt 
nem mer ik egymásnak bevallani. Föl -
fedezi előttük a t i tkukat és Vivian any-
jától engedelmet kér Vivian számára, 
hogy a szive szavát követhesse és igy ez 
az anyja beleegyezésével lesz t i tokban 
Overton felesége. Mr. Morris uzsorás, 
akinél Stonbury a családi képeit elzálo-
gosította, egy rosszhiszemű szerződés 
alapján magának követeli a képeket. 
Silvany leteperi a törvényes jogaira 
hivatkozó uzsorást, a természetes igazság 
nevében és a szerződést széttépi. Alexan-
drának nagyon tetszik Silvani merész-
sége és természetes gondolkozása, de 
fölhábori t ja Stonburyt . Silvani magára 
marad Alexandrával, aki csupa társa-
dalmi gőg és konvenció. A nagy suf f ra -
gette a természet szavától elkábultan, 
fölismeri magában a szerelmet, ami t 
Stonbury i ránt érez és m á m o r á b a n 
követi Silvanit ki az éjszakába, a ter-
mészetbe, ahol a lelke asszonnyá lesz. 

Harmadik felvonás. Silvani, a f aun 
rettentő v ihar t támaszt . Ebben a fön-
séges v iharban járnak a szerelmes pá rok 
az éjszakában. De a vil lámok fölgyújt ják 
Stonbury képtárát , ami t az uzsorás az 
este magának követetelt. Az uzsorás 
most a képek helyett a pénzt szeretné 
megkapni, de mivel Stonbury vonakodik, 
elárulja neki, hogy Alexandrát Silvani-
val együtt látta a pa rkban az éjszakában. 
Stonburyban fölébred a féltékenység és 
eddig elfojtott szerelme. Mindenütt keresi 
Alexandrát. Találkozik Silvanival, de 
megölni nem bir ja , mer t félisten. Hogy 
bosszút álljon raj ta , szerződésük értel-
mében kényszeríteni akar ja , hogy vele 
marad jon örökké és pénzt szerezzen 
neki. Silvani ettől megundorodik, mene-
külni akar az emberi társadalomból , 
amelyre annyira kíváncsi volt és hogy 
visszatérhessen a természetbe, Stonbury-
nak a pénz helyett visszaadja a tiszta, 
de szerelmére ébredő Alexandrát, 
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NEMZETI SZÍNHÁZ. 
A sarkantyú. 

Szinmü 3 felvonásban. ír ták : Gábor Andor és 
Liptai Imre. 

Szereplők : 
Rácz György huszár-

főhadnagy 
Elza, a felesége 
Klímó Gábor, táblabiró 
Karolin, Klímó testvére 
A nagyvállalkozó 
Vértes osztályfőnök 
Klein hivatalnok 
Strigl pénztáros 
Ezredorvos 

Pethes Imre 
Várady Aranka 
Gál Gyula 
Rákosi Szidi 
Horváth Jenő 
Bartos Gyula 
Rózsahegyi K. 
Hajdú József 
Sugár Károly 

Történik Budapesten, az I. felvonás Rácz 
lakásán, a Il ik felvonás egy vasúti üzlet ' 
vezetőségnél, a l i l i k felvonás egy pesti 

bérkaszárnyában. 

Ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

I. felvonás. Rácz György huszá r főhad ' 
nagy egy romant ikus galoppal ot thagyja 
a katonaságot. Egy bódító levegőjű 
bálon beleszeretett Elzába. Hozomány 
hiányában a főhadnagy elhatározza, hogy 
civil pályára lép. Lovait eladja, kölcsönt 
vesz föl és az így szerzett pénzből meg ' 
teremti családi tűzhelyét. Munkát vállal 
egy vasúti hivatalban. De m á r házas ' 
sága első évében érzi, hogy nem a civil 
életre való. Ot thonában a gond és civó' 
dás jelentkezik. Ugyláts ik mindenki 
elhagyta, csak Klein nevü hivatal társa 
ragaszkodik hozzá, aki ra jong a huszá r ' 
ért és lelkesedésében Rácz m u n k á j á t is 
elvégzi, mialat t Rácz és Elza a gondok ' 
kai vert szivek keserűségével kerülnek 
szembe. 

