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Budapesti színigazgatók arcképcsarnoka» 
— Előhang. — 

Vidéken mindig előtérben áll a színigazgató, ha ütik, ha 
dicsérik a színházat; Budapesten csak akkor, ha ütik. A fővá' 
rosi sajtó csak akkor írja ki a színigazgató nevét, ha valamiért 
felelősségre kell vonni őt. Ha ellenben siker van, mindenki, 
még a sugó is kap egy bókot, csak épen a direktor nem. 

Az évek hosszú során ily módon a budapesti színigazgatók 
a jól megérdemelt dicséreteknek valóságos özönétől estek el 
— jogtalanul; és csak az igazságnak teszünk eleget, amikor 
most kinek'kinek, valamennyi budapesti direktornak átnyujtjuk 
mindazt, amit vele szemben a napi sajtó elmulasztott és el' 
mulaszt. 

A szervirozást a budapesti kozéria másik nagymestere, dr. 
Márton Miksa végzi. (Az egyik t. i. nagymester: KeszlerJózsef.) 
Dr. Márton Miksa a kozéria inaséveit a redakcíókban töltötte 
el; volt kritikusa a Magyar Hírlapnak, volt a Budapesti Napló ' 
nak, Vészi József és Braun Sándor rezsimje alatt. Eloquens, 
bátor tollú és pompás ítéletü kritikus, aki azonban egy napon 
megunta ezt az épp oly nehéz, mint háládatlan mesterséget, 
letette az ügyvédi vizsgát, ügyvédi irodát nyitott és a színé-
szettel, a színpaddal mindössze az a kapcsolata maradt meg, 
hogy feleségül bírta minden idők legkedvesebb magyar naíváját, 
Harmath Hédit. Egyébként azonban minden ugy festett, hogy 
a szinhází kritikusnak — mindörökre vége. 

Időközben azonban megalakult a Magyar színpadi szerzők 
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egyesülete, azzal a kimondott céllal, hogy a magyar színpadi 
irók műveinek piacát kibővitse és a forgalmat megnövessze. 

A színpadi írók kerestek'kutattak egy, az egyesületi ü g y 
nökség élére alkalmas embert és megtalálták azt abban, aki róluk 
annyiszor mondott szigorú, de okos véleményt: megtalálták 
dr. Márton Miksában. 

Hiszen épen egy jóhiszemű, okos kritikus kell nekünk, 
csakhogy teljesen a privát használatunkra! — mondogatták. 

Dr. Márton Miksa szívesen vállalta a tisztséget, nemcsak 
mert könnyű volt „Katót táncba vinni", őt visszavinni a szín' 
pad atmoszférájába, de mert valóban eltökélt hivatást érzett 
magában az egyesület által kontemplált cél elérésére. 

És meg is mutatta, hogy ép oly erős a munkában, mint 
volt a szándékban. 

Munkája közben rengeteg tapasztalatra tett szert; meg' 
ismerte kívül-belül a direktorokat és a mi nagy örömünkre a 
mai számban megkezdi a budapesti színigazgatók ismertetését ; 
szíves ígérete folytán sorra fog kerülni T ó t h Imre, gróf Bánffy 
Miklós, Faludi Gábor, Beöthy László, Márkus D ezső, Bálint 
Dezső, Feld Zsigmond, Sziklay Kornél, W e i d m a n n Imre. Bizo' 
nyos, hogy nem kis tanulságot és szórakoztatást igér ez a sorozat. 

I. 

Tóth Imre. 
A színház az intrikák, az i r i g y 

ség, a képmutatás világa, amely-
ben még a legnemesebb ember' 
anyag is könnyen elkopik, de-
valválódik. Ezzel a szigorú meg-
állapítással nem akarom a szin-
házon élő emberek jellemét meg-
bántani, vagy rossz színben feltün' 
tetni. Csak azt szeretném megér' 

tetni, hogy a színház levegője tele 
van fertőző anyaggal, a lélek tiszta-
ságát támadó bacillusokkal. A tul-
nagy versengésben minden szin' 
ház, minden színész élet'halál har' 
cot folytat, ellenségét a másik szín-
házban, a másik színészben látja 
és ebben a küzdelemben nem vá' 
lógat az eszközökben senkivel 
szemben. 

A színház körül élő művészem' 
bereket csak ugy ritkán kapcsolja 

ATTENTION! Gsaft B o u r m a n d o h n o l i ! ATTENTION! 
Aczél Excelsior Bárja VIII,RáKóczi-ut 72. A főváros egyedüli előkelő színház utáni 
találkozó helye. Különlegességeit: Osztriga, Caviar, Langouste, Hors d'oeuvre 
és roston sülteK.Mérsékelt árai egyedülállanakafővárosban .Zene.Nyitvareggeiig 
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Tóth Imre. 
Főrendező korában. Mészöly László felvétele. 

egymáshoz a megbízható és önzet-
len vonzodás köteléke. A hiúság, 
a féltékenység, az önös érdek ott 
ólálkodik közöttük és ember le-
gyen a talpán, aki a színházi élet 
lélekemésztő harcaiból sértetlenül 
került ki. 

Legsúlyosabb a helyzete a szín-
házat vezető igazgatónak. Mennyi 
minden kvalitással kell bírnia, 
hogy helyt álljon ! Korrekt, uri 
ember legyen szegény, feltétlenül. 
Alapos műveltség, tudás elenged-
hetetlen. Tudjon adminisztrálni, 

3. oldal 

értsen az üzlethez. Legyen drama-
turg, rendező. F i n o m lelkű, ideg-
mentes, udvarias, gyöngéd, jó le-
gyen, mert a szinészszel különben 
nem boldogul. Tudjon bánni az 
iróval, a sajtóval, a közönséggel 
stb. Istenemre mondom ahhoz, 
hogy valaki jó színigazgató legyen, 
több személyi és szellemi kvalif i-
káció szükséges, mint akár a mi-
niszterelnökséghez. 

Nekem ma Tóth Imréről kell 
beszélnem. 

Ami t eddig elmondottam, csak 
arra szolgált, hogy egyéniségét, ki-
válóságát kellően bekonferáljam. 

Egész életét ott töltötte a szín-
házban, a színpadon, de az ő lel-
kén nem fogott semmi kísértés, a 
festett világnak semmi kártékony 
hatása : ritka jellemű, finomlelkü 
úriember, a kivel gyönyörűség 
érintkezni. Szerelme a színház, 
amelynek életét ' szentelte, amely-
nek ismeri minden ügyét-baját, 
amelyet nem a nagyhangú „zse-
nik" felforgató törekvéseivel és 
erőszakos eszközeivel, hanem bölcs 
tapasztalásokon nyugvó biztonság-
gal vezet a boldogulás felé. A Nem-
zeti Színház feltámadása az ő ér-
deme s ezért minden magyar em-
ber hálás elismeréssel adósa Tóth 
Imrének. Dr. Márton Miksa. 

(Folytatom.) 

jêrjêr 

Fényképészeti készülékeket, eszközöket és ERFUMERY VERY 
vegyszereket gyári árakon ajánl, amatőrök fel-
vételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35. I II., Margit-Körut 5/b. P! 

I H-. 1 
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A három évi hallgatás. 
— A „Mexikói lány" bemutatójához. — 

Igen tisztelt Szerkesztő ur ! Hálás 
köszönetemet fejezem ki azokért 
a rokonszenves sorokért, amelyek' 
ben a mult héten a mi három évi 
hallgatásunkról volt szíves szót 
ejteni. Szomorúnak nevezte a mi 
sorsunkat, hogy csak három éves in' 
tervallumokban szólalhatunk meg 

a mi kivárásunkat. Hiszen a 
„Táncos huszárok" bemutatója 
1909'ben volt. Ez év nyarán kezd' 
tünk el dolgozni a „Mexikói lá' 
nyon"'on és 1910 végén voltunk 
készen. Az 1911'iki évet a „Leány 
vásár" foglalta le, amelynek mi 
ezt a szezont odaítéltük, mert tud' 
tuk, hogy Beöthy László csakis 
olyan darabot állit be a főszezonba, 
amely azt majdnem egészen kitölti. 

én és szerzőtársam Szirmai Albert. 
Engedje meg, Szerkesztő ur, 

hogy röviden elmondjam e három 
év történetét, amely nem is olyan 
szomorú. Én legalább azt a három 
évet, amely a „Táncos huszárok" 
első előadása óta mult el, nem 
találtam se hosszúnak, se szomo" 
runak. Sőt természetesnek látom 

Összevissza tehát nem is egészen 
egy esztendeig vártunk a bemuta' 
tóra, ami nem is sok, ha tekintetbe 
vesszük, hogy Budapestnek ma a 
Királyszinház az egyetlen legitim 
operetteszinpadja, amivel távolról 
sem akarom a Népoperát lekicsi' 
nyelni, amely idejét és erejét több 
műfaj közt kénytelen megosztani. 

Lonzay Annie (Mexikói leány). Király Ernő (Mexikói leány). 
(Mészöly László felvételei . ) 
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De vártunk volna akkor is, ha 
más színpad is állott volna ren-
delkezésünkre, mert én és Szirmai 
köteles ragaszkodással viseltetünk 
a Királyszinház és művészei iránt, 
lévén lekötelezve ugy a színháznak, 
mint művészeinek. 

Aztán a mi várásunkat nagyon 
megkönnyítette Beöthy László sze-
retete. Nem is összegezhetem ha-

Mexikói leányból 
Szirmai Imre. Mészöly László felv. 

marjában azokat a kedvességeket, 
amelyekkel ö nekünk a várás ide-
jét megédesítette. Istenem, melyik 
szerző nem várna szívesen, ha 
neki szerződésileg biztosítják a 
Királyszinház főszezonját ? Ez a 
bizalomnak és a szóbanforgó mű 
értékének oly taksálása, amely 
minden szerzőt büszkeséggel tölt-
het el. Mert szabadjon a be nem 

avatottakkal közölnöm, hogy ez a 
négy szó : „Királyszinház, fősze-
zon, eredeti Operette, manapság 
megmozdítja az összes külföldi 
operette-emporiumokat, ahonnan 
élesen figyelik meg a Budapesten 
történendőket. Ennek köszönhet-
jük azt a ritka esetet, hogy dara-
bunk három próbáját nézt:e végig 
George Edwards kiküldöttje. És 
a Királyszinház tekintélye hozzá-
segített bennünket oly eredmény-
hez, amely a magyar darabirás 
történetében majdnem példa nél-
kül áll : azaz, hogy még a bemu-
tató előtt megszerezte Edwards 
embere, M. Ernest Meyer „A 
mexikói lány"-t Anglia és Ame-
rika számára. Ezt az eredeti szín-
házi hirt szívesen bocsátom a 
„Színházi Hét" rendelkezésére. 

Rajna Ferenc. 

Öreg fejjel. 
— Benedek Elekről. — 

A mi lapunknak az a hiva-
tása, hogy bókpogácsákat süssön 
még a kritika hamupipőkéinek 
is, voltaképen tehát, mi aka-
dálya sincsen, hogy enyhe, sze-
líd szavakkal emlékezzünk meg 
a Nemzet i Színház e heti pre-
mierjéről is ; Benedek Eleknek 
„Falusi bohémek" cimü darab-
járól. És ha még se tesszük, 
ha mégse siklunk tova néhány 
sima bókkal e premier fölött, 
szóval, ha kivételesen azt kon-
statáljuk egy darabról, hozzá 
magyar darabról, hogy ez na-
gyon nem sikerült, ugy ezt épen 
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V I R Á G S Z Ü K S É G L E T E I T « S i V Ï . 
a RIVIERA élővirág nagykereskedésben « Budapest, VIII., 
Eszterházy-utca 2. szám, RáKóczi-ut saroK. Telefonszám : 89—39. 

Mészáros Alajos, 

az író személye iránt érzett 
őszinte tiszteletből tesszük. 

Miről is van szó ? 
Egy érdemekben megőszült, 

mindenképen tisztes múltúiról 
ember, aki vagy három évti' 
zedes tollforgatás alatt míiv 
dent inkább irt, csak színdarabot 
nem, hírtelen'váratlan darabot 
ir ; darabot ir egy régtől fogva 
becsesnek és értékesnek itélt 
novellájából. 

