
Országos botrány.
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A Nopcsa-ügy mindinkább ma
gasabb Indiám okát csap és a do
log csak most kezd úgy isten iga
zában, a maga rideg valóságában 
kibontakozni.

A sajtó napról-napra hozza a 
szenzácziós híreket, melyek egy
részt meglepetést okoznak a kö 
zönség körében, másrészt felhá
borodást a két színház tagjai 
között.

Alább a »Magyar Estilap»-ból 
veszszük át a következő nyílt le
velet, a mely bizonyára nem té
veszti cl hatását.

Méltóságos
Nopcsa Elek báró 
intendáns urnák

Budapesten.
Méltóságos báró ur !

A ma reggeli lapokban azt olva
som, hogy a m. kir. Operaház hat 
ballerinája erkölcsi bizonyítványt ál
lított ki báró urnák és hogy Méltó
ságod ennek kapcsán kijelentette a 
belügyminiszternek, hogy a lapokban 
megjelent közlemények mind valót
lanok.

Az idegen közleményekre nem tu
dok véleményt mondani, de a mi a 
sa ját dolgomat illeti, mély alázattal 
bátorkodom a történteket és mondotta
kat kegyes emlékezetébe hozni. A 
„Magyar Estilap“ és az „Egyetértés“ 
reám vonatkozó közleményeihez én 
adtam az informácziót és igy köte
lességem az általam bemondottakat 
meg is erősíteni.

Nem akarom Méltóságod türelm ét 
soká igénybe venni és nem fogom az 
egész csúf históriát újból elmondani, 
csak egy jelenetet és néhány mondá
sát idézem vissza szives emlékezetébe.

Mikor a 600 forintos ösztöndíj vé

gett először jártam  báró urnái, azt 
tetszett mondani:

Én nem szoktam hazudni, az ösz
töndíjat biztosan meg fogja kapni.

Várady dr. igazgató ur tanácsára 
mentem el másodszor és bevallom 
azt is, hogy ez alkalommal nemcsak 
azt kérdeztem, hogy mikor kapom a

HEGYI ARANKA. 
(Uher fényképe után.)

biztosra Ígért ösztöndíjat, hanem kér
tem is száz forint előleget.

E rre  azt tetszett mondani, hogy 
adhatna előleget olyan dologra, mely 
nem biztos; ezt meg kell szolgálni; de 
azéri ne ijedjek meg ; mert ha Ön nem 
is bolond tót, a ki ingyen osztogatja a 
pénzt, meg fogom kapni az ösztöndí
ja t  ; csak jö jjek  el a lakására.

Mikor megütközve kérdeztem, ho
gyan ? mondta:

— Akár gyalog, akár kocsin! csak 
jö jjö n  el. U faut passer par là, ezen

lui kell esni előbb vagy utóbb ; hát csak 
jö jjö n  cl.

I S ehhez még azt is hozzátette, hogy 
tán csak akarok a nemzetihez szerződni, 
hát minek vagyok olyan naiv.

S ezután erőszakosan megölelt és 
megcsókolt és nevetve mondta, maga 
most meg van ijedve, mert az inten
dánsa megpuszizta, hát csak azért jö jjö n  
el. Az ösztöndíj biztos, minden tőlem
fim-

S én nem jöttem  el s Ön ezután 
került; sőt egy alkalommal, hogy szembe 
ne kelljen velem néznie, két kulissza 
között kibújt és lehorzsolta kedves 
bőrét az arczáról. Az ösztöndíjat nem 
kaptam meg és r,/4  évi tanulmány után 
ott kellett hagynom a szini tanodát, 
m ert Ön szerint naiv voltam ahhoz, 
hogy a Nemzeti színházhoz szerződtes
senek.

Kegyeskedjék Méltóságos Báró Ur 
ezt az alázatos levelemet is a belügy
miniszter u r Ő Nagyméltósága elé ter
jesztendő bizonyítékokhoz csatolni.

Végül pedig kijelentem, hogy állítá
saimat kész vagyok bárminő bíróság 
előtt esküvel is megerősíteni.

Budapest, 1897. május hó 21-én.
Méltóságos Intendáns Ur

Alázatos szolgálója 
Baán Nelly 

A Vígszínház tagja.
*

Az «E. U.» nyomán a követ
kező szenzácziós hirt közölhetjük :

F o rro n g ás a főpróbán. A nemzeti 
színházban tegnap délelőtt a Labiche- 
féle „Egy millió“ czimü bohóság fő
próbáját tarto tták  meg, olyan izgalom 
közt, hogy a próbát csak nagy nehéz
séggel tudták befejezni. A színház 
összes tagjai, a darab szereplői s a 
többiek is, a színpadon és az udvaron 
gyülekeztek össze s nagy indulattal 
tárgyalták a mai reggeli lapoknak a 
Nopcsa-ügyról szóló tudósításait.

A botrány többi, eléggé ism eretes 
része csak annyiban érdekelte a nem
zeti színházat, a mennyiben egy in
tendánsról szólt, a ki valószinüleg el
megy. Legfölebb Jászai Marin sajnál-

Lapunk a mai összes szinlapokat tartalmazza.



Színházak és Mulatók Közlönye
koztak, aki néhány napja föladta is
m eretes álláspontját, s nyilvánosan 
kibékült és összecsókolózott Nopcsa 
báróval. De a ma reggeli lapközlemé
nyek közt volt egy, amely egyenesen 
a nemzeti színház tagjainak becsüle
tébe vágott.

Nyomtatásban napvilágot láto tt az 
az eddig titokban rebesgetett hir, 
hogy Nopcsa Elek báró a színház mű
szaki alkalmazottjainak bálján nagy 
társaság előtt a következőket mondta :

Egyetlen ftatai nő van a Nemzeti 
Színháznál, a kit még nem láttam ru
hátlanul.

A közlő lap hozzáteszi, hogy a 
tanukat, a kik ezt hallották, kész 
megnevezni.

Természetes és érthető izgatottsá
got keltett ez a hir a Nemzeti Szín
házban. A színháznak azok a hölgy
tagjai, a kik a fiatal jelzőre jogosan 
tartanak számot, valamennyien egy
forma keserűséggel érzik a sértést, és 
el vannak határozva addig föl nem 
lépni, a mig az intendáns valami mó
don elégtételt nem ad.