Ar eredeti angol 

III. felvonás. Rácz kis fia difteritiszbe 
esett. A volt huszárfőhadnagy cimszala ' 
gokat ír, Rácz érzi, hogy szerelmét nem 
vonszolhat ja tovább a kálváriáján. Be 
fog teljesedni a rideg bíró szava, hogy 
Elzának vissza kell térnie atyjához. De 
előbb a gyermek gyógyuljon meg. Meg' 
tör t szívvel állanak a regényből az 
életbe zuhant szereplők a kis fiu beteg' 
szobája mellett. Rácz ekkor ta lán u to l ' 
já ra kerül össze a huszárélet egyik 
szimbólumával : a pezsgővel. Iszik és 
belelát kettétört életének egész t ragédiá ' 
jába. Gyötrelmes m á m o r b a jut és akkor 
éri a szivét az utolsó döfés, meghal a 
gyermeke, a romant ika és illúziók rom-
ján György és Elza zokogva boru lnak 
egymásra. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

A „SZÍNHÁZI HÉ l " automobiljai minden idő-
ben bérelhetó'K. Rendkívül eleg.ns. Óránként 
8 korona 3 személyig. Színházi fuvar oda-
vissza 10 korona. — Telefon 152—62 és 133—9S. 

VÍGSZÍNHÁZ 
• • • 

Csitri 
Vígjáték 4 felvonás ' an. 

Irta : Pierre Veber és Henri de Gorsse. 
Fordí tot ta : Heltai Jenő. 

VERY-puder 
fel ismerhetet len. 

II. felvonás. A huszár a civil t á r sa ' 
da lomban is megm radt ka tonának, 
snájdig, de tehetetlen. A hivatalban 
gyötrelmeket szenved. Egy ideig meg-
adással türí , de amikor túlságosan sok 
ostorcsapás hull reá kitör, összevesz 
feljebbvalóival, apósával, gyenge exis ' 
tenciája összeomlik, tűzhelye megsem' 
misül, de a szerelem még tovább él. 
Elza és Györjjy a nyomorúságban is 
együtt maradnak . 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg a 
SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET! 

Maurice Delanoy 
Colette 
Nancy Vallier 
Simoneau 
A plébános 
Alcide 
Aglaé 
Hortense 
Pierre Sernin 
Vergnaud 
Leónie 
Suberville asszony 
Jul ia 

Személyek : 
Hegedűs Gyula 
Sz. Varsányi Irén 
Mészáros Giza 
Szerémy Zoltán 
Vendrey Ferenc 
Tanay Frigyes 
V. Haraszthy H. 
Rónaszéki G.-né 
Kemenes Lajos 
i f j . Ditrói Mór 
Kende Paula 
S. Komlóssy I. 
Molnár Aranka 

Szemben vacsorázzunk a Schückben ! 

Színház utánaGRADO-KAVEHAZBA 
megyünk (ARÉNA UT). A t. vendé ' 
gek kényelmére AUTÓ áll rcndelke' 
zésére. Hideg buffe t ! Meleg vacsora ! 
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Mössmer József 
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 19. 

Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
kelengye 

VÍGSZÍNHÁZ 

Az a r a n y ka l i t ka . 

Vígjáték h á r o m felvonásban. í r t ák : 
André de Lordé, Funck 'Brentano és Jean 

Marséle. Fordí tot ta : Heltai Jenő 

Személyek : 

A marsal l 
Favar t 
Favartné, Chantilly 

Justine 
Toinette 
Roc ard 
Lange lerie 
Pontorson 
La Ramee 
D'Esgrigny lovag 
D'Espa nac 
De Renville 
Villedean 
Káp'ár 
Gogó 
Mosónő 
Lisette 
Naillyne 
Ceren esné 
Fejedelemnő 
Rivaresne 
Murvillesne 
Ciprynne 
D'Aspermontné 
De Lieresne 

Hegedűs Gyula 
Góth Sándor 

G. Kertész Ella 
Varsányi Irén 
Vendrey Ferenc 
Kemenes Lajos 
If j . Ditrói Mór 
S el la Gyula 
Bárdi Ödön 
Balassa Jenő 
Kárpáti Sándor 
Tii anyi Miklós 
Bogyó Zsidmond 
Hegedűs Ilona 
Komlós Ilka 
Kesz Rózsi 
Csáky Irén 
Makay Margit 
Molnár Aranka 
Kenkeffy Ilonka 
Varga Anna 
Kárpáti Lili 
Lukács Sári 
Szomy Mariska 