Fene bátor és kőkemény 
ember legyen az a direktori 

Garamszeghy. 

széken, aki egy ilyen darabot 
nem fogad szívesen, dráma' 
bírálóstul. Mert ne felejtsük, 
hogy bármennyire jó piac is 
lett a színpad, azért a színpa' 
dot mégis csak az írók csinál' 
ták meg — üzletnek; amint-' 
hogy egy nagy lap kiadóhíva' 
talának — bármilyen fényesen 
menjen is a dolga — sohasem 
szabad lenéznie — a saját szer' 
kesztőségét. 

Azért tehát száz direktor kő' 
zül százegy mit tehetett volna 

A falusi bohémekből. 
Ligeti Juliska Rákosi Alice 
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egyebet, minthogy előad egy 
olyan darabot, amivel öreg 
fejjel kopogtat be hozzá egy 
kiérdemelt pozícióba eljutott iró; 
főleg ha az a direktor a N e m ' 
zeti Színház direktora, főleg ha 
az a darab magyar ízig'véríg 
és vége'hossza nincs benne a 
jobbnál'-jobb szerepeknek. 

Sajnos, csak uj meg uj ala' 
kok jelentkeztek a színen, de 
maga a darab nem akart mu' 
tatkozni semmíképen. A fától 
nem lehetett látni az erdőt. 

És a színpad kegyetlen ; 
törvényeit — különösebb baj 
nélkül — egy mogorva, dacos 
zseni még csak kí-kijátszhatja, 
viszont élve ravaszul e törvé' 

nyekkel tízezreket szerezhet 
egy olyan is, aki az írók sorá' 
ban épen hogy közkatona, ha 
ugyan nem kutyamosó ; de 
öreg fejjel, csupán egy írói 
múltnak tőkéjével helyettesítem 
ni a színpad törvényeit, ez oly 
kockázat, melytől Isten óvjon 
meg mindenkit. Egy este oda--
pusztul az egész tőke. 

Szerencsére, csak látszatra ; 
mindenekelőtt annak az irónak 
a hite szerint, aki öreg fejjel, 
így váratlan'hirtelen kívánko' 
zott a színpadra; mert azért 
voltaképen nincsen ám k o r n c 
lyabb baj ; a közönség, öregje'-
fiatalja egyaránt, ezentúl is 
szives'örömest olvassa majd 

A falusi bohémekből 
Garamszeghy Rákosi Alice Ligeti Juliska Nádai Béla 

Rákosi Szidi Mészáros Alajos 
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A falusi bohémekből 
Rózsahegyi K. V. Molnár R. 

Benedek írásait és ő neki, 
magának, eltávolodva a premi-
erjétől, legfeljebb egy öreg fejjel 
végigcsinált, nem sikerült lum' 
polás ize marad meg a szájá' 
ban. Xantó. 

Pletykazsúr 
egy primadonna-heccről és „nem neki 

való szerepekről. 

Méltóságos asszonyom ! 
Itt ülök Grácban, egy muraparti 

szálloda párás ablaka mögött; nem 
valami vidám dolog hozott el ide, 

de azért nem feledkeztem meg 
arról, hogy Méltóságodnak mivel 
tartozom. De ha akartam volna, 
se tehetném ; a szomszédságomban 
ugyanis két asszonyka ül, egy 
szőke meg egy barna, és magyarul 
szaporítják a szót ; és mert sejtel' 
mük sincs róla, hogy én is magyar 
vagyok, hát ugy diskurálgatnak, 
mintha otthon, a szalonjukban 
lennének. Persze, pletykázgatnak, 
hozzá színházi dolgokról és nekem 
nincs is más feladatom ezúttal, 
mint hogy emlékezet után, l e h c 
tőleg szószerint Méltóságod szá' 
mára lejegyezzem. Tehát : 

A szőke: Borzasztóan sajnálom, 
hogy Nagyváradról ép tegnap 
kellett ama, már emiitett sür^ 
gönyhivásra ide, Grácba utaznom; 
ugyanis egy kolosszális prima-
donna^heccet kellett otthagynom. 

A barna: Primadonna'hecc? És 
ott kellett hagynia ? Legalább 
mondjon el annyit belőle, a m e n y 
nyit tud. Én úgyis már két hét 
óta vagyok Budapestről ide, Grácba 
internálva és kapva^kapok minden 
hazai pletyka^morzsa után, külö' 
nősen, ha a színpadról, a kulisszák 
mögül kapom azokat. 

A szőke : No, akkor figyeljen 
ide. Volt nekünk, nagyváradiak' 
nak öt éven át egy nagyszerű 
primadonnánk, Károlyi Leona. 

A barna: Ismerem! Ugy hét' 

i _ _ gyári áron beszerezhető készpénz és 
E K S Z C l y e Z U S V , O r d angol rendszerű részletf izetésre is 

BUDAPEST C Á D f S A I Á M O C KOLOZSVÁR 
IV.. Kigyótér 5. szám. J Ü K U M I H H U J Mátyás király tér 13. sz. 

es. es kir. udvar i szál l í tó ékszerész és mDOtvOsnél. 

Szabad megtekintés vételkényszer nélkül ! ® Szabad gyár i árak ! © Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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nyolc évvel ezelőtt az első dijat 
nyerte el a Király Színházban, a 
János vitéz-versenyen. Oh, nagyon 
jól emlékszem rá. Pompás egy 
jelenség ! 

A szőke : Akkor nem kell külö-
nösképen magyaráznom, hogy 
mennyire imádtuk öt, ott a Kőrös 
partján. 0 vol ta mi Fedák Sárink; 
fedáksáris termete és tehetsége 
van. A mi örömünknek azonban 
véget vetett egy ottani ügyvéd, aki 
feleségül vette és a színpadról is 
elvitte a mi Károlyi Leonánkat. 
Fráter a neve. O, hogy gyűlölöm!! 

A barna ( f inom mosolylyal) : 
Igaza is van ! Minden polgári 
hivatallal, vagy diplomával ren-
delkező fiatalembert, aki prima' 
donnát vesz el feleségül, nekünk, 
polgári nőknek gyülölnünk kell ; két 
okból is : 1. megfoszt bennünket 
a primadonnánktól, 2. nemhogy 
egy polgári, közülünk való leányt 
venne el feleségül ! ? 

A szőke .Hát ez az ! Migegyrésztez 
az ügyvéd jó párti voltNagy váradon, 
akire számot tartottunk, másrészt 
a legkomolyabban vette a mi 
Károlyi Leonánkkal való házas-
ságát. Elvitte a színpadról is. 

A barna: És ezt kegyedék szó 
nélkül, ölbetett kezekkel nézték? 

A szőke : Ellenkezőleg ! Most tiz 
napja tollat ragadtunk és aláirtunk 
tömegesen egy ivet, melyen föl-

szólítottuk Erdélyi nevü színigaz-
gatónkat, hogy a Lehár uj Operette-
jében a címszerepet Károlyi Leo-
nával játszassa el. Az összes bérlők 
asszonyai és leányai aláirtak ezt 
az ivet. 

A barna: Okos ötlet volt. És 
az eredmény? 

A szőke: Hallgasson csak ide! 
A férj eleve tiltakozott, de mi 
már kijártuk a katonai platz-
kommandónál, hogy az ügyvéd 
urat soron kivül hívják be tarta-
lékosnak, le a szerb határra, valami 
boszniai garnizonba, lehetőleg 
sáncmunkára fogva. 

A barna : Ez, ez kellene neki ! 
A szőke: Ilyenformán már tel-

jesen nyugodtak voltunk, hogy 
óhajunk teljesülni fog. Csakhogy 
ekkor ujabb komplikációk támad-
tak — Erdélyi miatt. A mi, külön-
ben nagy koncepciójú direktorunk 
ugyanis félni kezdett attól a vihar-
tól, ami a színtársulata kebelében 
készült ; a vihar villámai abból a 
szempárból cikkáztak feléje, mely-
nek tulajdonosa az ő mostani, uj 
primadonnája, aki — ismerjük el, 
joggal — számot tartott az Éva 
címszerepére; és amely szereptől 
most elütni készült őt a mi akciónk. 

A barna (határozottan, kegyet-
lenül) : Aki bírja, marja ! 

A szőke : Csakhogy egy direktor-
nak diplomatábbnak kell ám lennie 

Nyugat^mozgó 
Teréz-körut 41. Minden műsora sláger. 
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még gróf Berchtoldnál is. És Er-
délyi mindig is annak bizonyult ; 
ebben a kényes szituációban ugy 
vélt segíteni magán, hogy az össze-
ült szinügyi bizottság elé terjesztette 
a kérdést : azt, hogy kivánja-e a 
bizottság, hogy Károlyi Leona játsza 
az Éva címszerepet. A szinügyi 
bizottság nem-mel szavazott. Kép' 
zelheti a mi helyzetünket. Épen 
azért kéjjel olvastuk másnap Ká-
rolyi Leonának egyik nagyváradi 
lapban megjelent nyilt levelét, 
melyben illetéktelennek mondotta 
a szinügyi bizottságot a felléptetés 
ügyében való döntésre, másrészt 
fulminánsan támadtameg Erdélyit, 
mint aki e szinügyi bizottságnak 
nem-jébe takaródzik ; ami nem 
egyéb gyáva meghátrálásnál, annál 
inkább, mert épen Erdélyi volt az, 
aki öt az Éva címszerepének el-
játszásába valósággal beleheccelte 
attól az estétől kezdve, amelyen az 
Éva budapesti előadását együtt 
megnézték. Mire válaszolt az igaz-
gató és pedig azzal, hogy ezen a 
a budapesti Éva-estén épen ő, 
Károlyi Leona volt az, aki fellé-
pését az Éva címszerepében fel-
ajánlotta, még pedig e szenvedélyes 
szavakkal : Léptess fel, mert meg-
örülök ! 

A barna : És mi történt azután ? 
A szőke : Sajnos, nem tudom, 

mert ép azon a napon kellett ide, 

Grácba utaznom, amikor a direk-
torom nyilatkozata megjelent. 
Annyi bizonyos, hogy Erdélyi, aki-
nek a háborús hirek és izgalmak 
sok anyagi kárt okoznak, való-
szinüleg rekompenzálja magát ezen 
primadonna-háborúskodás révén. 
Mert remélem, hogy mégis csak 
Károlyi Leonával játszatja el az 
Éva címszerepét. 

A barna : Én nem remélem. 
A szőke : Hogy érti ezt ? 
A barna: Csak ugy, hogy Károlyi 

Leona érdekében óhajtom, hogy 
az Évát ne játsza el. Hallgasson 
csak ide türelemmel . . . Nekem 
régi megfigyelésem, hogy vidéken 
nem aszerint játszák el egyes dara-
bok főszerepeit, ahogy ezek a sze-
repek lényegüknél, karakterüknél 
fogva megkövetelnék, hanem asze-
rint, hogy kik játszották el ugyan-
ezeket a szerepeket — Budapesten. 
Példának szinte flagráns eset az 
Éva esete. Lehár Évája sehol se 
aratott lehári sikert. De mert min-
den szerzőnek a legkevésbbé sike-
rült magzatja a legkedvesebb, volt 
rajta Lehár mindenáron, hogy a 
bécsi és berlini succès d'estime 
után Budapesten egy igazi forró, 
nagy sikerben legyen része az Évá-
val. Egy ilyen siker pedig Buda' 
pesten első sorban is Fedák Sári-
val képzelhető el. Volt azonban 
egy bökkenő : Fedák Sári faséban 

^ ^ | k I • m mozgókép-palota,BejáratVlil.József-körut 31 
A monarchia l e g n a g y o b b mozgószinháza 

Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar. Elsőrendű mtisoi. Az előadások hétköznap 
d. u. 5 órakor, vasár- és ünnep- _ . . . , , . .. „ . . . 
napokon d.u . 4 órakor kezdődnek. Teljesen ujjaepitve! Fényűző berendezes 
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volt Lehárral. De ez az akadály a 
kitűnő primadonnának bécsi ven' 
dégszereplése (a Colosseumban !) 
alkalmából elhárult és igy alkalom 
nyilt arra, hogy Fedák Sárit rá' 
vegyék az Éva címszerepének 
eljátszására, noha ez a szerep 
— a maga subtilisen lányos ka-
rakterével — sehogysem illett 
Fedák Sári egyéniségéhez. A siker 
azonban meglett ; de meglett az 
az eredmény is, hogy a vidéki 
színigazgatók most már sorra 
azoknak a primmadonnáiknak 
adták az Éva subtilis címszerepét, 
akik náluk eddig a fedáksáris 
szerepeket játszották ; teszem, igy 
jutott, a győri színpadon játszó, 
a budai színkörből ismert lános 

vitéz, Albert Böske is e szerep-
hez és ezért jutott arra a gondo-
latra Károlyi Leona, hogy az Éva 
címszerepét eljátsza. Ezt az épen 
nem neki való szerepet! 