A fiatal hölgytagok sorába, a ki
ket a sértés ért, tartoznak első sor
ban P. Márkus Emilia, Csillag Teréz, 
K. ! Gero Lina, Cs. Alszeghy Irma, R. 
Marőthy Margit, llelvey Laura, Török 
Irma, Nagy Ibolyka, Vizváry Mariska, 
K. Ilegyessi Mari, Ligeti Juliska, Keczeri 
Irén, Meszlényi Adrienne, Vásárhelyi 
Vilma, Dóri Margit és Lendvayné. Kép
zelhető tehát, milyen fönnakadás lesz 
a színház műsorában, ha ezek a mű
vésznők megállnak szándékuk mellett 
s nem lépnek föl addig, a mig a sértő 
Nopcsa lesz az intendáns.

Azok a hölgyek pedig, a kiknek 
férfi védelmezőjük van, egyéb mó
don is keresik az elégtételt. Császár 
Imre, Alszeghy Irma férje a délelőtt 
folyamán elment a h ir t  közlő lap szer
kesztőségébe s a nyilatkozatot hallott 
tanuk nevét kérdezte. Ott pedig öt 
kifogástalan urat neveztek meg, a kik 
a Nemzeti Színház bálján az intendáns 
társaságában voltak. E rre  Császár azon
nal levelet irt Nopcsának, megkérdez
vén, hogy igaz-e a fatális nyilatkozat, 
s ha igaz, hajlandó-e helyt állani érte.

Festetich Andor gróf, a színház igaz
gatója, a hir hallatára kocsin sietett 
az intendánshoz, s fölszólította, hogy 
nyilatkozzék a dologban, a melyet, 
nem lévén az intendáns magándolga, 
nem lehet szintén agyonhallgatni.

Ebben a hangulatban oszlottak szét 
a színészek és színésznők, a kik közül 
sokan emlékeznek még a Nemzeti 
Színház első sztrájkjára, a mely Orczy 
báró alatt és ellen történt, a mikor 
az intendáns bagázs-nak és kszindli-nek 
nevezte a színház tagjait.

Kék asszony.
A «Kék asszony» operette szer

zője Varney, régi ismerőse a 
budapesti közönségnek. «Fanchon 
asszony leánya» czimii operettje

hazai színpadokon nagy tetszést 
aratott.

Varney a Népszínházban ma 
este szinrekertilő darabjának me
séje a következő : A franczia ten
gerpart lakossága a «Kék asszony» 
neve alatt ismeri azt a félelmetes 
kisértetet, aki éjjelen kint egy el
hagyott lovagvár termeiben ré- 
mitgeti a gyanútlan éjjeli vándo
rokat. A kísérletről szóló legendát 
ügyesen kihasználja de la Hoguelte. 
báróné, aki a vár lovagtermében 
— rak szarvakat a szegény férje 
homlokára. Felöltözik a «Kék 
asszony» jelmezébe s körülötte 
csoportosulnak a darab többi 
alakjai. Tréfás jelenetek és ka- 
czagtató ötletek után a csomó ki
bogozódik és a féi'j is, neje hű
ségéről meg lévén győződve, 
boldog.

A czimszerepet Hegyi Aranka 
játszsza, kit mai számunk mulat 
be a «Kék asszony» szerepében.

Hegyi «Kék asszony»-ában meg 
van az a friss, pajzán elevenség, 
kedves kaczérság, eleganczia — 
a mi szerfelett elragadóvá teszi a 
gyönyörű hangú divát.

A második felvonás lovagié- 
rembeli jelenetében ez a bájos szí
nésznő oly sikkes, de inkább fan
tasztikus megjelenésű, mikor ott 
áll légies kék köpenyegében és 
halkan, szinte suttogva, aeolhárfa- 
szerüen zendül ajkán az ábrán
dozó keringő, - - mit Hegyi külön
ben maga komponált, - - hogy az 
embert valami kimondhatatlan 
bűbáj, varázs tartja fogva és ön
kéntelenül is csodálja a szép asz- 
szony művészetét.

Az operelle sikerét nagyban 
fokozza liiiry Klára közreműkö
dése. Jelentéktelen szerepet, Terézt 
játszsza ugyan, de ebben is gyö
nyörűen megnyilatkozik hatalmas 
tehetsége.

Hogy Némelh József, Csalid 
Zsófi, Szirmai, Solymosi jól ját
szanak, mondani is fölösleges.

A szöveget Uorat és Ordoimean 
Írták, Fái J, Béla és Makai Kmil 
fordították.

s z ín h á z i  h ír e k .
Az orsz. m. kir. zeneakadém ia 

operai tanfolyam ának évzáró vizs
gála tán , melyet tegnap este tarto ttak  
az Operában, három talentumos fiatal 
énekesnő vonta magára a publikum 
figyelmét. Az első Czobor Ilona kis
asszony, ki egy magas szopránra s 
egy mély a ltra  íro tt operajelenés elő
adása közben mindenekelőtt orgánu
mának meglepő terjedelmével, azon

1897. május 22.