I. felvonás. Szász Móric, a hires m a r -
sall, f landriai hadjára ta során, egy f r a n -
cia szinésztruppot hozat táborába. Beval-
lott célja, hogy katonái t szórakoztassa, 
igazi <éija, hogy meghódít ja Chantilly 
Justinet. Favar t igazgató és író felesé-
gét. A fiatal asszony ellenáll, de erre a 
m a r all a férjet valami veszedelmes ú t r a 
küldi, amelyen bizonyára az angolok 
fogságába fog esni, az asszonyt pedig 
fogolyként viszi magával Párisba. 

ízlik önnek a vacsora 
SZÁNTÓI SAVANYÚVÍZ nélkül ? 

II. felvonás. Justine a párisi arany-
kal i tkában lakik. Minden este színházi 
előadás u tán katonák kisérik haza. A 
marsa l l folytatja kísérleteit. Justine már -
már enged, de amikor leginkább engedne, 
a marsal l t elfogja valami zsábaszerü 
baja. A helyzetet egy kis hegedűs a maga 
javára akarná kiaknázni, de Toinette, a 
jeles m a r otányosnő, Justine védőan-
gyala, épp jn idején odahozza a férjet . 
A marsall , mire magához tér, három 
férfi t is talál hölgye kö rü l : A férjet, a 
hegedüst és egy színészt, aki Toinette 
kedvéért érkezett. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kós-
to l ja meg a SZÁN TÓI SAVANYÚVIZET ! 

Tör énik : Az első felvonás a száz mar -
sall raucouxi táborában, a második fel-
vonás Chantilly Justone párisi lakásán, a 
h a r m a d k felvonás az angersi zárdában. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

III. felvonás. A marsal l Justinet és 
Toinettet zárdába száműzi, a férjet pedig 
elfogatja. De a két nő ügyes cselszö-
vénynyel kijátszsza a marsall t , aki végre 
is tneghódul Justine erényének és nem 
áll többé ú t jába fiatalok boldogságának. 

Szemben vacsorázunk a SCHÜCKBEN. 

Az operaház 
művésznői 

REICHMANN SÁNDORNÉ 
francia és angol női d iva t te rmében 
dolgoztatnak (V. , Nagykorona-utca 24 ) 
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C z é n s é a á D O l á S é s szépséghibák eltávolítása Gáog Aranka kozme-
y c | j a c a o > / w w a tikai intézetében, Erzsébet-körut 12., I. emelet. Intézeti 
orvos : dr. Hegedűs. Archajakat csakis vi l lanynyal lehet végleg eltávolítani. 
A hirdetett „5 perc alatti" eltávolitószerek ártalmasak és a pelyheket is mind erős 
hajszálakká növelik. »ARI" bőr fehér i fő -k rém 6 korona . 

VÍGSZÍNHÁZ 

Teddy barátom! 
Vígjáték h á r o m felvonásban. 

I r ta : Rivoire André és Besnard Lucien. 
Ford í to t t a : Peterdi Sándor. 

Személyek 
Kimberly Teddy ' 
Didier-Morel 
Madeleine, a felesége 
Verdier, Madeleine atyja 
Roucherné asszony 
D'AIloine 
Bertin 
Francine 
Mathilde 
Yvonne 
Juliette 
Aline 
Dominique 

Tanay Frigyes 
Fenyvesy Emi l 
Mészáros Giza 
Vendrey Ferenc 
Haraszty Herrn. 
Zátony Kálmán 
Góth Sándor 
Makay Margit 
Pallay Rózsi 
Csáky Irén 
Lenkeffy Ilona 
Bárdi Ödön 
Bella Gyula 

Szemben vacsorázzunk a Schückben! 