A szőke (védelmezőleg) : Ope-
rettenél fő a siker ! 

A barna : Igen ám, csakhogy a 
komoly darabok kiosztásánál is ez 
a sajátságos rendszer érvényesül, 
amire szintén számtalan példát 
tudok, ugy, hogy budapesti direk-
toroknak már csak azért is vigyáz-
niok kellene a szerepek kiosztásánál, 
hogy a vidéken utóbb bajok és 
furcsaságok ne essenek. Arról 
nem is szólva, hogy a hibás 
szereposztások ép elég bajt okoz-
nak Budapesten is. Ráspoly. 

Kedves Augusztinból 
Alexy felvételei . 

Kedve.s Augusztán 
Hajnal Hajnalka Pázmány Ferencz. 
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Gyermekek a Vígszínházban. 
— Maszatos Pali. — 

Faludi Gábor, amiért a nagyok 
oly sürün járnak esténként a 
színházába, hálából a nagyok 
kicsinyeinek évenként karácsonyi 
ajándékot ad": gyermekdarabot 

a nagyok számára is. így esett, 
hogy a mai szombati premiéren 
is majdhogynem annyi felnőtt 
tapsolt, mint gyerek, miáltal ren-
geteg apróság szorult ki a színház-
ból. Amit annál is inkább sajnál-
hatnak, mert a Maszatos Pali még 
az eddigi Komor-daraboknál i s 

szövegírója : 
Komor Gyula, 

irat Komor Gyulával. Igaz, hogy 
a nagyok kapzsi módon ki játszák 
a gyerekeket, még pedig olyképen, 
hogy egy kicsivel rendszerint két 
nagy ül be a gyermekdarabok 
premièrjeire ; amiben azonban Ko-
mor a főhibás, mert oly mulat-
ságosak és kedvesek a darabjai, 
hogy azok megnézése divattá lett 

zeneszerzője : 
Stephanidesz Károly. 

Mészöly László felv. 

jobb ; kacagtató, kedves és színes 
mindenekfelett ; Stefanidesz Ká^ 
rolynak partitúrája pedig egész 
sora a szebbnél-szebb magánszá-
moknak, duetteknek ; a finálék 
után pedig azt kérdezi min -
denki : 

— Miért nem ir már operettet 
Stefanidesz Károly? 

Maszatos Pali 
Lenkeffy Ilona 
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Maszatos Pali . 
Molnár Aranka, Balassa, Pallay Rózsi, Kemenes-

Különösen kedves az a duett, 
amit Molnár Aranka és Stella 
Gyula énekel az első felvonásban ; 
igaz, hogy a kettőjük előadására 
bármelyik operette-együttes is 
büszke lehetne. N e m is értjük, 
hogy például Stella Gyula miért 
nem megy el baritonistának ? 
Egész vagyont kereshetne bárso-
nyos, puha, meleg baritonjával. 
Molnár Arankának is ajánlanók 
az operette-szinpadot, ha egyéb 
kreációiban (és itt a „Papa" Janne-
jára, meg a „Tanítónő" Kántor' 
kisasszonyára gondolunk elsősor-
ban) meg nem mutatta volna, 
hogy a legközelebbi jövő egy igen 

méltányolt művésznője lesz. Fölötte 
kedves temperamentummal, sok 
gráciával játsza és behízelgő han-
gon énekli a másik fő női sze-
repet Pallay Rózsi, akinek a 
duettekben a címszerepet sok 
komikus vonással, nagy siker-
rel játszó Kemenessel volt dolga. 
Az apróságok megnevettetésében 
egyébként a legtöbb sikert Sarkadi 
érte el eredeti mókázásával, nem-
különben fölötte tetszett Balassa, 
Győző, Kende Paula, Lenkeffy 
Ilona (szép és kedves tündér volt), 
meg Kárpáthy Lili. N o és sok-sok 
dicséret jár ki a rendezésért Bárdi 
Ödönnek. G. Z. 

Mme 
Szabad lift-
használat 

LU
 

lek női kalapterme 
_ Koronaherceg-utca 10. II. ent. 
1 Alkalmi modell-kalapok ! Téli kalapok. 

Szőrme sapkák karácsonyi occasió árban. 
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A vándorló 5 forintos. 
1873-ban történt, tehát nem ir-

hatok koronát. 
1873-ban Miskolcon voltunk 

Manszberger „Zsakkkk" (Jakab) 
színtársulatánál. 

Szegény „Manci" (később Mo-
sonyi) becsületes, józan életű em-
ber volt, kitűnően klavirozott, 
még kitünőbben számolt, de . . . 
az igazgatáshoz édes keveset értett. 

Ha Pesten előadtak valami nagy-
hírű újdonságot, ahelyett, hogy 
rögtön megvette volna, . . . nem, 
ő várt. így spekulált: várok egy-
két hónapig, akkor olcsóbban ka-
pom meg. Az egy-két hónap alatt 
azután a miskolci színházba járó 
közönség megnézte a darabot Pes-
ten, vagy Kassán, vagy Debrecen-
ben és Miskolcon, azt mondta az 
újdonságra : „már láttam itt, vagy 
ott. nem megyek". 

És nem jött és volt minden este 

üres ház ! Csakúgy ásított az üres-
ségtől. 

Ekkor aztán vakarta a fejétManci. 
De hogy ? Az volt a szokása, hogy 
ha a bal füle viszketett, a jobb ke-
zével a fején keresztül vakarta. . . 
és viszont. 

Társulatát ugy szervezte, hogy 
volt benne két-három kiváló szí-
nész, vagy színésznő, a többi meg 
igazán nem jöhetett számba. 

A kórus „nőférfi" és „férfinő" 
tagjai pedig már le voltak kötve 
egymásnak, hát még a külvilágban 
sem számítottak. 

Ezt a két elnevezést „nőférfi" 
és „férfinő" ugy tessék érteni, hogy 
majd minden nőnek volt egy „fér-
fia" (nem férje) és minden férfi-
nak volt egy „nője" (nem neje.) 

Ezt komédiás nyelven ugy fejez-
tük ki, hogy a társulat férfi és 
női tagjai „összetették a dekorá-
ciót". 

Na, de gyerünk már az 5 forintra. 

Dr. INCZE HENRIK szerkesztésében megjelent 

A Magyar Művészeti Almanach 
XIII. évfolyama a következő tartalommal: 

1. Naptári rész. 
2. Az elmúlt év színházi krónikája. 
3. Képzőművészeti krónika. 
4. Dr. Dézsi Lajos. A régi magyar 

drámákról. 
5. Dr. Hevesi Sándor. A modern 

színház. 
ö. Bauer Albert. Wagner Richárd 

és magyarországi vonatkozásai. 
7. Jacob Gusztáv. A színpad tör-

ténetének vázlata. 
8. Szász Zoltán. Szoborbizottságok 
9. Lugosi Döme. Szinészethistóriai 

kis naptár. 
10. Kernstock Károly. A művész 

társadalmi jelentőségéről. 
11. Dr. Gábor Ignác. A pesti né-

met színház megnyitásának 100 
éves fordulójára. 

12. Bárdi Ödön. A „vászon" mögül. 
13. Latabár Kálmán. A vándorló 

5 forintos. 
A vidéki szinészet szociális 

kérdései : 
a) Remete Géza : Mit óhajt a vidéki 
szinészet. . . b) Dr. Komor Gyula : 
Színészek dolga, c) Színművészet és 
feminizmus, d) Színészek szakszer-
vezkedése. 
Az elmúlt szezon Írásban és kép-
ben : 1. Személyi hírek. 2. Művészeti 
nevezetességek. 3. Jubileumok 4. Ha-
lálozások. Társulati névsorok. Vidéki 
színházak hírei. Szinészeti lexikon 
L—M-ig. 
M e g r e n d e l h e t ő k i a d ó h i v a t a l u n k b a n 
I I , Z s i g m o n d - u t c a 2 0 . Á r a , b é r m e n -
t e s k ü l d é s s e l k ö t v e 3 K , f ű z v e 2 K. 
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„Manci" elővette a „Háromcsőrü 
kacsa" operettet. Nekem osztotta 
benne a második spanyolt. 

Színésznél ekkora örömet még 
a világ nem látott, mert én kar--
dalnok voltam Mancinál 35 frt havi 
fizetéssel, ebből 7 hónap alatt adó-
som maradt Manci 224 forinttal, 
méltóztassék kiszámítani, hogy 
mennyi gázsít kaptam én 7 hónap 
alatt. 

No, de megjött a kárpótlás, a 
második spanyol. Mondom ma-
gamnak : Kálmán, most ütött a 
te órád, légy olyan igazi spanyol 
legalább is, mini a spanyol meggy. 

Természetesen ki kellett maga-
mat csípni cudarul ! „Nőm" (nem 
a feleségem), mert nekem is volt, 
két hétig nem csinált egyebet, mint 
az én spanyol smizettemet. Azt 
pántlikázta, guvernirozta, de oly 
buzgalommal, hogy II. Fülöp spa-
nyol királynak sem lehetett szebb 
smizettje. Igen, de a darabban je-
lezve van, hogy a második spa-
nyol egy szőke ur. N e m baj ! Itt 
van az ügyelőnk G., az mielőtt a 
komédiába jött volna, borbély volt, 
hát talán tud egy parókát csinálni ? 

Megbeszéltem vele a dolgot. 
Hallja kend G. barátom. Tudna-e 
maga nekem egy szőke parókát 
csinálni ? 

„Egy „szőke'' parókát," mondja 
ő, „egy szőke parókát ? Csinálok 
én olyat, hogy ha azt Miskolc meg-
látja, hát hanyatt esik a csudál-
kozástól ?" 

— Mi lesz a sallárium? (Fizetés). 
— 5 forint. 

— Bene. Megvan. 
Az alku megköttetett, de azt G. 

kikötötte, hogy az 5 forintot egy 
darabban adjam át. Miért ? Majd 
sorra kerül. A paróka meglett. 
Igazán kitűnően állt. N e m is hit-
tem. hogy ily nagy parókamüvész 
G. Es én átadtam az 5 forintot egy 
vadonatúj bankóban. Csak arra 
kért, hony ne mondjam el sen-
kinek. 

Már ekkor hónapokig nem lá-
tott a társulat családos tagja több 
pénzt, mint naponként 60 krajcárt, 
a nőtlen meg 40 krajcárt. Délután 
elmentünk a kávéházba. Mert an-
nak meg kellett lenni. Kávéház 
nélkül nem tudtunk egzisztálni. 
Ha nem volt mit enni, jó, de kávé-
házba el kellett menni, ha törik, 
ha szakad. 

Ilyenkor mindig eszembe jutott 
az a közmondás, hogy döglött sza-
marat, meg éhen halt színészt még 
nem látott a világ. Tehát mon-
dom, a kávéházban ülünk és isz-
szuk a fekete levet. 

No, de hát fizessünk és menjünk. 
P. stentori hangon elkiáltja ma-

gát: „kernyel!" füzetek! A „ker-
nyel" jön és G. erre kihúz az oldal-
zsebéből egy menkü nagy piros 
bugyellárist, amilyen a észámadó 
őrmesterek mellét szokta díszíteni, 
és a szemtelen még keresgél benne, 
mintha több is volna, nem csak 
az a „szengelton" 5 forintos és 
végre nagy grandezzával az asz-
talra csapja az 5 forintot. 