kívül mindkét áriában hangjának tö
mörségével, meleg csengésével, igazi 
drámai erejével ragadta operai vizs
gálaton is szokatlan zajos tapsokra a 
közönséget. A kisasszony énekében és 
játékában vannak még bántó modo
rosságok, mindazállal sokat Ígérő nagy 
tehetség, a minőt a színház vezetősé
gének nem volna szabad elszalasz
tania. Rédei Szidi kisasszony is, kit 
azonban édes, behízelgő csengésű 
hangja inkább a könnyed, humoros 
stilus felé hajló eleven tem pera
mentuma egyenest az operettre  p re
desztinál. Pompás énektudása, kol
legáit messze fölülmúló zenei érettsége 
ezen a téren nagy sikereket biztosit 
neki. Nagy stilusu koloratur-énckesnó- 
nek készül Hazafi Hermina, a kitől a 
La Grange-áriában gyönyörű sztakkató- 
kat és fiatal énekesnőnél ritka egyen- 
letességü skálákát hallottunk. T erje 
delmes, kifejezéses althangja van Limit
nél' Lilla kisasszonynak. Szántó Lilli 
énekében erős drámai véna lüktet, 
hangja egyenletes és átható ; színját
szás dolgában kerekded, plasztikus 
alakítást tudott nyújtani. Egészséges, 
jól fejlődő hangja van Wlasálc Vilmá
nak is. Kedvesen játszották  meg a 
Jancsi és Juliska két jelenését Goldburg 
Izabella és Rozenberg Berta. Az iskola 
fiatal baritonistáját, Zádor Dezsőt és 
tenoristáját, Kertész Ödönt többször volt 
már alkalmunk hallani, ma is igen jól 
megállták helyüket. — A vizsgálat e red
ménye színpadi játék  tekintetében sok
kal kedvezőbb volt, m intáz előző évek
ben, a mi Vízvári tanár érdeme, A 
növendékek nagy része uralkodik már 
az operai sablonokon, melyekbe kiki 
tehetségéhez és ügyességéhez képest 
néha életet és originalitást is visz.

A Kisfaludy-Színházban Serly 
Lajos igazgató ugyancsak buz- 
gólkodik, hogy minél jobb erő
ket szerződtessen. Ma a követke
zők Írták alá szerződésüket: Ko
vács Lenke, a kassai színház szen
déje, Kisnely Anna, az orsz. szini- 
akadémia végzett növendéke. A 
férfiak közül : Sárközy Andor ba- 
i’itonista, kit már Krecsányilól 
ismerünk és Keller Hugó, a «Rákosi- 
iskola» végzett növendéke. A pró
bák már javában folynak, miután 
már 29-én lesz az első előadás, 
melyen a «Betyár kendője» kerül 
színre, melyben a főbb szerepe
ket R. Pataki Róza, a primadonna, 
Kovács Lenke drámai szende, 
Morvái Sándor baritonista és ren
dező fogják adni. Olvasóközön
ségünket még egyszer figyelmez
tetjük, bogy bérleteket kizárólag 
a titkári hivatal vesz fel : III. kér. 
O-Buda, Cálvin-utcza 11. sz., Serly 
Lajos igazgató lakásán.

Solym ossy Elek szinésziskolájának 
növendékei erősen készülődnek jövő 
hó közepe táján m egtartandó vizs
gálatukra».
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bicziklijéról s oly kékre ütötte a sze műiden egyes élőlény kővé meredtCsodagyerek. Szombaton, e 

hónap 22-ikén megint premier lesz 
a Krisztinavárosi Nyári Színház
ban ; a Csodagyerek czimii ope
rettet adják elő, amelynek szer
zője Ausztriában élő magyar kom
ponista : Paund E. A darabban a 
főszerepet egy szép leány viszi, 
akit nevelőatyja fiúnak öltöztetve 
szerepeltet, mint hegedűművész- 
csodagyereket. A harmadik fel
vonásban skót tánezot lejtenek a 
színpadon.

A H orváth Zottán-féle szincszeti 
előkészítő iskola junius 24-én tartja  
évzáró vizsgálatait az Oroszi-féle 
Gaprice-mulató helyiségében, melyen 
„Fedora“ 1. és II-dik felvonását és a 
„Lili“ operettet fogják bemutatni.

Aranyosi Janka, a fejérvári 
színház naivája, ma il la ala Relie 
Ivánnál 3 évre szóló szerződését 
a Magyar Színházhoz.

A bolygó ho llandi Parisban . A 
W agner l'ómunkái után tegnap legré
gibb müvét, A bolygó hollandit adták 
elé Párisban. Az Opera Comique, ahol 
a darabot előadták, sok gonddal, de 
nem éppen stilszerii előadásban mu
tatta  be a nehézkes, homályos, de é r
dekes dalművét, amelyet a közönség 
és a sajtó nem a legnagyobb meleg
séggel fogadott. Általában konstatálják, 
hogy A bolygó hollandi mélyen alatta 
áll W agner egyébb müveinek.

Porzsolt Kálmán, a népszín
ház uj igazgatója, elfogadta dr. 
Iíovách (időn fiatal hírlapira 
Játékkirály czimü operettjét, mely
hez a zenét ilj. Bokor József irta.

Az ábrázatok  m estere. A színpadi 
maszkirozásnak egy kiváló míívósze, 
az angol Clarcson, nemrégiben össze
találkozott egy újságíróval s beszélge
tés közben többek közt így szólott 
hozzá:

— Hogy miképpen kell ügyes 
maszkot készíteni, arról én ugyancsak 
sokat mondhatnék önnek. Ha akarom, 
úgy el tudom változtatni az ön becses 
arczát, hogy az édesanyja sem ismer 
rá többé. Minden áldott nap kapunk 
ilyen megbízásokat és pedig nem min
dig a színházak részéről. Nemrégiben 
a londoni társaság egy fiatal hölgy- 
tagja jö tt hozzám — egy bájos leány, 
akiért az egész főváros bolondul — 
azzal az óhajtással, hogy virágárus 
leánynyá változtassam. Mondhatom, 
hogy fájt a szivem; — a legédesebb, 
legüdébb leányarezot durva festékkel 
kellett bemázolnom s a legpiszébb 
orrocskát kegyetlenül ki kellett hoz
nom a rendes formájából. Sót még 
kavicsdarabokat is adtam a szájába, 
hogy az arcza formátlanabb legyen. 
A kisasszony ugyanis nagy pénzbe 
fogadott, hogy Piccadillybcn két órán 
á t virágot árul, anélkül, hogy a já ró 
kelők felismernék. A fogadását fénye
sen megnyerte. Egy másik hölgy az 
esküvője előtt való napon lebukott a

mét, hogy nem tudott volna megjelenni 
az esküvőn, — ha én egy órával a 
lakodalom előtt nem preparálom. Be
csületszavamra kijelentem önnek, hogy 
a vőlegénye mit sem vett észre. Pom
pás jelenet volt az is, mikor a maori 
király ó felségét fehér emberré vál
toztattam. Egyébként, hogy lássa, mire 
vagyok képes, megmutatom önnek azt 
az aiitogramm-gyüjteményt, amelylyel 
a hálás vendégeim megtiszteltek.