I. Felvonás. Kimberley Teddy, aki 
Amerikából érkezett Párisba, meglátja 
és megszereti Madeleinet, Didier Morel ' 
nek, a nagyképű, stréberkedő képviselő 
feleségét. Amerikai elszántsággal elhatá-
rozza, hogy feleségül veszi. Madeleine 
nem boldog, mer t férje elhanyagolja. 
Ennek oka főleg Rocheréasszonny,avol t 
köztársasági elnök ravasz felesége, aki 
befonja az ingatag lelkületü férjet . De 
Medeleine azért megőrzi hűségét és 
visszautasít ja Bertint, a f iatal diplo' 
matá t , aki tüzesen udvarol neki. Teddy 
akit D'AIloine, a ház rokona vezeti be 
Madeleinehez, meghívja az egész társa-
ságot az ő deauvilley nyaralójába. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg 
a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET ! 

II. Felvonás. Teddy jól számítot t . Rou-
cherné és Didier-Morel között a viszony 
annyi ra fejlődik, hogy Madeleine nem 
tűrhet i tovább. Elválik férjétől. Itt azon ' 
ban ki tűnik, hogy hiba csúszott a Teddy 
számításába. Teddyt jó paj tásnak, kedves 
f iúnak ta r t ja mindenki , de csak a ravasz 
Mathilde, egy elvált asszonyka tekinti 
férjjelöltnek. Madeleine Bertint választja. 
Teddyt mélyen sebzi ez a fordulat, de 
annyi ra szereti Madeleinet, hogy most 
is az asszony boldogságáért küzd. 

Szemben vacsorázzunk a Schückben ! 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstalja meg 
a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET 

III. Felvonás. Bertinről ki tűnik, hogy 
szívesen udvarol t ugyan Madeleinenek, 
de házasságra nem gondolt. Most csak 
kényszerűségből venné el az asszonyt. 
Teddy nagyszerűen bánik el a rossz ' 
hiszemü társasággal és végül mégis el-
nyeri Madeleine kezét. 

A „SZÍNHÁZI HÉT" automobiljai minden időbea 
bérelhetők. Rendkívül elegáns. Óránként 8 korona 
3 személyig. Szinházi fuvar oda vissza 10 korona. 

Telefon 152-62 és 133-98. 

Gyenge férfiaknak 
elvesztett erejük visszatér, ha a 

Neosan - tablettákat 
használják. • A férfígyengeség, 
impotencia ellen, valamint a férfi-
erőnek a legkésőbb korig való 
fenntartására kipróbált szer. Egy 
doboz K 450. Szétküldés atánvét-
tellegdiszkrétebb csomagolásban 

SZT. HERMINA GYÓGYSZERTAR 
Budapest , VI I . , Thököly-ut 28 . 
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VÍGSZÍNHÁZ 

Maszatos Pali 
Vig mesejáték dalokkal és táncokkal 3 

felvonásban. Irta : Komor Gyula. 
Zenéjét szerzette : Stephanides Károly. 

Személyek : 

Boldizsár király 
Klári, a nevelt lánya 
Kacskaring király 
Csinakóka, a felesége 
Bölömbika, a fia 
Mohácsi bácsi 
Peti, a nevelő fia 
Gróf Salgóczy Ottó 
Stefi ) minisz-
Poldi Forgó ) terek 
Kankalin tündér-

királynő 
Pelargónia tündér 
P u m p u m , strázsa-

amazon 
Kató Klára komorná ja 
Pali, ká lyhafütő 

Balassa Jenő 
Molnár Aranka 
Tihanyi Miklós 
Kende Paula 
Győző Lajos 
Sarkady Aladár 
Stella Gyula 
Bogyó Zsigmond 
Kárpáti Sándor 
Bárdi Ödön 

Lenkeffy Ilona 
Kárpáthy Lili 

Jancsó Jolán 
Pallay Rózsi 
Kemenes Lajos 

Osztrigás Mici 
Bohózat 3 felvonásban. I r ta : Feydeau 

Georges. Fordí to t ta : Béldi Izor. 

Személyek : 

Petypon, orvostanár 
Gabriella, a felesége 
Br. Petypon du Grelé 

tábornok, Petypon 
nagybátyja 

Clémentine, a t ábornok 
unokahuga 

Corignon, hadnagy 
Osztrigás Mici, táncosnő 
Montgicourt doktor, 

orvos 
Marollier, hadnagy 

párbajsegéd 
Varlin, ügynök 

párbajsegéd 
Chanteau abbé 

Balassa Jenő 
V.Haraszthy H. 