Na, lett erre riadalom ! Rabló 
zsivány, kasszafúró, gyilkos ! Hol 

BAKA-BAITZ IRMA 
népszerű újdonságai : „Alkony" dalkeringő-boston. Peterdy Andor szövegével. 
Ára 2 K 50 fillér. — „Zsúr" induló, szövegét irta : Peterdy Andorné. Ára 2 K. 
„Mint távoli halk bűvös zene . . . " Cabaré-dal, KELETI JULISKÁNAK 
ajánlva. Ára 1 korona 80 fillér, hangversenyek, zsúrok kedvelt előadási számai. 

S S , Baka-Baitz Irma zeneszerző, K g S S Â * 
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vetted ? Kit öltél meg ezért az őrült 
nagy bankóért? 

G. a legszemtelenebb pofával oda-
vágta : „Mancitói kaptam ma dél-
előtt". 

De hiszen Manci nekünk nem 
ad többet 60 és 40 krajcároknál?! 

Nektek nem, de nekem igen, 
mondja mefisztói mosolylyal. 

Több se kellett. A társulat kávé-
házban levő tagjai rohantak át Man-
cihoz. Igen ! On G.-nek 5 forintot 
ad, nekünk meg nem ? Most mind-
járt adjon nekünk is 5—5 forin-
tokat ! 

Szegény „Manci" azt hitte, hogy 
mind megörültek. De hiszen uraim, 
ha nekem 5 forintom volna, rög-
tön lemondanék az igazgatóságról. 
Bolonddá tette önöket G. 

G. pedig ezalatt bement egy 
boltba, ráfizetett a 4 frt 90 krra 
egy hatost és megint volt egy tel-
jes 5 forintosa. 

Másnap ugyancsak ismétlődött 
a dolog. A veres bugyelláris, a 
tagok dühöngése. Manci megroha-
nása is tartana még ma is, ha én 
fel nem világosítom őket az 5 fo-
rintos eredetéről. 

Latabár Kálmán. 

Ferenczy konferál. 
. . . Tisztelt hölgyeim és uraim, 

mielőtt az előadást megkezdenők, 
engedjék meg, hogy néhány szóval 
megmondjam, hogy mi fog itt ma 
történni. Önök itt ma este három 
órán keresztül néhány aktuális 

apróságot fognak végignézni, né-
hány magánszámot végighallgatni, 
sőt . . . bevallom, egy pár rossz 
vicc is el fog hangzani a színpad-
ról. Én magam semmiért sem 
vállalom a felelősséget, elvégre 
nem tehetek arról, ha a darabokat 
rosszul írták meg a szerzők, ha a 
zongorából ismert melódiáktörnek 
elő, ha az egyébként kitűnő tehet-
ségű énekesnőink itt-ott hamisan 
fognak énekelni. 

Mindezt azért bocsájtom előre, 
hogy önöket semmiféle meglepe-
tés se érje . . . 

Ezekkel a szavakkal vezeti be 
esténként Ferenczy Károly a kaba-
réja előadását. Csalódás volna azon^ 
ban azt hinni, hogy az énekszámo-
kat hamisan éneklik, a viccek 
rosszak s a zongora ismert dalla-
mokkal van tele. Egymásután jön-
nek sorra a legaktuálisabb esemé-
nyek karrikaturái, a legkacagtatobb 
jelenetek, a legpoetikusabb képek. 

A műsor legkiemelkedőbb száma 
kétségtelenül a Heine-cyclus. A bol-
dogtalan költő megszemélyesítője 
maga Ferenczy s a színpadról Heine 
korának minden bája, minden zo-
mánca megcsillan a panaszos dalok-
ban, a két gránátos lelkes meló-
dáiban. Méltó partnere Ferenczy^ 
nek ebben a poétikus alkotásban 
Szöllősi Rózsi, aki ugy játékával, 

jj ATTENTION! •••••••••••• F I G Y E L E M ! 
: : Egyedül áll: Caviar. Osztriga Langouste, Hors d'oeuvre és roston sültek küiönleges-
: : ségeivel és mérsékelt áraival a fővárosban Aczél, Excelsior BAR-ja Rákóczi-ut 72. 

ZENE! •••••• ÉNEK! • • • • • • • • • • • • NYITVA REGGELIG ! 
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mint énekével nagyban hozzájárul 
a pompásan rendezett cydus meleg 
és őszinte sikeréhez. A kisérő zene 
összeállítását, részben szerzői mun' 
káját Csányi Mátyás végezte, rend' 
kivül ügyesen, míg a szöveg'össze' 
állításáért Faragó Jenőnek jár ki 
tel;es dicséret. 

Offenbach operettje, a „Káposz' 
tafi ur fogad" magyar nyelven ed' 
dig seholsem került szinre s így 
érthető az a szíves fogadtatás, m e l y 

ban van része Békeffy László hu' 
moros előadásának is, melyet maga 
az előadó irt s melyben a magyar 
sajtó különféle véleményét mondja 
el egy csődbe jutott kávéházról. 

A kabaré sikereinek legjobb bizo' 
nyitéka az a törzsközönség, amely 
a Gyár'Utcai színpad nézőterén 
hangos kacagással és lelkes tapssal 
ad esténként megelégedésének ki ' 
fejezést. 

5. R. 

ben ezt a kedves, csupa fülbemászó 
muzsikával tarkított darabot, a 
kabaré közönsége fogadta. A darab 
a mult század harmincas éveinek 
levegőjét varázsolja a színpadra s 
a korhű jelmeze, díszletek teszik 
teljessé az operett beállítását. 

Az egyes számokat Ferenczy 
Károly jelenti be s ötletes és aktuá' 
lis csevegéssel szórakoztatja a kö' 
zönséget. A decemberi műsor 
egyébként estéről'estére a legteljc 
sebb sikert aratja. Igen sok taps' 

Max Linder Berlinben. 
— Beszélgetés a világ legismertebb film-

kómikusával. — 
Berlin, december 12. 

— Saját levelezőnktől. — 
A mozi'technika nemzetközi' 

sége Max Linderböl nemzetközi 
színészt faragott : ő ma kétség' 
kivül a legismertebb komikusa a 
filmnek s groteszk kalandjait és 
érdekes arcvonalait Afrikában bi' 
zonyára épugy ismerik, mint a 
világvárosok mozi-palotáiban. 

A kitűnő Max néhány napja 
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Berlinben van ; a Wintergarten 
vendége. Egy kis egyfelvonásosban 
lép föl, tyúkszemeket operál ked-
vese lábán s ez a milieu és szituá-
ció igen alkalmas arra, hogy az 
ő utánozhatatlanul groteszk moz-
dulatait és mimikáját in natura 
lássuk ; mint eddig csak vászonról. 

A Central-Hotelben lakik. Egy 
elsőemeleti — aránylag feltűnően 
szerény — szobában. Kopogtatok 
az ajtaján. Csak jöjjek befelé, mond-
ja kikukucskálva az ajtó résén. 

Szemben áll velem. A szeme 
fekete és csillog, mintha ki volna 
festve. Pedig nincs. Rendkívül ud-
variasan kinál helyet; rekedten 
beszél ; nagyon kell f igyelnem a 
szavaira, mert ugy darálja a mon-
datokat, mint valami gyorsan for-
gatót f i lm a mozdulatokat. 

N e m is habozott sokat s kezdte 
elmondani az élete történetét. Jól 
betanulta otthon, Párisban, gondol-
tam ; el lehetett reá készülve, hogy 
az újságírók egymás kezébe fogják 
adni ajtaja kilincsét. 

— Születtem . . . kezdjem itt ? 
— Kérem. 
— . . . Saint-Loubés'ben, a bor-

deauxi departement-ban. Szüleim 
„polgári foglalkozást" kényszeri-
tettek reám, de én hamarosan el-
menekültem Bordeauxba, hol szini-
iskolát végeztem. Párisban sokáig 
szerződés nélkül csatangoltam, ke-
vés pénzzel és sok ambícióval. 
Szüleim támogattak valamicskével, 
de csak azért, mert elég ügyes vol-
tam velük elhitetni, hogy a Comé^ 
die Française angazsálni fog. Si-
került azonban a Théâtre d' Am-
bigu-be jutnom, hol szerény 
fizetést és szerény kómikus-szere-
peket kaptam. A szüleim semmire 
sem taksálták a humoromat, mert 
szerintük az egyedüli színészi hi-
vatás á drámai színészet volt. Ergo : 
megvonták az eddigi támogatást 

s most már a kétségbeesésig sze-
rényen kellett megélnem. 

Ez a kétségbeesés kergetett fü-
höz-fához, mig egy napon a kine^ 
matográfia elé kerültem. Lehet, 
hogy véletlenség, de lehet, hogy 
nem véletlenség : már az első 
debut-nál kolosszális síkerem voit. 
„A diák menekülése" volt ennek 
az első darabnak a cime, melyben 
felléptem s bohózat-milieujében 
egy egész sor szamárságot kellett 
elkövetnem. Kitűnően rögtönöz^ 
tem s a filmrendező a darab el-
játszásáért 10 frankkal többel ho^ 
norálta fellépésemet, mint az ki 
volt kötve. Ez a filmtulzás nélkül 
mondhatom Önnek — az egész 
világon keresztül járkált. Jokaha-
mában épugy kacagtak mellette, 
mint NewvYorkban, vagy Önök-
nél Budapesten . . . 

— Pathé mennyit keresett vele ? 
— kockáztattam meg. 

— Félmil l iót — mondotta egé--
szen hidegen Max Linder. — N o 
de azóta én is alaposan fölfelé 
vertem a fellépési dijaimat. Az 
utolsó években egymill ió francnál 
többet kerestem fe l l épése immel . . . 

— Hol játszott utoljára ? 
— Spanyolországban és Portu-

gáliában. Barcelonában mint torre-
ádor léptem fel . . . meg is öltem 
egy bikát . . . egészen komolyan, 
uram ; a spanyol bika nem ismert 
tréfát . . . és én se. 

Azt mondottam ezután Linder-
nek — mert pauzát tartott s ko-
nyakkal kínált meg —, hogy cso-
dálom az agilitását ; bizonyára ez 
is nagyfontosságú rugója szédüle-
tes karrièrejének. 

— Persze, hogy rém agilis va-
gyok. A legnagyobb erényem ez, 
uram, s éppoly fontos erényem is, 
mint a mimikám. Hiszen nem 
egyszer nyaktörő produkciókat 
végzek el a kinéma részére . . . 
persze jócskán honorálva. Most 
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egy filmem készül, melyen egy 
zsoké szerepét viszem . . . igen 
érdekes film, nemsokára meg is 
fog jelenni ; pompásan lovagolok 
s ez lesz a legújabb kreációm a 
film részére. 

Tudvalevő, hogy Linder Max-
nak sok kellemetlensége volt a 
párisi rendőrséggel ; erre vonat-
kozólag ezeket jelentette ki : 

— Én vagyok a legtöbbször el-
fogatott egyéne tout Párisnak. Van-
nak felvételek, melyek a nagy for-
galmat és az exponáltabb helyeket 
kívánják. Ehhez nem igen kapni 
meg a rendőrség beleegyezését, te-
hát engedély nélkül tesszük meg. 
Persze, a rendőrség nyomban el-
fog s a vállalat fizet. No de csak 
jelentéktelen kihágási pénzbünte-
tést . . . megmosolyogni való kis 
összeg a film jövedelméhez ké' 
pest . . . 

— A „lámpaláz" szó Ön előtt 
ismeretlen fogalom, nemde ? 

— Nem egészen. Feltétlen lé-
lekjelenlétre van szükségem. Em-
lékszem egy alkalomra, midőn egy 
menekülő szerelmes csirkefogót 
játszottam : felém közeledett egy 
öreg néni, karján egy megrakott 
tojásos kosárral. Mit csinál ilyen-
kor Max ? Fellöki a kedves néni-
két, akinek mimikája persze oly 
természetes volt a filmen, hogy 
azt szinész utói nem éri . . . Vagyis : 
rögtönzés szüli meg a legszebb je-
leneteket s mondhatom Önnek, 
uram, a kinéma-szinész egyúttal a 
legjobb kinéma-iró is. 