Clarcson erre egy vastag albumot 
vett eló, amelyben sok száz hálás ra
jongó mond köszönetét a zseniális 
raaszkiroző-müvésznek. A kézírások 
között az újságíró ezeket a sorokat is 
fölfedezte :

— Az én kedves Glarcsonomnak, 
rohamosan hanyatló életem vigaszának 
és inegifjitójának — az ő hálás Langtrey 
Lilije.

Az udvariatlan párisiak. Bot
rányos jelenetek játszódtak le a 
napokban a párisi müvészakadé- 
miában: a férfinövendékek tün
tettek nőnembeli kollegáik ellen. 
Mikor utóbbiak a modelltermet 
elhagyták, egész sereg szininöven- 
dék kettős sorfalba állott és ezek
kel a szavakkal vette őket üldö
zőbe:

— Le az asszonyokkal ! Nem 
tűrjük itt a nőket ! Menjenek haza 
harisnyát kötni !

Még az utczán is akadt foly
tatása ennek a brutális jelenetnek 
és csak a rendőrség közbelépése 
vetett neki véget. A botrány oka 
az, hogy a férfiak féltik ösztön
díjaikat a nőnembeli növendékek
től, mivel ezek sokkal szorgal
masabbak az előadások látogatá
sában. A közoktatásügyi miniszter 
vizsgálatot rendelt ebben az ügy
ben és egyelőre beszüntette az 
előadásokat, ügy látszik, hogy a 
hires franczia udvariasság ma
holnap már csak a gyermekme
sékben lel majd helyet.

A művészet keservei.
(Humoreszk).

Irta: H en taller A ntal.
Egy univerzális zseni, a ki 

egykor a Thalia csemetéi közé 
tartozott : imádta a művészetet, 
rajongott a tapsért és lenézte a 
nem mulatni és szórakozni vágyó 
egyéneket, — igy szólott egy 
jókedvű társaságban :

— Uraim! — én átjártam az 
ország nevezetességeit, — nem 
maradt egyetlen deszkaszál — 
érintetlenül, — melyet ne tapos
lak volna lábaim; a müpártoló 
közönség viharos tapsai között . ..

A társaság elnémult, mintha

volna; figyelmüket, tekintetüket a 
világlátott egyénre vetették, a ki 
a következő kis tréfás dolgot 
beszélte el:

— Pályafutásom első évében 
először léptem fel a hamarjában 
összetákolt színházban, — melyet 
külseje után Ítélve inkább valami 
panorámának leheteti volna elke
resztelni . . . .

A padsorok megteltek a czigá- 
nyok is ráhúzták a betanított meló
diák egyikét s alig telt bele néhány 
pillanat, midőn finánezruhába buj
tatott törökök és magyar kar
ton ruhába öltözött háremhölgyek 
tűntek fel . . . Egy szimfonikus dalt 
énekeltek; majd hatalmas páthosz- 
szal, mintha Shakespeare egyik 
tragédiáját markirozták volna, 
szavalni kezdtek.

Az előadás mindeddig rend
ben folyt volna — ha egy éles 
eszü kritikus meg nem ütközött 
volna a fináncziális törökökön.

A direktor, — ki fültanuja 
volt az idegen látogató fölfedezé
sének — mint egy sebzett vad 
rontott az úriemberre; hogy már 
miért ne lehelne egy Bimbasi ba
sát finánez-uniformisban eljátszani, 
— mikor a darab szellemi oldala 
ugyanaz, csupán a jelmez más....

Amig a direktor a csendza
varóval volt elfoglalva, addig a 
színpadon is egy merénylet ját
szódott le, a mennyiben a ki- 
éhézleletl és gázsit nem kapott 
színészek annyira megrövidítették 
e darabot önhatalmúlag, hogy az 
még egy felvonásban is feltűnő 
rövid lett volna.

A direktor észrevette e me
rényletet, megboszulta a gye
rekeket ; fogta magát, kiszaladt a 
kasszához, a vasszelenczét ka
bátja alá csapva, rohant egyene
sen az induló vonat felé.

A művészeknek sem kelleti 
egyéb, úgy amint voltak, jelmez
zel együtt, befestve iramodtak 
az elsikkasztott szelencze után, 
hogy karmaik közé keríthessék, 
ha már nem a direktort, de leg
alább a pénzes szelenczét.

A vonat indulófélben volt, 
egyenkint fölugráltak rá, abban a 
reményben, hogy a legközelebbi 
állomáson meglinchelik a direktort.

De sajna, a dolog annyiban 
volt különös, hogy az éles eszi'i 
direktor a kocsi másik ajtaján 
meg leugrott a vonatról és fügét 
mutatva kaczagotl az utazó tár
sulat után . . .

Itt azonban az elbeszélő fél
beszakította tárgyát és szinte
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szánakozva vetette oda a hallga
tóságnak :

— Ezt nevezem én uraim a 
művészet keserveinek.

Két hétig nem enni, csak kenye
ret és vizet, szerződni, de gázsit 
nem kapni és jelmez hiánya nélkül 
egy Szultánt előadni fináncz-toilett- 
ben és végül a direktor gyanús 
eltűnését a pénzes ládával . . . .

Egy a társaság közül, ki mind
ezeket végighallgatta, egy kér
dést intézett a szólóhoz, hogy a 
finánczruhába bujt színészekkel 
mi történt?

Az elbeszélő egy kissé gondol
kozni látszott, de aztán nyíltan 
veié oda a hallgatóságnak :

— Uraim, indiskréczió ! —
azok potyára utaztak.

— Hát a valódi finánczok- 
kal ? — vágott közbe egy harma
dik hang.

— Azok toilett nélkül marad
tak — viszonzá a kérdezett hideg- 
vérüen . . .

A társaság hangos hahotába 
tört ki.

PRY PÁL MONDÁSAI.
Ha nem alkalmatlankodom, mi egy 

vidéki színész — ebédje ?
*

Ha nem alkalmatlankodom, eláru
lom, hogy a Nemzeti Színház műsora 
mily családias. íme ily darabjai is 
vannak : A mama , Az apósok, A dolo- 
vai nábob leánya, Foiirchamboull csa
lád, Egyetlen leány, Századvégi leányok 
stb. Legközelebb pedig színre kerül 
„A mama kedvencze“, előadják a kis 
és nagy gyerekek.