Vendrei Ferenc 

Csáki Irén 
Tapolczay D. 
Sz. Varsányi I. 

Győző Lajos 

Bárdi Ödön 

Kárpáti Sándor 
Tihanyi Miklós 

Szemben vacsorázunk a Schfickben ! 

Szemben vacsorázzunk a Schückben! 

Izük önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

I. felvonás. Boldizsár király aggódik, 
mer t az ország szent koroná ja gonosz 
szellemek segítségével Kacskaring király 
b i r tokába jutott , aki csak ugy ha j landó 
kiadni az ország üdvére nézve fontos 
kincset, ha fia, Bölömbika elveheti fele-
ségül Boldizsár nevelt leányát, Klárit. 
Klári Petit, az egyszerű parasztlegényt 
szeriti, aki vállalkozik ar ra , hogy meg-
szerzi a koronát . 

H. felvonás. Pali, Boldizsár király 
kályhafütője meglesi Kacskaringót, ami-
kor ez haditervet sző Boldizsár ellen. 
Mohácsi bácsi segítségével meghiusí t ja a 
tervet. Kacskaring csellel mégis hatal-
m á b a ejti Petit, és már -már diadalmas-
kodik, amikor Kankalin tündér a leve-
gőbe ragadja a koronát , amelytől a 
győzelem függ. 

III. felvonás. Maszatos Pali mindent 
jóra fordit . Kató, a csinos komorna 
annyi ra ha t reá, hogy ezentúl nagyon 
tiszta és rendes lesz. Peti, akiről ki tű-
nik, hogy Boldizsár régen eltűnt fia, 
elveheti Klárit. 

Baccarat 
Szinmü 3 felvonásban. I r ta : Bernstein 

Henri. Fo rd í to t t a : Góth Sándor. 

Személyek : 

Lebourg Charles 
bá ró Hegedűs Gyula 

De Chacéroy Róbert Góth Sándor 
De Bréchebel 

Armand gróf Tapolczay Dezső 
Lebourg Amédé Fenyvesi Emi l 
De Brial herceg, 

t ábornok Vendrei Ferenc 
De la Vieillarde Bárdi Ödön 
Bragelin, ékszerész Győző Lajos 
Héléne Góthné Kertész El la 
Lebourg báróné Kende Paula 
Doullence 

marquisné V.Haraszthy Hermin 

Az eredet i angol VERY-puder 
fel ismerhetet len. 
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A főváros legelegánsabb és legmodernebb vendéglője 
Állandóan meleg konyha, leveskülönlegességek. ^T^RENK U I ÉTTERME 
Pilseni ősforrás. Müncheni Kindlbräu. Páholyok I 
és külön helyiségek. • • Kedvezményes bérlet- Terez-kürutl Egész éjjel nyitva! 
jegyek mindkét helyiségemben érvényesek. • • Trenk Emil az Opera és Uj étterem tul. 

Fedâk Sári pazar kosztümjei , me lyekben az „Évá" -ban fe l lép 

( I V ' K r i s t ó f t é r 2 s z > DE*I \1 ÍVS Y 1 1 J l l L műtermében KészülteK 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 

ÉVA. 
Operette 3 felv. í r t ák : Willner és Bodanszky. 

Fordította : Gábor Andor. 
Zenéjét szerzette : Lehár Ferenc. 

Személyek : 
F lauber t 
Dagobert 
Pipsi 
Larousse 
Éva 
Prounelles 
Jack 
Freddi 

Király 
Rátkai 
Medgyaszay V. 
Németh 
Fedák Sári 
Latabár 
Hajnal 
Nádor 

Eva üveges szemmel hallgatja Flaubert 
beszédét. Merthogy ő is hitt a gyáros 
munkásokhoz intézett szavaiban. Z o ' 
kogva, összetörten kiszalad a gyáros 
palotájából . 

Évát e csalódása nagyon megtöri. Már 
m á r ha j t barátnője, Pipsi szavaira, aki 
a könnyelmű élet felé csábítja, amikor 
visszatér hozzá Flaubert , aki szereti 
Évát ; megbánta a vele szemben való 
viselkedését és igazán eljegyzi. 

Mexikói leány. 
Operette 3 felvonásban. I r t a : Rajna Ferenc . 