— A beszélő filmről mi a véle-
ménye ? 

— Óriási dolog,uram ! — mondja 
Max és karjait széjjelcsapja. — 
Óriási ! azt hiszem nemsokára már 
készül ilyen felvételem, melyen be-
szélni is fogok. Persze a beszélő 
film még nem lesz egészen töké' 
letes, no de rövidesen teljesen ki 
fogja szorítani a néma filmet s 
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meg fogja szüntetni azt is, hogy a 
publikum kénytelen legyen a ve-
tített magyarázatokkal rontani a 
szemét . . . 

Többet nem zavarhattam a mozi 
Carusóját. Felkészülődött az esti 
előadáshoz s magára hagytam : 

— Köszönöm a kedves és szí-
ves szavakat. Meg fogom írni, — 
mondottam — mert Budapesten 
Önt épp ugy ismerik, mint Pá-
risban, vagy talán még jobban . . . 

Brázay Emil. 

AíöRzvn v t t t A f m i m i 

A kóristák frakkja. Senki se 
irigyelje szegény kardolosok 

sorsát. Délelőtt, délután próba, este 
dalolni a kimerülésig, kevés gázsi, 
természetes tehát, hogy nem igen 
jut szegényeknek frakkra, erre az 
előkelő ruhadarabra. Frakkra azon' 
ban mindig szükség van, mert hi-
szen szegény kóristáknak kell néha 
királyfiakat is reprezentálni, mi-
nél pediglen nem hiányozhatik az 
obligát frakk. Van frakkja min-
denik kardolosnak — csak azt ne 
kérdezd jámbor olvasó, hogy mi-
lyen. 

Egyik kardalos frakkja az el-
múlt öt évtized dicső hullámzását 
tünteti fel, a másiké lehetetlen 
szabású, bizonytalan szinü a plasz-
tronja, Izabella-szinü a keztyüje. 
Pedig ruha teszi az embert, és ha 
a direktor ki akar valakit emelni 
a kórusból, az az első kérdése : 

— Van-e neki jó frakkja ? 
A frakk-kérdést elintézendő, négy 

nagyváradi kórista összeállt és a 
direktor eme szokását ismervén, 
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egy frakkot csináltattak maguk-
nak. Felváltva, ahogy jött, visel' 
ték az ambiciózus fiatalok a r e 
mekbe szabott, gyönyörűen sveifolt, 
csudaszép ruhát, melynek még a 
bélése is selyem volt. Egyszer azu' 
tán szörnyű csapás érte a frakk-
szövetkezetet. Megj elent egyik nagy-
váradi vegrehajtó, oldalán fürge 
kis ügyvédbojtárral és hatalmas 
aktacsomóval és lefoglalta a frak-
kot. Nagy szomorúság állott a 
házhoz. A fiatal kardalosok sza' 
ladtak jobbra, balra, pénzt hajku-
rásztak fel és egyideig sikerűit 
megmenteniök a frakkot. De a 
frakkszövetkezet felett ott lebeg a 
veszedelem és az alaptőkét vég' 
pusztulás fenyegeti . . . 

Passziójátékok. A Budapestiszin' 
házban tudvalevőleg passzió' 

játékok lesznek ; ez idő alatt Feld 
Zsigmond vidékre megy vendég-
szerepelni ; a nagyobb vidéki szín-
házakban fellép a Kirchfeldi pap-
ban, a Majerék-ben ; szóval a pa-
rádés szerepeiben. Máris hirdeti 
Feld Zsigmond : 

— Lesz itt Budapesten a szín-
házamban játék, egy passion; de 
még inkább az lesz majd vidéken, 
ahol én fellépek. 

Akis nő kívánsága. A színház 
karhölgyei társalognak egymás 

között. A téma az udvarló körül 
forgott. 

— Én olyan udvarlót szeretnék, 
mondotta egy pisze kis lány, aki-
nek sok pénze van. 

— Nekem fiatal udvarló kell — 
szólt a másik. 

— Én azt szeretném — szólt a 
legszendébb, ha olyan udvarlóm 
lenne, mint Drinápoly. 

— Miért Drinápoly? 
— Naja, mert a z végleg kitartó ! 

Szeghő Endre baja. Hiába, a 
háborús idők teszik, vagyegyébb 

oka van, a színészek között dul a 

lovagiasság és egyre'másra történ' 
nek a párbajok. Mondanunk sem 
kell, hogy pláne a jókedvű bohém 
népség között sebesülés a legrit' 
kább esetben fordul elő és — akkor 
is csak egy ártatlan karcolás erejéig, 
ami még csak nagyobb titulus bi' 
bendi. A párbajokat természetesen 
nagy pezsgős vacsora követi, m c 
lyen az ellenfelek örök barátságot 
fogadnak egymásnak. 

Annál feltűnőbb a „Délmagyar' 
ország" c. lapnak az itt következő 
nyílttéri közleménye. Az ügy rész' 
leteit nem ismerjük, bizonyosan 
valami erősebb „kiszólás" volt a 
provokálás oka, de érdekes, hogy 
olyan színész is van Magyarorszá' 
gon, akinek annyi pénze van, hogy 
a „Párbajellenes Liga" tagsági di-
jára is telik belőle : 

Íme a nyilatkozat : 

Gokler Gyula urnák 
Temesvár. 

Kedves bará tunk ! 

Ezennel értesítünk, hogy megbízá-
sodból és nevedben el jár tunk a közted 
és Szeghő Endre u r között felmerült 
lovagias ügyben. Szeghő Endre u r 
hozzánk intézett nyilatkozatában ki-
jelentette, hogy párbajellenes meg-
győződésénél fogva az ügynek lovagias 
uton való elintézési fo rmájá t perhor-
reszkálja és ezzel a lovagias elégtétel-
adás elől kitért . 

Ezzel a te részedről az ügyet a lo-
vagiasság szabályai szerint elintézett-
nek jelentjük ki. 

Temesvár, 1912. nov. 27. 
Kollegiális üdvözlettel : 

Lovas Antal. 
Osztie Andor. 

* 

Szeghő Endre ellen a bíróságnál 
megtettem a feljelentést. 

Temesvár, 1912. nov. 27. 
Gokler Gyula. 
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A dadák, a szobalányok és 
Bródy Sándor. Abból az al-

kalomból, hogy Bródy Sándornak 
két darabját, a Dadát és a Tanító-
nőt készül felújítani a Vígszínház 
igazgatósága, közlünk egy reminis-
cenciát a „Szegedi Napló" nyomán. 

Gólyajogász voltam akkor Buda-
pesten, — mesél az illető — Bródy 
Sándorral véletlenül egy házban 
laktam a Lövölde-téren, egy eme-
leten, egy folyósón. Gyakran lát-
tam és olyan tisztelettel néztem rá, 
mint az egy kezdő jogászhoz illik. 

Egy reggel, együtt értünk épen 
a kapu elé. Én lumpoltam, Bródy 
meg bizonyosan dolgozott valahol ; 
fázósan és bágyadtan baktatott fel 
az emeletre. Nem tudtam akkor 
elaludni, a szőnyegporolás szörnyű 
lármája fülemet hasogatta. Kilenc 
óra felé azután óriási kiabálás 
hallatszik a ház folyosóján. Utána 
a cselédek feleselése. A lármára 
ijedten nézek ki az ablakon. Mi 
lehet az ? Hát Bródy Sándor áll a 
folyosón, a porban, hidegben, meg-
lehetősen szellősen öltözködve. Az 
arca feldúlva a haragtól, beesett 
szemei vörösek az álmatlanságtól. 
Reszket nagy idegességében. És le-
gyilkolással meg mivel fenyegeti a 
cselédeket, ha nem hagyják aludni. 

Azután visszalépdel a lakásába. 
A cselédek pedig fülhasogatóan 
döngetik tovább a poros szőnye-
geket. Nap-nap után megismétlő-
dik ez a jelenet. Bizonyos, hogy 
esztendőkön keresztül nem hagyták 
aludni szegény Bródy Sándort. Hol 
itt az igazság? Mert k^'^gtelen, 
hogy a szőnyegeket ki kell porolni. 
De magasabb szempontból nézve 
a dolgokat, nem fontosabb-e annál 
a néhány pokrócnál egy zseninek 
az idegrendszere? Azután épen 
Bródy Sándor irt a dadákról és 
cselédekről olyan szivhezszólóan, 
hogy a könnyeket is kicsalta a 
szemünkből. Hát ez a hála ? Igaz-
ságtalan eset, hol itt a hála . . . . ? 

Halló! Mi újság? 
Mozidráma a léghajón. Berlini tudó-

sitónk jelenti : Rendkívül érdekes mozi-
darabot játszottak el a napokban 
Johannisthalon, a Stollwerck-féle lég-
hajó csarnoka előtt. Egy detektív üldö-
zőbe vesz egy nagyszabású sikkasztót, 
aki automobilon a léghajó felé rohan, 
kiugrik belőle és felmászik a léghajó 
kosarába. Nagy utat tesz meg a léghajón, 
mig Potsdam mellett, 50 méteres ma-
gasságból, leereszkedik kötélhágcsón — 
egy hajóra. Ez a pár jelenet csupán 
részlete egy nagy német filmnek, mert 
a darab Hamburgban folytatódik s az 
az alapötlete, hogy a léghajóból leeresz-
kedő menekülő egyenesen egy induló 
óceángőzösre száll le. Ez az első alka-
lom, hogy a léghajó- résztvesz egy 
mozidrámában s jellemző arra a nagy 
apparátusra, melylyel Berlin ma már 
messzi túlszárnyal minden amerikai 
dimenziót. 

V V 
„A farkas" Sátoraljaújhelyen. Mezey 

társulata most Zemplén fővárosában, 
Sátoraljaújhelyen működik. Az elmúlt 
hét fénypontja Molnár Ferenc Farka-
sának előadása volt. A darab valósággal 
lázba hozta a publikumot és a hatást 
csak emelte a szinészek nagyszerű és 
igazán művészi játéka. A három fő-
szerep Saári Margit, Bakó Lajos és Oláh 
Ferenc kezeibe volt letéve, ami már 
magában is biztosította a nagy és őszinte 
sikert. 

V V 
A kolozsvári* Nemzeti Szinház Maros-

vásárhelyen. Nagy az öröme a derék 
vásárhelyi közönségnek. A kultuszmi-
niszter engedélyezte ugyanis, hogy a 
kolozsvári Nemzeti Szinház több izben 
át rándul ^ ásson és vendégszerepelhessen. 
Minden este újdonságot fog bemutatni 
a szinház. Már a jövő hét csütörtökjén 
kezdődik a vendégszereplés, melynek ki-
magaslóbb estéi : A cárnő, az Erős lán-
cok, A csitri, Az ostrom előadásai lesznek. 

V V 
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A Passziójáték. Serényen folynak már 
a próbák a Budapesti Színházban Föld 
Aurél vezetése mellett a Passziójátékból, 
mely 13 képben tárja elénk Jézus életét, 
szenvedését és halálát. Páter Hildebrandt 
e nagyszabású müvéhez a bécsi Burg' 
theater számára készült nagyszerű disz-
letek, korhű jelmezek és a speciális 
jellegű világítási effektusokat szolgál' 
tató gépek már megérkeztek Budapestre 
és a bécsi világhírű előadás szcenikai 
rendezőjének felügyelete mellett történik 
azok beállítása a Budapesti Színház 
színpadára. A nézőtér teljes renoválása 
egyformán halad a színpad szükséges 
átalakítási munkálataival és így a mű 
december hó 21'én tartandó bemutatóján 
a színpad ragyogó kiállításával teljes 
harmóniában lesz az újonnan díszített 
nézőtér. Az igazgatóság a fűtőkészülékek 
számát is megszaporította s ezentúl 
kellemes és egyöntetű meleg árad szerte 
a színházban. A Passziójáték szinte 
páratlanul nagy apparátusára jellemző, 
hogy 43 magánszereplőn kivül még 
120 személyt foglalkoztat a színpadon 
és látványosság szempontjából a leg' 
nagyobb szabású színpadi produkciók 
egyike, melynek keretében a modern 
színpadtechnika minden vívmánya érvé' 
nyesül. A Budapesti Színház igazgatósága 
a címszerep kreálására Lugosi Bélát, a 
Magyar Színház volt művészét szerződ' 
tette, mig a többi főbb szerepeket : 
Kornay. Fekete, Székely, Szathmáry, 
Nagy, Bihari, Horváth, Csiky, Török, 
Deák, Pető, Abafi, Palotai, Lászi és 
Ritka játszák. A női főszerepeket Feld 
Irén, Fraknói Ilona, Szathmáryné és 
Hajnóczi kreálják. A Passziójáték iránt 
máris megnyilvánuló osztatlan érdeklő' 
désre való tekintettel a szinház igazga' 
tósága az első sorozatos előadásokra a 
jegyeket már a jövő hét elejétől árusít ' 
tatja a Budapesti Szinház pénztáránál. 