*
A magyar királyi operától minden 

elmegy : közönség, tagok, vendégek — 
csak a deficzit marad.

*
Sehogyse fér fejembe, hogy Nop- 

csa, a ki a ballerinák hoppolását táncz 
közben végig nézi — miért nem ma
rad maga is hoppon ? !

*
Ha nem alkalmatlankodom, eláru

lom, mit m ondott a Juczikám, lelkem, 
az Opera kulisszái mögött : Azok az

újságírók mindig szidják azt a jó 
Nopcsa bárót. Azt mondják, hogy 
nincs, semmi müérzéke. Az nem igaz. 
Az intendáns bácsinak rendkívül ma
gas igényei vannak — a hallétkor 
lábcmclését tekintve.

*
A Juczikám, lelkem az Operából 

a következőt rebesgeti.
Egyik barátnőm a kórusból mesélte 

nekem, hogy az intendáns bácsi meg
dicsérte szép hangját. Hej pedig milyen 
hamisan énekel! De igazán Ind szeretni 
s minálunk már — ez a f'ő.

Női kalapok a színházban.
Színházlátogatónak legnagyobb 

boszusága, ha előtte női kalap 
«homályositja el a látókört». Nincs 
az a kinzó eszköz, melylyel ^na
gyobb sebet lehetne ütni a hífbi- 
tilé művészetért rajongó szivén», 
mini jpen a női kalappal.

CLak ez az átkozott női kalap 
ne volna, mely elrontja az ember 
jó estéjét és lelke nyugalmát.

Toronymagas kalap láttára az 
ártatlan néző idegesen izeg-mozog 
helyén és ötöl-hatol, ha az a ma
gas női kalap eléje kerül-e ? Es 
ha úgy történik, óh akkor jaj ne
ked — nő !

A csendes szidás lesz osztály
részed, elátkozzák csillagodat,mely 
alatt születtél — és te mégis ka- 
czagsz a színészek évődő, holló 
játékán.

Nos, de valljuk be, ezen kelle
metlenség egyik okozója a nők 
divatszeretete.

Majd egy virágos kert, majd 
Mars- vagy Minervaföveg-alakra, 
végül egy slrucztoll garmada . . .

Az amerikai nők szinte tüntet
nek kalapjaikkal és alig várják, 
hogy Thália-templomának csarno
kai megnyíljanak, hogy kalap
monstrumaikkal a színház közön
ségét forrongásba hozzák.

Rendkívül szeretik a bizarr, a 
lármás színeket, a csillogó éksze
reket, úgy hogy Európa divato
sabb fürdőhelyein első pillanatra 
felismerik a yankee nőket

Es mivel az amerikai nők min
denben extravagánsok, természe
tes, hogy kalapjaikkal is különez- 
ködnek.

A legmerészebb fantázia szár
nyalása sem alkothat meglepőbb 
kalapformákat, mint az uj-világi 
embertársunk.

Nálunk persze a leghivalkodóbb 
orfeumi csillag sem merne az 
Andrássy-uton, amolyan csoda
kalappal végigsétálni — mig az 
Oczeánon túl a legszolidabb csa
ládanya, vagy a legszerényebb

aggszűz is föltcszi, mert olt az a 
divat, hogy a feltűnésben hezitál
ják túl egymást az asszonyok és 
ahány ház, annyi szokás.

A mi hazánkban azonban sze
li debb erkölcsök uralkodnak, és 
a férfiak színházban nem is any- 
nyira a női kalapok miatt panasz
kodnak, mint inkább a színésznők 
szeszélyeiéit.

A női kalap színházban talán 
akkor okozhatna kellemetlenséget, 
ha az illető hölgy mögött ülő úri
ember a saját pénzén vette meg 
a kalapot és miután ezt odaaján
dékozta, a nő jobbat gondolt és 
faképnél hagyta őt.

Egyet azonban ajánlhatunk és 
ezt a gavallérok szivére kötjük, 
hogy bármily körülmények közölt 
ne mulaszszák el a női kalapokat 
— tanulmányozni.

Halmai Miklós.

A SZÍNHÁZBAN.
E m berism erő  színész.

Crébillon, a tragikus színész, min
dig vagy húsz kutyájával já rt-k e lt az 
utczán. A mikor megkérdezték, hogy 
m iért teszi, keserűen igy felelt :

— Amióta megismertem az embe
reket, azóta a kutyáim társaságában 
érzem magamat legjobban.

H am isan énekelt.
A czinikus Rameau, a zeneszerző, 

halálos ágyán igy szólt a paphoz, aki 
valami szent éneket énekelt neki :

— Ugyan tisztelendő ur, mit éne
kel '! Hisz oly hamis a hangja !

Szerkesztői üzenetek.
409. sz. előfizető. Lapunk fóczél- 

já t képezi a színészet ügyét felkarolni.
Ella. Dehogy háborgat soraival, 

csak forduljon hozzánk, szívesen szol
gálunk tólünk kitelhető felvilágosí
tással.

S. K. Igen. Szabadjegyekért Laczkó 
Béla titkárhoz kell fordulni. A szer
ződtetést maga Serly Lajos végzi.

H. A. Dolgozatát jónak találtuk 
és hozzuk.

K. R. A művésznőt a délutáni 
órákban keresheti fel.

A. Jenő. Czikkében nagyon támad, 
kissé higgadtabban kell tárgyalni az 
ügyet. A színházi h irt átíratjuk.

Válay Ilona. Kérdczósködésérc, 
ki ir lapunkban „II. M.“ alatt, azzal 
válaszolunk, hogy ez egyik budapesti 
politikai napilap rendes belmunkatársa.

E. József. A kiadóhivatal intézke
dett már, hogy a lapot vasárnap reg
gel, a többi napokon pedig a déli 
órákban kapja meg.

Kiadótulajdonos ós fôszorkesztô : I Felelős szerkesztő :

S P I E I M A N N  A D O L F ,  j  #  F E K E T E  I M R E .  *
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M. kir. Opera.