Zenéjét szerzette : Szirmai Albert. 

Évába, egy gyári munkásnak nevelt 
leányába beleszeret Flauber t , a haza-
ét kező fiatal gyáros. A leány viszonozza 
v onzalmát és beleegyezik abba, hogy 

elmegy a gyáros estélyére. A fényes es-
télyen megjelenik Éva, a mulatozás k ö ' 
zepette azonban, betörnek a palotába a 
munkások és É / á t visszakövetelik a 
gyárostól. A megszeppent F lauber t k i ' 
jelenti, hogy nem engedi Évát elvinni , 
mer t menyasszonyának tekinti,. A m u n -
kások alázatosan elmennek, Éva pedig 
lázas boldogsággal borul a gyáros keb ' 
1ère. 

— No ugye jól sikerült a cselem — 
szól a gyáros Évához. Jó kifogáshoz 
folyamodtam. 

Személyek : 
Doa Lopez 
San Blas 
Pezuela 
Mariano 
Manoel 
Pabos 
Beatrie 
Dora 
Gareilago 
Ceíagó 

Szirmai I. 
Sáfrány 
Makai 
Király 
Nádor 
Rátkai 
Fedák Sári 
Lonzai Ármin 
Tóth J. 
Raskó 

ízl ik önnek a vacsora 
Szántói savanyúvíz nélkül ? 

Király Színházban M márványterme 
Buffett o Bár o Cukrászda o Dohányzó o Étterem 

Nyitva reggelig. Előadás után bejárat Király-u. 73. sz. a. 
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MAGYAR SZÍNHÁZ. 
A farkas. 

Játék 3 felvonásban. Irta MOLNÁR FERENC. 

Személyek : 
Dr. 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. 

Első felvonás. Előkelő budapesti ét ' 
terem. Kelemen ügyvéd jön a feleségével. 
A fér j betegesen féltékeny, pedig semmi 
oka sincs rá, az asszony tisztességes, 
aki szereti az urát . Az étterembe belép 
Szabó György, egy vidéki fiatalember, 
aki köszön az asszonynak. A fér j ide-
gesen kérdi : „ki ez az ur ?" Az asszony 
semmiről sem akar tudni, civódva men-
nek haza. A vendéglőben egyedül marad 
Szabó, aki busán néz az asszony után : 
hét év óta nem látta és még mindig 
szereti. 

Második felvonás. Kelemenék otthon 
is folytatják a veszekedést. Az asszony 
végre megvallja : Szabó hét év előtt 
megkérte a kezét, de ő kosarat adott 
neki. Erre Szabó elutazott és azóta nem 
tud róla semmit. A faggatásokra be-
vallja, hogy egy levelet is irt neki, amelyet 
a fér j elolvas : ebben megirja Vilmának, 
hogy ő most elutazik, de visszajön, vagy 
mint diadalmas katona, vagy mint or-
szágok sorsát intéző nagy ur , vagy mint 
világhírű művész, de ha mint szegény 
cseléd jönne vissza, akkor is várja meg 
őt. A férj nevetve olvassa a levelet, meg-
nyugszik. Ilyen emberre csak nem lesz 

Színház után a 
NEWYORK • kávéházba megyünk. 

féltékeny. A földre dobja a levelet és 
bemegy a kis f iának mesélni a farkasról . 
A farkasról, aki el akarta rabolni a 
szegény ember egyetlen b á r á n y k á j á t . . . 
Vilma lopva felveszi a levelet, megnézi 
és aztán a sok izgalomtól kimerülve, 
fáradtan döl le a pamlagra, hogy tovább 
álmodja ezt a régi titkos emlékét, a 
szegény kis levelet . . . 