V V 
Itt és ott. Régi dolog, hogy a 

fővárosi és vidéki újságírók kriti-
kái között nagy különbségek van-
nak. Krecsányi érdemes társulata, 
mely a pesti sajtónak dédelgetett 
gyermeke, most alaposan kikapott 
a temesvári sajtótól. Ez a nagy 
kikapás egy Helda hercegnő cimü 
operette miatt történik, mely „egy-
általában nem tetszett Sajtó Őfel-
sége temesvári gyermekeinek. Le-
szidják a sárga földig az operettet, 
mely, valljuk meg, nem is érde-
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melt jobb elbánást Érdemesnek 
tartjuk egy-két passzust közölni 
a mérges temesvári hírlapírók ki-
fakadásaiból : 

. . . A darabnak meséje szót 
sem érdemel. 

. . . Szégyen, gyalázat ! 

. . . Hallatlan vakmerőség ! 

. . . Alacsony színvonalú Ízlés-
telen, buta . . . 

. . . Zenéje tartalmatlan és 
ügyetlenül összelopkodott . . . 

. . . Ilyen bárgyuságok . . . stb. 
v v 

Krémer társulata Ungvárott állandóan 
telt ház előtt játszik. Az elmúlt héten 
A csitri, az Erdészleány, A bolond, a 
Sárga liliom voltak műsoron, melyek' 
ben Bánhidy Ilonka, Dezséry Emma. 
Antal Erzsi, Margittai Gyula, Kallós stb. 
nyújtották művészetük legjavát. Itt em-
lítjük meg, hogy az elmúlt hét folyamán 
Komlóssy Emma, az ismert primadonna, 
három legkedvesebb szerepében, a Lily, 
Cigányszerelem és Bőregér főszerepei-
ben gyönyörködtette Ungvár közön' 
ségét. 

V V 
Festetich gróf Sopronban. Thury Ele-

mér szerencsétlen sorsú színházának 
felsegitését előmozdítandó, gróf Festetich 
Andor, a szinészet országos felügyelője 
a mult szombaton és vasárnap Sopron-
ban járt. Végignézte a szinház egy 
előadását és meggyőződött róla, hogy 
a szinház rosszulmenetelének épen nem 
az előadások rosszasága az oka. Thury 
társulata becsületesen dolgozik, de 
hiányzik az a támogatás, melyet a lel-
kes, ambiciózus előadások megérdemel' 
nének. így a segedelem egyetlen módja 
a szubvenció felemelése. A város a 
maga részéről megmutatta, hogy szíve-
sen áldoz a művészetért, mikor a vilá-
gítási segélyt felemelte, most tegyen 
valamit a kormány is. Emelje fel szin-
tén a segélyt. Azt hisszük, hogy havi 
2O0O korona szubvencióemeléssel a ba-
jokat meg lehetne szüntetni Sopronban. 
Ezt a 2000 koronát igazán megérdemli 
Sopron és a nyugati határváros eltö-
kélt szándéka, hogy ezt a szubvenció-
emelést keresztül is fogja vinni. 

Helyettes-szerkesztő : 
Doby Andor. 
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NEMZETI SZÍNHÁZ. 
• • • 

Vasárnap délután : Sappho. 
Vasárnap este: Falusi bohémek. 
Hétfő : Ármány és szerelem. 
Kedd: Faun. 
Szerda: Falusi bohémek. 
Csütörtök: Karácsonyi álom. 
Péntek: Karácsonyi álom. 
Szombat: Falusi bohémek. 
Vasárnap délután: Éva boszorkány. 
Vasárnap este : Faun. 

VÍGSZÍNHÁZ. 
• • • 

Hétfő : Baccarat. 
Kedd: Az ostrom. 
Szerda : Baccarat. 
Csütörtök délután : Maszatos Pali. 
Csütörtök este : Az ostrom. 
Péntek : Berg'Op'Zoom. Először ! 
Szombat délután: Maszatos Pali. 
Szombat este: Berg'Op'Zoom. 
Vasárnap délután: Az ostrom. 
Vasárnap este : Berg-op-Zoom. 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután : Éva. 
Vasárnap este : A mexikói leány. 
Hétfő : A mexikói leány. 
Kedd: A mexikói leány. 
Szerda : A mexikói leány. 
Csütörtök: A mexikói leány. 
Péntek : A mexikói leány. 
Szombat : A mexikói leány. 
Vasárnap délután: Éva. 
Vasárnap este: A mexikói leány. 

NÉPOPERA 
Vasárnap délután : A lila domino. 
Vasárnap este : A kedves Augusztin. 
Hétfő: A kedves Augusztin. 
Kedd: A kedves Augusztin. 

(Szoyer Ilona felléptével.) 
Szerda: Carmen. (Jadlowker Hermann 

és Van'der-Osten Éva 
vendégszereplésével.) 

Csütörtök : A kedves Augusztin. 
Péntek : Mignon. (Jadlowker Hermann 

és Van-der'Osten Éva 
vendégszereplésével.) 

Szombat : A kedves Augusztin. 
Vasárnap délután : Hoffmann meséi. 

(Jadlowker Hermann vendég' 
szereplésével.) 

Vasárnap este : A kedves Augusztin. 

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

V I . , Szerecsen-utca 3 5 . • Telefon 1 2 0 - 7 7 
Kezdete negyed 10 órakor. 

Színház után a legkel lemesebb családi szóra-
kozás. Elsőrangú t ánc -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. 

C D R Z Ú - M 0 Z 1 
BELVÁROS, VACl-UTCA 9 . SZ. 

MAGYAR SZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután : A miniszterelnök. 
Vasárnap este: A farkas. 
Hétfő : A farkas. 
Kedd : A farkas. 
Szerda : A farkas. 
Csütörtök : A farkas. 
Péntek : A farkas. 
Szombat: A farkas. 
Vasárnap délután: A miniszterelnök. 
Vasárnap este : A farkas. 

IzliK önnek a vacsora 
Szántói savanyúvíz nélkül? 

Egész héten. 

Budapest 
szenzációja 

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

Kiadóhivatali főnök : PATAKY LAJOS. 
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MENYASSZONYI KELENŰYEK f H Ä F F F R J ° S E F I N A 

Budapest, IV., Koronaherceg-
sikkes női fehérnemüek állandó kiállítása, utca 17. szám, főposta mellett 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

A faun 
Irta : Knoblauch. 

Lord Stonbury 
Lady Alexandra 

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

Személyek : 
Odry 

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

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg 
a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET ! 

Első felvonás. Lord Stonbury teljesen 
tönkrejutott és még vagyona romjai t is 
elvesztette az ascoti versenyeken. Nem 
marad más választása, mint az őngyil-
kosság. Elbúcsúzik inasától, unokahugá-
tól, Alexandra Vanceytől, búcsúlevelet 
ir menyasszonyának, Viviannek és éppen 
végre akarja hajtani sötét szándékát, 
amikor megjelenik a Faun. Rábírja 
Stonburyt, hogy ne legyen öngyilkos, 
hanem vezesse őt be az előkelő angol 
társaságba Silvani herceg név alatt és 
megigéri, hogy olyan biztos tippeket ad 
neki a versenyekre, amelyek révén dús-
gazdag lesz. Stonbury elfogadja az aján-
latot s mindjár t be is mutat ja érkező 
vendégeinek Silvani herceget, a k ü l ö n c 
ködő olasz főnemest. 

ízlik önnek a vacsora 
SZÁNTÓI SAVANYÚVÍZ nélkül ? 

Második felvonás. Stonbury parkjában 
a suffragettek gyűlést tar 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 bolondítja Stonbury menyasszo-
nyának, Viviannek anyját, aki kapasz-

kodván a hercegi címbe, 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 merik 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 
fölháborit ja Stonburyt. Silvani magára 
marad Alexandrával, aki csupa társa-
dalmi gőg és konvenció. A nagy suffra-
gette a természet szavától elkábultan, 
fölismeri magában a szerelmet, amit 
Stonbury iránt érez és mámorában 
követi Silvanit ki az éjszakába, a ter-
mészetbe, ahol a lelke asszonnyá lesz. 

Harmadik felvonás. Silvani, a faun 
rettentő vihart támaszt. Ebben a fön-
séges viharban járnak a szerelmes párok 
az éjszakában. De a villámok fölgyújtják 
Stonbury képtárát, amit az uzsorás az 
este magának követelt. Az uzsorás 
most a képek helyett a pénzt szeretné 
megkapni, de mivel Stonbury vonakodik, 
elárulja neki, hogy Alexandrát Silvani-
val együtt látta a parkban az éjszakában. 
Stonburyban fölébred a féltékenység és 
eddig elfojtott szerelme. Mindenütt keresi 
Alexandrát. Találkozik Silvanival, de 
megölni nem birja, mert félisten. Hogy 
bosszút álljon raj ta, szerződésük értel-
mében kényszeríteni akarja, hogy vele 
maradjon 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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K 
OVALD FEST, TISZTIT! T e l e f o n - s z á m o k : 

sa -44. és 128-13 . 
G y á r é s f ó ü z l e t : ^ ^ 

Budapest, VII., Szövetség-u. 35-37. K4pvis.le,ekavld4k 
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 
• • • 

Éva boszorkány 
Szinmü 3 felvonásban. Irta Herczeg F. 

Éva hercegnő 
A gróf 
A diák 
Orsola néne 
Anzelmus 
A kamarás 
A kapitány 
Ulrik ur 
Enzio 
Fulco 
A morva 
A bosnyák 
Inasfiu 
A toronyőr 

Személyek: 
Váradi Aranka 
Iván fi Jenő 
Odry Árpád 
Rákosi Szidi 
Rózsahegyi Kálmán 
Horváth Jenő 
Mihályfi Károly 
Somlai Artúr 
Garamszeghy Sándor 
Rajnay Gábor 
Sugár Károly 
Bartos Gyula 
Mészáros Alajos 
Bónis Lajos 

Fanny P. Márkus E. 
Jean Odry 
Caondol Horváth J. 
Dechelette Pethes 
Cesar Gál 
De Patter Hajdú 
La Borderie Nádai B. 
Hettema Bartos 
Hettemané Vízvári 
Legrand Abonyi 
Vitalis Irén Rákosi Alice 
Doré Alice Mátrai Erzsi 
Francisse V. Molnár R. 

Falusi bohémek. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Benedek. 

Személyek : 
A vén papné 
Az öreg tiszteletes 
A fiatal tiszteletes 
Biri 
Iduska 
Erzsi 
Jankó földbirtokos 
Uzoni László 
Tilinkós Kálmán 
Zsórika kisasszony 
Kurátor 
A molnár 

Rákosi Szidi 
Molnár László 
Mészáros Alajos 
D. Ligeti Juliska 
Rákosi Aliz 
Mátrai Erzsi 
Nádai Béla 
Garamszeghi 
Somlay Arthur 
Nagy Ibolyka 
Bartos 
Hegyi József 

Csat egyszer, egyetíen egyszer kóstolja meg 
a Szántói Savanyuvizet ! 

Sappho. 
Színmű 3 felvonásban. Irta : Daudet. 

Személyek: 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

Az eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

Előjáték. A galambfalvi parókia udva-
ráról Bálványosdra, ahová megválasz-
tották, indul az i f jú pap két húgával. 