B udapest, szom baton, 1897. m ájus hó 22-én.

A hugonották.
Nagy opera 1 felvonásban. Zenéjét szerzetté Meyerbeer. 

Szövegét irta  Seribe. Fordította Nádaskay Lajos.

S z e m é l y e k :
Valois Margit, Navarra k irá ly n é ja .......... F. Pewny I.
Valentine, udvarhölgye ... ... ... .... Vasquez M. I.
Urbain, a p r ó d ..........  ... ... .... .......... Payer M,
A királyné udvarhölgye ... ... ... ... de Ponty B.
Egy h ö lg y ................................................. Rózsa L.
De Nangis Raoul, protestáns nemes ... Pcrotli 
Marcel, fegyvernöke, protestáns ... ... Ney 1).
Saint Bris gróf, Valentine atyja, a Louvre 

kormányzója, katholikus ... ... ... Kornay
De Nevers gróf, katholikus ... .... ... Takáts
Maurevert. ........................................ ... Mihályi
Tavannes ) . .. Dalnoki
De Cossé ) katholikus nemesek ... ... Szabó 
Thoré ) . . . . .  Hegedűs

De Thou, ] l,rotestáns nemesek ... S/mgif'
Boi.s Rosé, hugonotta katona... .... ... Kertész
Éji őr ... ........ . ................. ... ..........  Kárpát
Inas ... ....................... . . ... ... ... Szalay
Katholikus és protestáns nemesek, udvarhölgyck, kalholi- 
kus és protestáns katonák, diákok, polgárok, polgárnők, 
szerzetesek, városi tanácstagok. A cselekvény helye: az 1-ső,
3-ik és 4-ik felvonásban Páris, a 2-ik felv. Margit királyné 
kastélya Tourraineben. Idő: 1572. A harmadik felvonásban 

előforduló „C zig án y -tán cz“-ot előadja a tánczkar.
Kezdete 7 és fél [órakor, vég-e 10 és fél után.

Nemzeti Színház.
B udapesten , szom baton, 1897. évi m ájus hó 22-én.

Uj betanulással, először:

Egy millió.
Vígjáték 1 felvonásban. Irta Labiche és Delacour. Fordí

totta S zerdahely i Kálmán.

Személyek 
Duplán apó, volt jegyző 
Carboncl... ... ...
Pérugin ... ... ..
Duplán Móricz ...
Lajonchére Edgárd..
Priés Gyula építész 
Césénas ... ... ...
Carbonel neje 
Pérugin neje .... ...
Césénas neje..........
Bertha, Carbonel leánya ... ...
Luiza, Pérugin leánya ... ... 
Josepha, szobaleány Carbonclnél
Kertész ....................... .................
Vadász.................................................

Vízvári 
Gabányi 
Szigeti Imre 
I )czső 
Zilahi 
Iváníi
Kőrösmezei 
Vizváriné 
Rákosi Sz. 
Meszlényi A. 
Vízvári M. 
Ligeti J. 
Dóri M. 
Abonyi 
Berényi

Idő: jelenkor. Történik: az első felvonás Carbonclnél
Párisban; a második Gésénasnál ugyanott, a harmadik Péru- 
ginnél, Montmorency ban; a negyedik Duplán apónál, Cour- 

bcvoic-ban.
Kezdete 7 és fél órakor, vége 10 után.

N é p s z í n h á z .
B udapesten, szom baton, 1897. évi m ájus hó 22-én.

A kék asszony.
Operette 3 felvon. Irta A rm and L io ra t és M. O rdouneau. 
Ford. Fái J . Béla és Makai E. Zenéjét szerzetté Louis V arney.

De la Hoguette báró 
Yolande, felesége ... ...
Canteleu, fogadós ... ... 
Teréz, unokahuga ... ...
Pigeonné, fogadósné 
Pierre, halászlegény ... ...
Mirasol, csendőrkapitány 
Mariolle )
Juha 1 3  ) cse léd lányok  
Germaine)
Mathurine, osztrigás kofa

Személyek :
Németh 
F. Hegyi Aranka 

... Solymosi 
Köry Klára 

... M. Csatai Zsófi 
Raskó 

... Szirmai
Z. Bárdi Gabi 

... S. Harmatb Ilon 
Gyöngyösi Ilka 

... Lendvainé 
Izsóné

Utasok. Nők. Tudósok. Halászok. Csendőrök — Történik 
mai napság, Mont-Saint Midiéiben.

Pénztárnyitás fél 7, kezdete fél 8 órakor.

V í g s z í n h á z .
B udapesten, szom baton, 1897. évi m ájus hó 22-én.

T R IL B Y .
Színmű 4 felvonásban. (Jeorg-es du  M aurier regénye után, 

irta Paul M. P o tte r . Forditotta Fáy J  .Béla.

Személyek :
Trilby O’ Ferall 
Talbot Wynne, máskép Taffy 
Alex. Me. Allster „ Sandy _
William Ragot „ Billie...
Rochemartel herceg „ Zouzou..
Th. de Lafarcc „ Dodor
Svengali
Gecko ... ................. ...
Vanardné, házmesterné
Antony ... .........................
Lóriméi* ........ ......................
Rev. Thomas Bagót ... ...
Mrs. Bagót, a Billie anyja ..
Kaw, színigazgató ..........
Dinien... ...............................
Vincent ... ... ... ... ...
Claire, )
Marguerite, )
Rose, ) grisettek .
Angèle )
Honorine )
Philippine, szobaleány

Varsányi Irén 
Molnár László 
Ráthony Ákos 
Tapolczay Dezső 
Szerémy Zoltán 
Balassa Jenő 
Fenyvessy Emil 
Beregi Oszkár 
Nikó Lina 
Décsi L.
Sziklai Kornél 
Gyöngyi Izi 
Hunyadi Margit 
Kazaliczky Antal 
Várady Albert 
Kassai Győző 
Berzétei Ilona 
Pécsi Paula 
Bálint Róza 
Nógrádi Jolán 
Bán Nelly 
Munkácsi Mariska

Történik Párisban, az 50-es években, az I. felvonás egy m ű
teremben, a Quartier Latinban ; a II. felvonás egy hónappal 
később ugyanott karácsony estéjén ; a III. felvonás öt évvel 
utóbb a «Cirque des Bashibazouks» foyerjében ; a IV. fel

vonás a műteremben.