Változás. Főúri palota ragyogó hallja. 
Vilma fantasztikus estélyi ruhában, s i ' 
koltozva fut fel a lépcsőn, Kelemen 
őrjöngve rohan utána. Rajtakapta, amint 
egy sötét szobában ölelkezett egy ulánus 
tiszttel. A tiszt — Szabó György — meg' 
jelenik egy függöny mögül. Vilma fel ' 
sikolt : „Visszajött értem, mint diadal-
mas katona !" A tiszt elmondja, mennyit 
küzdött, harcolt, szenvedett, arnig vé^re 
most i t t áll és eljött az asszonyért. 
Vilma azonban nem megy vele, nem 
mehet, mert ő másé lett. És egymásután 
jelennek meg az asszony álmában a 
levél fantasztikus alakjai : az attasé, aki 
el akarja választani az urától a világ-
hirü művész, egy énekes, végül a levél 
negyedik alakja, a lakáj. Nagy botrány 
támad, amibor egyszerre mindig erős ' 
bödő kopogtatás hallatszik kívülről. Há ' 
romnegyed tiz . . . A nevelőnő kopog' 
tat . . . Az asszony felébred álmából. 

Harmad k felvonás. Az asszony fel ' 
ébred és az urával éppen készülődni 
akar a kegyelmes asszony estélyére, 
amikor Szabó György jelenik meg. A 
vidéki fiatalember szerénykedve jön be 
és elmondja, hogy principálisa, egy te ' 
mesvári fiskális küldte egy fontos üze-
nettel. Vilma kérdezgetni kezdi Szabót, 
akiről most kiderül, hosy sose volt 
katona, hogy a diplomáciáról fogalma 
sincs, hogy nem tud énekelni és még 
lakájnak sem volna jó, mert a két ko ' 
nyakos p harat is elejti. Vilma elutasítja 
a régi szerelmest és ráveszi a férjét, 
hogy álljon el az üzlettől, hogy Szabóval 
semmi érintkezése ne legyen többé. Nem 
mennek el az estélyre sem és Kelemen 
boldogan fejezi be a mesét az elkerge' 
tett farkasról. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói savanyúvíz nélkül ! 

PALACE étteremben vacsorázunk 
Az öreg Banda Mar.i muzsikál • Kitűnő souper 3 korona • linterreiner J. vendéglős 
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M A G Y A R SZÍNHÁZ. NÉPOPERA. 

A miniszterelnök. 
Komédia 3 felvonasban. Irta : NAGY ENDRE. 

Rendező : VÁGÓ BÉLA. 

Személyek: 
Benke Dániel Z. Molnár 
Benkéné Báthory Giza 
Miniszterelnök T. Halmi Margit 
Dr. Vas Törzs 
Kalmár Körmendy 
Grünfeld Huszár 
Linka Dobos Margit 
Mari Csatai Janka 
Házmester * Gere 
Újságíró Kertész 
Rendőrtiszt Vándori 
Mentőorvos Doby 
Ügynök Kardos 
Vencel Réthey 
Inas Csiszér 

I. felvonás. Benke kishivatalnok laká-
sába betéved egy idegen ur o lyankor , 
amikor csak Benkéné van ot thon. Hir-
telen rosszul lesz az asszony, kénytelen 
mentőkér t telefonálni. Megérkezik a 
rendőrség is és konstatál ják, hogy az 
illető a miniszterelnök. 

IzliK önneK a vacsora 
Szántói Savanyuviz nélKül? 

II. felvonás. A miniszterelnök ka-
landját az összes lapok, min t szerelmi 
légyottot tárgyalják s ennek a pletyká-
nak a révén Benke nagybefolyásu ember 
hirébe kerül. Mindenki hozzá jön pro-
tekcióért. Jövedelmező állásokat a jánla-
nak fel neki, egyszóval nagy kar r ié r t 
csinál. 

Csat egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg 
a Szántói Savanyuvizet ! 

III. felvonás. Benke rendkívül jó 
anyagi körülmények közé kerül. Nagy-
szabású üzleti vállalkozásokba kezd, 
amikor a lapok azt a h i r t hozzák, hogy 
a miniszterelnököt egy más idegen 
lakásban tényleg megütötte a guta. S ez 
elvágja Benke hirtelen induló karr ie r jé t . 

A kedves Augusztin 
Operett 3 felvonásban. 

Személyek: 
Bogumil, Konakia 

régenshercege Bihar Sándor 
Heléna hercegnő, 

az unokahuga Szoyer Ilona 
Nikola herceg Újvár i Lajos 
Auguszt in, zongorás Pázmán Ferenc 
Gyúró, miniszterelnök Mátrai E rnő 
Jasomirgot t ,komornyik Horthy Sándor 
Anna, a leánya Hajnal Hajnalka 
Burko, t ábornok Lóránd Lajos 
Mirko, ezredes Németh Gyula 
Pipsz, zászlós Serák Márta 

A lila dominó 
Háromfelvonásos operett. 