Első felvonás. Az ú j paróchián nagy 
a szegénység. Nagy uzsonna készül 
mégis jönnek a vendégek, a falusi bo-
hémek:Góré Jankó, a félig letört földesúr, 
ki Biribe, és Uzoni, a fiatal pap, ki a 
másik leányba, Juliskába szerelmes. 

Második felvonás. A mulatós élet 
tönkreteszi tiszteleteséket. Góré szerel-
met vall Birinek, de a leány elutasítja, 
mert nem tud lemondani a lumpolásról. 

Színház után a 
NEW YORK - kávéházba megyünk. 

Harmadik felvonás. Góré mégis abba-
hagyja a bohém életmódot, mire Biri 
hozzámegy. A fiatal papot nagy eklé-
zsiába választják meg, helyét Uzoni tisz-
teletes foglalja el, aki Juliskát veszi 
feleségül. 

PALACE étteremben vacsorázunk 
Az öreg Banda Marci muzsikál • Kitűnő souper 3 korona • linterreiner J. vendéglős 
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VÍGSZÍNHÁZ 

Az ostrom 
Szinmii 3 felvonásban. Irta Bernstein 

Henri. Fordítot ta Biró Lajos. 

Méritai 
Renée 
Frépeau 
Georgette 
Garancier 
Daniel 
Julien 
Inas 

Személyek : 
Hegedűs Gyula 
Sz. Varsányi Irén 
Fenyvesi Emil 
Lenkeffy Ilonka 
Tihanyi Miklós 
Zátony Kálmán 
Kemenes Lajos 
Bogyó Zsigmond 

Személyek : 
Lebourg Charles 

báró 
De Chacéroy Róbert 
De Bréchebel 

Armand gróf 
Lebourg Amédé 
De Brial herceg, 

tábornok 
De la Vieillarde 
Bragelin, ékszerész 
Héléne 
Lebourg báróné 
Doullence 

marquisné 

Hegedűs Gyula 
Góth Sándor 

Tapolczay Dezső 
Fenyvesi Emil 

Balassa, Jenő 
Bárdi Ödön 
Szerémy Zoltán 
Góthné Kertész Ella 
Kende Paula 

V. Haraszthy Hermin 

Maszatos Pali 
Vig mesejáték dalokkal és táncokkal 3 

felvonásban. I r t a : Komor Gyula. 
Zenéjét szerzette : Stephanides Károly. 

Személyek : 

Szemben vacsorázunk a SCHUCKBEN. 

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

Telefon 152—62 és 133 - 9 8 . 

Baccarat 
Szinmü 3 felvonásban. Irta : Bernstein 

Henri. Fordi tot ta : Góth Sándor. 

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

királynő 
Pelargónia tündér 
Pumpum, strázsa-

amazon 
Kató Klára komornája 
Pali, kályhafütő 

Szemben vacsorázunk a Schiickben ! 

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 

I. felvonás. Boldizsár király aggódik, 
mert az ország szent koronája gonosz 
szellemek segítségével Kacskaring király 
birtokába jutott, aki csak ugy hajlandó 
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 arra, hogy meg-
szerzi a koronát. 

II. felvonás. Pali, Boldizsár király 
kályhafűtője meglesi Kacskaringót, ami-
kor ez haditervet sző Boldizsár ellen. 
Mohácsi bácsi segítségével meghiusítja a 
tervet. Kacskaring csellel mégis hatal-
mába 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 fordít. Kató, a csinos komorna 
annyira hat reá, hogy ezentúl nagyon 
tiszta és rendes lesz. Peti, akiről kitű-
nik, hogy Boldizsár régen eltűnt fia, 
elveheti Klárit. 

z é n s é c i á n o l á s é s szépséghibák eltávolítása Gáog Aranka kozme-
J a tikai intézetében, Erzsébet-körut 12., I. emelet. Intézeti 
orvos: dr. Hegedűs. Archajakat csakis vil lanynyal lehet végleg eltávolítani. 
A hirdetett „5 perc alatti" eltávolitószerek ártalmasak és a pelyheket is mind erős 
hajszálakká növelik. »ARI" börfehér i fö-krém 6 korona. 



43. szám SZÍNHÁZI HÉT 27. oldal 

Mössmer József 
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 19. 

Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
kelengye 

VÍGSZÍNHÁZ 

Berg-op-Zoom. 
Vígjáték 4 felvonásban. 

Irta Guitry Sacha, fordította Heltai Jenő. 

Személyek : 

Hériot 
Paulette 
Vannaire 
Vidal 
Vidalné 
Lalu 
Dr. Schutz 
Rocher 
I. Páholynyitogatónő 
II. Páholynyitogatónő 
Tábornok 
Duroseau 
Duroseauné 
Egy kokott 
Az argentínai 
Egy ur 
Emile 
Marie 
A kis nő 
Goldenbaum 
Moran 

Góth Sándor 
Varsányi Irén 
Szerémy Zoltán 
Tapolczay Dezső 
Makay Margit 
Lenkeffy Ilonka 
Ditrói Mór 
Tanay Frigyes 
Kende Paula 
Jancsó Jolán 
Tihanyi Miklós 
Balassa Jenő 
Molnár Aranka 
Lukács Sári 
Győző Lajos 
Kemenes Lajos 
Bárdi Ödön 
Kárpáthy Lili 
Komlós Ilka 
Bogyó Zsigmond 
Kárpáti Sándor 

Szemben vacsorázzunk a Schückben ! 

I. felvonás. Vannaire gazdag magánzó, 
bár fiatal felesége van, tilosban járt. 
Egy kiskorú leánynyal mulatott. Ami-
kor megtudja, hogy detektívek tudako-
zódnak felőle, azt hiszi, hogy ez épen 
az ő csábitási ügyével függ össze. Pedig 
egészen másról van szó. De azért 
Vannaire ijedtében bevallja hűtlenségét 
az asszonynak, aki erre telefonál a 
rendőrbiztosnak, hogy vele az ügyet el-
rendezze. Paulette asszony elpanaszolja, 
hogy egy ismeretlen ur üldözi őt, de 
Vannaire nem akar ezzel a dologgal 
törődni. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

II. felvonás. A színházban vagyunk-
Paulette a folyosón találkozik az isme-
retlen úrral, aki ellen segítségül hivja 
a férjét. Ez azonban kibújik a kelle-
metlenség alól. Közben épületes dolgokat 
tudnak meg Vannaire nőtestvéréről, an-
nak udvarlójáról és az udvarló kis 
barátnőjéről. 

Ar eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

III. felvonás. Paulette felkeresi a rendőr-
biztost és nagy meglepetésére felismeri 
benne az ő ismeretlenjét. Ez azonnal he -
ves ostromot indit és a győzelmében biz-
tos hóditó elbizakodottságával mutat az 
emlékezetes évfordulókat feltüntető nap-
tár lapjaira : Amire Berg-op-Zoom meg-
vételének napjához érkezünk, meg lesz 
a rendőrbiztos teljes győzelme. Az asz-
szonyra annyira hat Hériot udvarlása, 
hogy a naptár lapjainak leszakításával 
sietteti ezt az eredményt. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg a 
SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET! 

IV. felvonás. Vannaire kihallgatja 
feleségének egy telefonbeszélgetését. Eb-
ből sejti, hogy az asszonynak találkája 
van a kedvesével. Elhívja a rendőr-
biztost, nem is sejtve, hogy hiszen ez-
zel épen az udvarlót szólítja. Teljesen 
felsül, Hériot pedig feleségül fogja venni 
Paulettet. 

Szemben vacsorázzunk a Schückben ! 

A „SZÍNHÁZI HÉT" automobiljai minden idő-
ben bérelhetőK. Rendkívül elegáns. Óránként 
8 korona 3 személyig. Színházi fuvar oda-
vissza 10 korona. — Telefon 152—62 és 133—98. 
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A főváros legelegánsabb és legmodernebb vendéglője 
Állandóan meleg konyha, leveskülönlegességek. f ^ R F N K IT I F T T R B M F 
Pilseni ősforrás. Müncheni Kindlbräu. Páholyok I J & » * ^J*1*11 ' 
és külön helyiségek, m Kedvezményes bérlet- Teréz-koruM Egész éjjel nyitva! 
jegyek mindkét helyiségemben érvényesek, m Trenk Emil az Opera és Uj étierem tul. 

FedákSári pazar kosztümjei, melyekben a „Mexikói leány"-ban fellép 

U l T Ü K Í W í T ^ X í r <IV' Kristóf-tér 2. sz.) 
D L I \ 1 1 U t Í 1 J Í l L műtermében Készültek 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
ÉVA. 

Operette 3 felv. írták : Willner és Bodanszky. 
Fordította : Gábor Andor. 

Zenéjét szerzette : Lehár F renc. 
Flaubert Király 
Dagobert Rátkai 
Pipsi Medgyaszay V. 
Larousse Németh 
Éva Fedák Sári 
Prounelles Latabár 
Jack Hajnal 
Freddi Nádor 

Évába, egy gyári munkásnak nevelt 
leányába beleszeret Flaubert, a haza-
érkező fiatal gyáros. A leány viszonozza 
vonzalmát és beleegyezik abba, hogy 
elmegy a gyáros estélyére. A fényes es' 
télyen megjelenik Éva, a mulatozás kö' 
zepette azonban, betörnek a palotába a 
munkások és Évát visszakövetelik a 
gyárostól. A megszeppent Flaubert ki ' 
jelenti, hogy nem engedi Évát elvinni, 
mert menyasszonyának tekinti. A mun ' 
kások alázatosan elmennek,Éva pediglá' 
zas boldogsággal borul a gyáros keblére. 

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

Éva üveges szemmel hallgatja Flaubert 
beszédét. Merthogy ő is hitt a gyáros mun-
kásokhoz intézett szavaiban. Zokogva, 
összetörten kiszalad a gyáros palotájából. 

Évát e csalódása nagyon megtöri. Már 
már hajt 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. Irta : Rajna Ferenc. 

Zenéjét szerzette : Szirmai Albert. 
Don Loiz Szirmai I. 
San Blas Sáfrány 
Pezuela Makai 
Mariano Király 
Manoel Nádor 
Prass Rátkai 
Beatriz Fedák Sári 
Dora Lonzay Annie 
Parcilago Tóth J. 
Ce'ayo Raskó 

Első felvonás. A kis délamerikai állam 
miniszterelnöke egy estélyen elveszt 
fontos okiratokat. Prass detektív azt 
ajánlja, hogy Beatrizt, a szép detektív 
lányt bízza meg a nyomozással. Az irat ' 
tárca Coránál, a miniszterelnök barát-
nőjénél van, kinek Mariano attasé, a 
megtaláló adta oda. Cora bosszút forral 
a miniszterelnök ellen. 

Második felvonás. Beatriz, aki a szom-
széd állam elűzött elnökének leánya és 
Mariano elhagyott menyasszonya nem 
jut eredményre. Cora segit rajta és 
találkozóra hivja Marianot és odaadja 
az iratokat ; ebben a pillanatban Beatriz 
rajtuk üt, de fájdalmában szökni engedi 
Marianot. 

Harmadik felvonás. Beatriz a női de-
tektivek élén a határon les Marianora. 
Marianot el is fogják, de közben a kor ' 
mán y megbukik, a helyzet tisztázódik, 
Cora kibékül a miniszterelnökkel, Beatriz 
pedig az attaséé lesz. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói savanyuviz nélkül ! 

Király Színházban Trenk 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 S Z Í N H Á Z 

A farkas. 
Játék 3 felvonásban. Irta MOLNÁR FERENC. 

Személyek : 

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

Szinház után a NEW YORK kávéházba 
megyünk. 

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 vissza j . n , vagy 
min t diadalmas katona, vagy mint or-
szágok sorsát intéző nagy ur , vagy mint 
vi ághirü 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 
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 t i tkos emlékét, a 
szegény kis levelet . . . 

Változás. Főúri palota ragyogó hallja. 
Vilma fantasztikus estélyi ruhában, si-
koltozva fu t 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, amig véxre 
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 akar ja választani az urától a világ-
hírű művész, egy énekes, végül a levél 
negyedik alakja, a lakáj. Nagy botrány 
támad, amikor egyszerre mindig erős-
bödő kopogtatás hallatszik kívülről. Há-
romnegyed tíz . . . A nevelőnő kopog-
tat . . . Az asszony felébred álmából. 