Pénztárnyitás 7 órakor, kezdete 7 és fél órakor.
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F ő v á r o s i  n y á r i  s z í n h á z
a K risztinavárosban.

(B uda-krisztinavárosi színkör.)

Budapest, szom baton, 1897. m ájus hó 22-én,

e l ő s z ö r »  :

A csodagyerek.
Operette 3 felvonásban. írták : L andesberg  S ándor és 
S tein  Leo. Zenéjét szerző: Szili Taund Jenő. Fordította: 

Kom or Gyula. (Karnagy: O rbán Árpád.) 
Személyek:

Lord Aberdeen ... ... —
Edward, lia ................ -  ...
Knox John, bányatulajdonos
Jemmy, leánya ..................
Gordoni, im presszárió..........
Paolo, hegedűművész 
Tween Kajetán, zeneszerző 
Barnisew Arabella ... ... 
Lord Clyde ... ... ... ... 
Lord Roshir... ... ... ...
Lord H arrison.................
Lady Harrison .... ... .
Miss Lawniss ..................
Miss W orth ... ................
Bob, ) j{nox inasai 
1 om, ) — .
Inas Aberdeen-nél ... ...
Osztrigaárus ................. .
Czitromárusnő... ... ...
Újságárus... ... .... ... .
Szivarárus leány ..........

M ásodik3virágárus lcá,,y 
Első, )
Második,
Harmadik 
Negyedik,
Ötödik,
Hatodik,
Öreg utazó angol 
Ennek neje 
Ifjú leányka

)
egattista nő

> .
)

... Dezséry Gyula 
Huni! Imre 

... Körmendy János 
Anday Blanka 

... Kovács Mihály 
Kapossy Józsa 

... Mezey Andor 
Berzsenyi Julia 

... Gondoss Alajos 
Bombay Gusztáv 

... Veress Sándor 
Várnay Paula 

... Lászy Etelka 
Borsody Boriska 

... Ilalmay Lajos 
Lantos József 

... Keresztessy S.
Fekete Adolf 

... II. Czene Stefánia 
Lenkei Kornél 

... Rácz Mariska 
Lászy Etelka 

... Rácz Szeréna 
Fáy Piroska 

... Delly Juliska 
Nagy Vilma 

... Keleti Anna 
Zádor Róza 

... Göbölös Vilma 
Szilágyi Győző 

... E. Mihajlovics II. 
Vertán Margit

Lordok, ladyk, fiirdővendégek, árusítók, pinczérek, mindkét 
nembeli nép, hajósok, cselédek.

T örténik: az első felvonás Edinburgban, Knox házában, a 
második Ostendében a tengerparton, a harmadik Aberdeen 

lord parkjában. Idő: 1896-ik év.
A harmadik felvonás elején: „skót tá n c /“, tánczolja nyolcz 

skót nő és nyolcz skót férfi.

Kezdete 7, vége 98/4 órakor.

Városligeti Színkör.
Igazgató: FELD ZSIGMOND.

B udapesten, szom baton, 1897. évi május hó 22-én. 

HARMADSZOR :

A pa Villonba n.
(L e  P a r f  u m.)

Énekes franczia vígjáték 3 felvonásban. Tocke és Hiúm után 
fordította : Ilosvai Hugó. — Személyek:

Theodule ... ................. ... ..........  Polgár K.
M ontesson.......................... ..................  ... Fehérvári
Pom pardier ... ... ................. ... ... Rónaszéki
P o tard ...................................... . ... ... ... Sághi

P a u l... 
Sylvanic 
Adél..

Gíréth K.
... Miklóssi Ilonka 

II.-Lévai Herta

1897. május 22.

Történik Parisban. Idő jelenkor.

Ezt követi:

HARMADSZOR:

Dionizosz leányai.
VigOperette, t fölvonásban.Irta: Waldslein Miksa. Fordította: 
Komor Gyula. Zenéjét szerzetté: Hrandl János. Személyek:
Frinc ... ... ... ... Szondi Aranka
Lais ... .................. ... Horváth Juliska
Vénusz Afrodite ... - - --- . »
Szókratész, bölcsészeti magántanár ... Rónaszéki 
Xantippe, felesége ... ... ... ... Láng Etel
Lovag Melkosz Fnthias bankár ... ... Nyarai
Melofonlesz ) tőzsdelálogatók és ... ... Feld Mátyás
Firisztratusz ) m ííbarátok ... Hatvani
Arisztobolusz főszolgabíró... .... ... ... Mátrai
Apellesz festő, az «athéni szalon»

választmányi tagja ......... . ... Horváth Arnold
Xaratelma, k isb iró ... ......... . . .. Komlóssi Emma
Alcibiadesz ).......... ... ... ... - . Haskosi Anna
Ariszteusz ) Szókratész tanítványai, ... Rogyó Ilonka 
Miltiadesz ) tudorjelöltek ... Jókai Olga
Leonidás ) ... ... .1 - ...................  Miklóssi Margit
Flóra ) ..................  ................. ... Lévai Hona
Deidamia ) ......1lnííi -  Herényi Anna
Melitta ) lnc baialnoi ..........  .lékei Aranka
Eirene ) ..........  ... ... ..................Horváth Aranka
1-ső aggastyán ) az areopág birái -  Tordai 
2 ík aggastyán ) 1 ” Halasz

Nép. Az areopág birái, tanulók. Történik Athénben.

Kezdete este 7 órakor.

Horváth Zsigmond
nyári színháza

BUDAPEST, városligeti népligetben.
Ma és a következő napokon :

Souper után.
Operette 1 felvonásban, nagy halléttel. 

S Z E M É L Y E K :
Wladisláv h e r c z e g ......................................Kápolnay.
Champagner, m a g á n z ó ........................Andorffy.
Dr. F ü r g e ............................................... Lévay.
Béka, b ö r t ö n ő r ......................................Rolland.
Róza, tá n e z o s n ő ......................................Tornetz R.
Kati, s z o b a lá n y ...................................... Lipcsei I.
Leona, Champagner n e je ........................Kőszeginé.
Iván, szolga . . . .  ! ........................Ligeti.
2dk ! spanyolnő ; ; ; ; ; ; ; ; ;  “ lb 
G room ......................................................... Ilörömpő.