Személyek : 
Sorize vikomt Horthy Sándor 
Georgine, a leánya Szoyer Ilona 
Elledon márki , 

az u.nokaöcscse Hajagos Károly 
Lony d'Andorcet, f iatal 

özvegy Balogh Böske 
Anatol de Saint Vallée 

• gróf Pázmán Ferenc 
Prosper Buzot, 

Anatol bará t ja Ujváry Lajos 
Raymond de Constard, 

Anatol bará t ja Marosffy Lajos 
33-ik Pác Jancsi, 

cigányprímás Payor Ödön 
A tánc-csillag Hajnal Hajnalka 

Legelőkelőbb mozgófénykép bemutató helyiség! 

OLYMPIA K K 
(TELEFON 1 1 5 — 7 1 ) 

Előadások hétköznapokon délután 5 órától 
vasár- és ünnepnapokon 3 órától éjfélig : 

SAP'8 TÉVES U T O N 
Szinmü 2 felvonásban. 

Továbbá több r e m e k t á j k é p , 
sport fe lvéte l és e r e d e t i v íg já ték 

lesz bemutatva . 
Hétfőn, december hó 9 - é n és a 

köve tkező n a p o k o n : 
A kinematográf ia l egú jabb szenzációja 

A KIS JAKAB 
Megható dráma, 3 felv. Jules Claretie „Le petit 

Jiques" cimü világhirü regénye nyomán. 
Ugyanazon rendezés és ugyanazok a szereplők, 
mint a .NYOMORULTAK" cimü mesterműben 
HELY A R A K : Fáholyüles K . 1 . 2 0 . Fentartott 
hely 80 fill. Zsöllye 60 fill. Zártszék 40 fill. 
Gyermekek az árak felét fizetik. Mérsékelt 

ára bérletfüzetek a pénztárnál kaphatók. 
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ILLAT, FÉSŰ, KEFE 
legjobb minőségben kizárólag 

nÜLI iER J. b . cs és Hír. udu. s z á l l í t ó n á l 
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 3 

Figyeljünk a cimre és házszámra. 
sz. 

N Öl KALAPFORMÁK 
a legolcsóbban F RIEDMANNÁL kaphatók, 

VI., Király-utca 8. I. errs. 

Női kalap különleges-
ségek, modelle után át-
dolgozások jutányosán 
:: kaphatók: :: 

CSORNA TERUS 
Budapest, IV., Semmelweis-utca 11. 

DR. I L L É S M Á R T O N 
FOGORVOS 

Budapest, Erzsébet-körut 30. sz. Î. emelet. 
Készit mindenféle müfogakat (kaucsuk, 
arany), egész fogsorokat, aranyhidakat. 

Foghúzás fájdalom nélkül. Legmersékeltebb árak. Részletfizetésre is. 
Q Rendelés délelőtt. 9—1 óráig és délután 3—6 óráig. • 

ÚRIEMBER, MUNKÁSEMBER 
csakis a kiváló összetételű és a legkitűnőbb gyógyhatású 

Fedák-Sósborszetzt 
használja. Ne fogadjon el mást, mert ami nem FEDAK-
SÓSBORSZESZ védjelzéssel van ellátva, az mind silány 
utánzat. Kitűnő desinficiens, gyomorfájásnál és rheuma-
tikus bántalmaknál a legjobb háziszer. Az egész ország-
:: ban mindenütt kapható. Késziti : :: 

NUSZBAUM LAJOS Őrangyal gyógyszertára. KARCZAű 
Egy kis üveg Fedák-Sósborszesz 40 fillér, egy nagy üveg 110 fillér. 
Legnagyobb üveg 220 fillér. Minden üvegnek blombálva kell lennie. 
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A 

„SZÍNHÁZI HÉT" 
karácsonyi 
szama 

3 0 . 0 0 0 
pé ldányban 
jelenik meg ^ 

rendkívül 
gazdag tartalommal 

„Thália" kő- é s könyvnyomdai mííintézet r.-t., Budapest, V., Csáky-utca 12. 