IzliK önneh a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélKül? 

Harmadik 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, hogy sose volt 
katona, hogy a diplomáciáról fogalma 
sincs, hogy nem tud énekelni és még 
lakájnak sem volna jó, mert a két ko-
nyakos poharat is elejti. Vilma elutasitja 
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. 

Szinház után ki tűnő friss vacsora 
SZABÓ PRINDL (volt Révai) étter-
mében. Király-u. és Izabella-u. sarok. 
Szinház után is friss Pilseni csapolás. 
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MAGYAR SZÍNHÁZ NÉPOPERA 

A miniszterelnök. 
Komédia 3 fe lvonásban. Irta : NAGY E N D R E . 

Rendező : VAGÓ 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 

Szinház után : i NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Carmen. 
Opera 4 fe lvonásban. 

Zenéjét szerzette : GEORGES BIZET. 

Személyek : 
Carmen Van der Osten Eva 
Micaela Ábrányi Rózsi 
Frasquita Sebők Hona 
Mercedes Serák Márta 
Don José tizedes Jadlowker H. 
Escamillobikaviador Pajor Ödön 
Zuniga hadnagy Bihar Sándor 
Moralés Róna Dezső 
Remandado Pázmán Ferenc 
Dancairo Németh Gyula 

I. felvonás. Benke kishivatalnok laká-
sába betéved egy idegen ur olyankor, 
amikor csak Benkéné van otthon. Hir-
telen rosszul lesz az asszony, kénytelen 
mentőkért telefonálni. Megérkezik a 
rendőrség is és konstatálják, hogy az 
illető a miniszterelnök. 

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

III. felvonás. Benke rendkivül jó 
anyagi körülmények közé kerül. Nagy-
szabású üzleti vállalkozásokba kezd, 
amikor a lapok azt a hirt hozzák, hogy 
a miniszterelnököt egy más idegen 
lakásban tényleg megütötte a guta. S ez 
elvágja Benke hirtelen induló karrierjét. 

Szinház utánaGRADO-KAVEHAZBA 
megyünk (ARÉNA-UT). A t. vendé-
gek kényelmére AUTÓ áll rendelke-
zésére. Hideg buffet ! Meleg vacsora ! 

KLISÉK 
M Ü m S Z I KIVITELŰ 

KÖNI&lAYER 
BUDAPEST. MflZINCZI-UTCÛ 3 2 TELEFOHVSÎ. 

izlik önnek a vacsora 
Szántói savanyúvíz nélkül? 

Az operaház REICHMANN SÁNDORNÉ 
m mr m francia és angol női divattermében 

• • • U V C S Z n O I dolgoztatnak (VM Nagykorona-utca 24) 
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NÉPOPERA 
• • • 

Mignon. 
Opera há rom felvonásban. 

Személyek: 
Meister Vilmos Jadlowker H. 

A kedves Augusztin 
Operett 3 felvonásban. 

Lotharino 
Laertes 
Friedrich 
Jarno 
Antonio 
Mignon 
Philine 

Róna D. 
Pajor Ö. 
Martonffy Lajos 
Bihari S. 
Szalai Károly 
Von der Osten Eva 
Jávor M., Sebők I. 

Énekművésznő 
Marchesiné volt tanitványa Párisból 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéfsel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe juttatja tanít-
ványait. Kitűnő francia, olasz nyelvek 
és zongora-oktatás. Balázsy Erzsébet, 
Pipa-utca 6. (Központi vásárcsarnoknál.) 

Bihar Sándor 

Szoyer Ilona 
Újvári Lajos 
Pázmán Ferenc 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

1. felv. Egy német városka korcsmájá-
ban Jarno cigány érkezik Mignonnal, a 
kis táncosnővel. Jarno kinozza Mignont, 
akit ketten védenek: Lothario ősz kol-
dus és Meister Vilmos. Sőt Vilmos meg 
is veszi a leányt és magával viszi Ro-
senberg bárónőhöz, ahová egy szinész-
társaság is meg van híva. Vilmos sze-
reti a kacér színésznőt, Philinet. 

2. felv. Philine, akinek Friedrich a 
barát ja , kacérkodik Vilmossal és sérte-
geti, gúnyolja Mignont. 

Változás. Mignon bánatában öngyilkos 
akar lenni, de Lothario visszatartja, sőt 
Mignont megbosszulandó, felgyújtja a 
színházat. Philine beküldi az égő szín-
házba Mignont, aki benn veszne, de 
Vilmos kimenti, mert érzi, hogy szereti 
Mignont. 

Az eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

3. felv. A beteg Mignont a gróf App-
riani-házba viszik. Itt kiderül, hogy 
Lothario a gróf, Mignon pedig a tizenöt 
évvel ezelőtt eltűnt leánya. Vilmos és 
Mignon egymásé lesznek. 

Személyek: 
Bogumil, Konakia 

régenshercege 
Heléna hercegnő, 

az unokahuga 
Nikola herceg 
Augusztin, zongorás 
Gyúró, miniszterelnök Mátrai Ernő 
Jasomirgott ,komornyik Horthy Sándor 
Anna, a leánya Hajnal Hajnalka 
Burko, tábornok Lóránd Lajos 
Mirko, ezredes Németh Gyula 
Pipsz, zászlós Serák Márta 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg 
a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET ! 

I. felvonás. Konakia országát csak ugy 
lehet a pénzzavaroktól megmenteni, ha 
Heléna hercegnő feleségül megy a dús-
gazdag Nikolához. Heléna a zongora-
mestert, a kedves Augusztint szereti, 
akinek egy szerződésből kifolyólag Jaso-
mirgott főudvarmester leányát, Annát 
kell elvennie. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk ! 

II. felvonás. Nikola megérkezik és 
beleszeret Annába,aki a snájdig hercegéri 
szakit Augusztinnal, és viszontszerett. 
Heléna Augusztinba szerelmes. 

Az eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

III. felvonás. Már épen meg akarják 
tar tani a két esküvőt, mikor egy szer-
zetes elbeszélése folytán kiderül, hogy 
a két leányt a születésükkor felcserélték, 
és az igazi hercegnőnek egy pezsgődugó-
alaku anyajegye van. Minden jóra for-
dul, Nikola királynővé teszi Annát, mig 
az addig királyleány Heléna a kedves 
Augusztin felesége lesz. 

G y e n g e fér f iaknak 
elvesztett erejük visszatér, ha a 

Neosan - tablet tákat 
használják. • A férfi gyengeség, 
impotencia ellen, valamint a fértí -
erónek a legkesőbb korig való 
fenntartására kipróbált szer. Egy 
doboz K 450 . Szétküldés utánvét-
tel legdiszkrétebb csomagolásban 

SZT. HERMINA GYÓGYSZERTÁR 
Budapest, VII . , Thököly-ut 28 . 
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NÉPOPERA 

Hoffmann meséi. 
Fantaszt ikus opera 3 felvonásban, 5 kép ' 
ben. Szövegét i r t a : Jules Barbier. For-
ditotta : Váradi Antal. Zenéjét szerzette : 
Jaques Offenbach. A zenekart vezényli: 

Márkus Dezső. 
Személyek : 

Hoflmann 
Olympia 
Giulietta 
Antonia 
Miklós 
Antónia anyja 
Spalanzani 
Nathaniel 
Crespel 
Luther 

Előjáték. Luther csapszékében Hoff ' 
mann elmeséli há rom szerelme történetét. 

Első felvonás. Hoffmann egy bábuja 
Olympiába szerelmes, akiből készítője, 
Coppelius is részt követel magának és 
mikor becsapják, összetöri a bábut . 

Második felvonás. Giulietta bosszúja 
eszközéül használja fel a költőt, ki egy 
párbajban leszúrja ellenfelét, mialat t 
imádott ja ú j szeretője, Pittichinacció 
karjaiba borul. 

Felvonásközökben a portásnál megrendelhetők 
színház utánra a Luxus Autoforgalml részvény-
társaság legelegánsabb bérautói 70—65, (81—42). 

Harmadik felvonás. Hoffmann ked ' 
vesét, a mellbeteg Antóniát, Mirakhel 
csodadoktor éneklésre ösztönzi, amibe 
az belehal. 

Utójáték. Hoffmann befejezi szerelmei 
történetét és tovább poharaznak. 

Csak egyszer, csa,k egyetlen egyszer 
kóstolja meg a szántói savanyuvizet ! 

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

Első Magyar Kötszergyár 
Budapest, II., Lánchid-utca 15. sz. 

A lila dominó 
Háromfelvonásos operett. 

Személyek : 

Jadlowker H. 

Adler Adelina 

Bazilidesz Mária 
Hikisch Kató 
Szántó Gáspár 
Gyárfás Dénes 
Bihar Sándor 
Mátrai E r n ő 

Sorize vikomt 
Georgine, a leánya 
Elledon márki , 

az unokaöcscse 
Lony d'Andorcet, fiatal 

özvegy 
Anatol de Saint Vallée 

gróf 
Prosper Buzot, 

Anatol barát ja 
Raymond de Constard, 

Anatol barát ja 
33-ik Pác Jancsi, 

cigányprímás 
A tánccsillag 

Horthy Sándor 
Szoyer Ilona 

Hajagos Károly 

Balogh Böske 

Pázmán Ferenc 

Ujváry Lajos 

Marosffy Lajos 

Payor Ödön 
Hajnal Hajnalka 

ZÁLOGCÉDULÁKAT 
brillíáns 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. Telefon 102-19. 

Legelőkelőbb mozgót énykép-bemutató helyiség! 

OLYMPIA sz. 
(TELEFON 115—71) 

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

S z o m b a t é s v a s á r n a p 

a kinematográfia legújabb szenzációja 

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

J .crues" clmü világhírű regénye nyomán. 
Ugyanazon rendezés és ugyanazok a szereplők, 
mint a „NYOMORULTAK" cimfi mestermfiben 
H é t f ő n , d e c e m b e r h ó 1 6 - t ó l b e z á r ó l a g 

s z e r d a , d e c e m b e r h ó 1 8 - i g 

ASTA NIELSEN, 
IFJÚ ÉS BOHÓ 

cimü 3 felvonásos vigjátékban-
C s ü t ö r t ö k ö n , 1 9 1 2 . d e c e m b e r 1 9 - é n é s 

p é n t e k e n n a g y s l á g e r m ű s o r I 

AZ UZSORÁS 
dráma 3 felvonásban. 

Azonkívül több eredeti vigjáték, sport- és 
tájkép lesz bemutatva. 

HELYÁRAK: Fáholyüles K. 1.20. 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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I L L A T , F É S Ű , K E F E 
legjobb minőségben kizárólag 

MÜbbER i. b. cs. és Kir. udu. szál l í tónál 
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 3. sz. 

Figyeljünk a cimre és házszámra. 

• • • • • • N Ől KALAPFORMÁK 
a legolcsóbban F RIEDMANNÄL Kaphatók, 

VI., Király-utca 8. I. em. 

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

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

= DR. ILLÉS MÁRTON 
FOGORVOS 

Budapest, Erzsébet-körut 30. sz. 1. emelet. 
Készit mindenféle műfogakat (kaucsuk, 
arany), egész fogsorokat, aranyhidakat. 

Foghúzás fájdalom nélkül. Legmérsékeltebb árak. Részletfizetésre is. 
O Rendelés délelőtt 9—i óráig és délután 3—6 óráig. • 

E R I) j P u R I E M B E R , M U N K Á S E M B E R 
csakis a kiváló összetételű és a legkitűnőbb gyógyhatású 

Fedák Sósborszeszt 
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. KARCZAG 
Egy kis üveg Fedák-Sósborszesz 40 fillér, egy nagy üveg 110 fillér. 
Legnagyobb üveg 220 fillér. Minden üvegnek blombálva kell 
Egy k: 

[ l Legnaj lennie. I M 
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A 

„SZÍNHÁZI HÉT" 
karácsonyi 
szama 

3 0 . 0 0 0 
példányban 
jelenik meg ^ 

rendkívül 
gazdag tartalommal 

„Thália" műintézet kő- és könyvnyomdai r.-t., Budapest, V., Csáky-utca 12. 