A  babák tündére.
Nagy ballet, fényes kiállítással.

R E M E K  A S S Z O N Y O K .
Életkép.

Népszínmű.
Kezdete 3 órakor.



MAGYAR

M Ú S Z IN K Ö R
a város ligeti nép ligetben, az á lla tk e r t  és H erm ina-u t sarkán.

Naponta délután 3 órától estig

Bohózat. Irta Faludi Vilmos Személyek :

Szeles, színigazgató ... ... ... Lovász
Amália, a felesége . Méhen Anna
Nevesi Tóbiás, diurnista ... .. Kreilcr Pál
Zsuska, cselédleány .........  ......... Csapó E.

Kaczagtató bohóság. Irta:

Birkási Bogdi, magánzó ......
Biri, a felesége ... . ...
Miczi, ballcttánczosné
Mari, szobaleány .... ...............
Venczcl, privátdiener

Faltul! Vilmos. Személyek:
Faludi Vilmos

... .......... Faludi Vilmosné
. ... .... Váradi M.

..........Csapó E.
Fényedi Károly

Izsák Knobclok, hordár . . ... ... Kiss Dani

TROJKA, orosz dal és táncz.
A m űsor változatos és úgy ven beosztva, bogy

minden perezben be lehet lépni.
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« S - B I I D A M R A
a székesfőváros legnagyobb és legelőkelőbb

M U L A T Ó H E L Y E .
Idénytartam május 1-től szept. 30-ig.

Idény jegyek ünnepélyek alkalmával isérvénycsek 10 Irt.

ä  Családtagok, katonatisztek, hivatalnokok és 
nagyobb klubok részére 8 írt.

Három nagy nyílt szinpad.
Naponta nagy symphonikus és népies

H A N G V E R S E N Y E K .
Magyar és nemzetközi karénckesek, magánénekesek, 

tánezosok és elsőrendű művészek.

N agyszerű  ünnepé lyek.
Esős időben ingyen előadások a színházakban, vala

mint a vendéglők és kávéházak termeiben.
«fegyek naponta a budapesti bankeayosiilet váltó- 
üzletében V., Fiirdő-ujcza I, és az igazgatósági 

épületben Ő s-Budavárában.
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Majom-, kutya- és Ponny-Circus.
Városliget, Arena-ut allallon-daptif helyén,

(Feszty-féle körképpel szemben.)

Ma és mindennap 4 és 7 órakor nagy előadások.
13^- Vasár- és ünnepnap délután 3 órától.

Az előadásokban levő 80 állat eddig nem látott tökéletes
ségű idomitásról tanúskodik, s úgy a felnőtteknek, mint. m 

gyermekeknek egyaránt élvezetes látványosságot nyújt.

Minden előadás záradékául nagy ném ajáték .

Látványosság!
Budapest, legnagyobb és legolcsóbb

zseb-, ingaóra-és ékszer-áruháza.
K L E I N B E R G E R  M Ó R

Akáczfa-utcza 52. szám. (I)ob-ulcza sarok.)

SS ISW *“ A lapittato tt 1860. ”W 1
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. Schmalhofer F. és Fiai
kő- és érezvésnök,

ruggyanta és bélyegzők, ünnepi jelvények készí
tése, speczialista a czimervésésben és mouogram- 
mok liíwezésében ; vésett és öntött czuntáblák slb 
c szakmába vágó munkák, a legjobb és legolcsóbb 

kivitelben eszközöltetnek.

Budapest, IV., Ferencziek bazárában.

>t—'•srtrtPrtOrtrt
M00
«p

SS1 A lapitta to tt 1860. 9
O T I Ï S I 1

NÁDOR ARTHUR
(ezelőtt KELLNER D.)

F É R F I - S Z A B Ó

Ajánlja dúsan berendezett rak tárát

B kész férfi- és gyermek-rnhákban.
w  BUDAPEST, Kerepesi-ut sz. kai
É l I I I l l l l l l I l l I l l l l S



TELEFON.

L C ________« ) ■  J[C®______D

in h a r t v il m o s
G 3 ■  C S)

k é sz ít

nemesi és családi czimereket,

FESTM ÉNYEKET
dekorácziók  + + +

évS

♦ ♦ 4 ezimtdbldkaí
MŰTERMET

ajánljuk.

BUDAPESTEN,
V III. k e r ü l e t ,  H u n y a d i-u tc z a  2 7 . s z á m .

TELEFON.

ú r i -  é s  n ő i  f o d r á s z ,  i l l a t s z e r é s z .
A legm agasabb h e ly ek rő l többszörösen  k itü n te tv e .

BUDAPEST, VII. kor., Erzsébet-körut 17.
A legolcsóbb és legszebb k iv ite lben  mindennemű 
utczai cs színházi parókák, valódi hajból készült 

hajfonatok 1 fr t 50  kr.-tó l feljebb.

M ind enfé le  i lla ts ze re k  és hajkenöcsök k a p h ató k .
if ir fr ir g ir F ir F W i'ig i'W iiff ig i

Krausz
festék, lakk és firniss gyári raktára, f

Különlegességek

parket-viasz, borostyán lakk- és padlókefékben .
B U D A P E S T E N ,

IX. kerület, Ferencz-körut 39. sz.

-Ä

kiadóhivatala

a legolcsóbb áron vállal el

i 6
A ,,Színházak és Mulatók K ö z lö n y e”  szép iroda lm i

képes nap ilap  6000 példányban  je len ik  m eg n ap o n ta  és m in t a 
sz ín házaka t és m u la tó k a t lá togató  közönség lapja, egyik leg
jo b b  h ird e tő  lap ja  a fővárosi vendéglős-, kávéháztu lajdonos- és 
kereskedővilágnak .

A „Színházak és Mulatók Közlönye“
kiadóhivatala

Budapesten, Kerepesi-ut 30-ik szám I. emeletén van.

A „Magyar Nyomda“ nyomása, Budapest, József utcza 45.


