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Ne hagyja 
magát 
megtévesztő 
cimű és kiilsej&i 
lapoktól ! 

SZÍNHÁZI HÉT 
nagy példányszám-
ban jelenik meg és 
a főváros legkedvel-
tebb és legolcsóbb 
képes hetilapja. 

A 

HÉT 
ben hirdetni hasznot! 
Kiadóhivatal II, Zsig-
mond-utca 20. szám. 
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ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN SZOMBAT ESTE AZ ÖSSZES 
.BUDAPESTI SZÍNHAZAK EGÉSZ HETI SZINLAPJÁVAL 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
HELTAI BÉLA 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

II, Zsigmond-u. 20. 

Telefon 152—62. 

Beöthy László, 
Beöthy Zsoltnak a fia, Rákosi Jenőnek az unokaöcscse, 

az édesanyja pedig Rákosi Szídi. N e m csoda tehát, ha karriert 
csinált és még kevésbé meglepő, hogy tehetséges ember. Újság'' 
írónak indult. Vol t riporter, színházi bíráló, segédszerkesztő s 
minden helyen bevált. Darabot is irt egynéhányat s ezek közül 
csak egy, a legjobb bukott meg: a „Kovácsné", amelyet érdemes 
volna rehabilitálni. 

A színház iránti vonzódását nyílván anyai ágon örökölte. 
Az anyja a magyar színészet egyik ünnepelt kiválósága, Rákosi 
Jenőnek pedig 

irodalmi és tár' 
sadalmi téren el' 
ért minden dicső' 
sége közepette is 
igazi szerelme a 
színház volt és 
maradt. A család 
gondviselésszerű 
hatalmától támo' 
gatva csakhamar 
— színigazgató 
lett. Aminek el' 
éréséhez más em' 
ber számára é v 
tizedek küzdelme 

• • p r 

Beöthy László 

szükséges,Beöthy 
a szigorló jogá' 
szok korában ott 
állott egy kultur' 
intézet élén, ne' 
héz, küzdelmes 
pozícióban, mint 
az akkor még fi' 
atal, de még nép' 
szerütlen Magyar 
Színház ígazga' 
tója. A mester' 
ségét nem tanul' 
ta, de — tudta. 

Fiatalságának 
egész erejével, lel' 
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kesedésével - de egyúttal szertelenségével — fogott a mun-
kához. 

Beöthy Lászlót sok egyéni kvalitás támogatja működésében 
és sikereiben. Értelmes, fürge eszű, lelkes ember, kissé erőszakos, 
de hamar megbékülő természet. T u d bánni a színház körül 
érdekelt emberekkel „megfőz" mindenkit, akire szüksége van. 
Állandó és nagy táborkar veszi körül: színészek, írók, újság-
írók, akik szívesen élvezik a Beöthy László elmés és szeretetre'' 
mélt-0 társaságát és akiknek ragaszkodása nem is válik kárára 
az igazgatónak. 

Beöthy Lászlót sok gáncs érte, különösen amíg a Nemzet i 
Színházat igazgatta, amelynek konzervatív hagyományai útját 
állták modernebb és merészebb reformtörekvések megvalósitá' 
sának. Beöthy azonban a tehetség önérzetével járta végig a 
támadások kálváriáját és ma, még mindig fiatal ember létére, 
zavartalanul élvezheti a közvélemény osztatlan elismerését és 
ami fő: a révbe jutott színházi vállalkozó anyagi jólétét. 

A tehetség érvényesülése mindig szép és megnyugtató, 
mert igazságos és -— sajnos — ritkán észlelhető az életben. 
Beöthy László pedig olyan klasszis, hogy— nézetem szerint — 
bármely pályát választott legyen, minden téren vezető szerepre 
lett volna hívatva. Ennyi tehetségnek, intelligenciának és életre-' 
valóságnak érvényesülnie kell. 

A magyar színészet és drámairodalom ujabb, rohamos 
fejlődése a Beöthy László működésével szorosan kapcsolatos. 
Lelkessége, toborzó ereje uj színészeket, uj írókat teremtett s 
ezzel lendületet és frisseséget vitt bele színházi életünkbe, 
amelynek Beöthy László kétségtelenül egyik legérdekesebb 
egyénisége és mozgatója. 

Dr. Márton Miksa. 

"ír Y y Nyugat^mozgo 
Teréz-Körut 41. s®®®®®®® Minden műsora sláger. 

Nyugat^mozgo 
Teréz-Körut 41. s®®®®®®® Minden műsora sláger. 
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VIRÁGSZÖKSÉGLETEIT Í S ^ 
a RIVIERA élővirág nagykereskedésben « Budapest, VIII., 
Eszterházy-utca 2. szám, RáKoczi-ut sai oK. Telefonszám : 89—39. 

Orosz ballet. BOLM—KYAST. 
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Énekművésznő 
Marchesiné volt tanítványa Párisból 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéf sel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe juttatja tanít-
ványait. Kitiinő francia, olasz nyelvek 
és zongora oktatás. Balázsy Erzsébet, 
Pipa-utca 6 (Központi vásárcsarnoknál.) 

lönös orosz muzsikát azokkal is 
megérteti, akik ezekkel a zenei 
hangulatfestésekkel szemben egé' 
szen tanácstalanul állanak. Való' 
ságos tanulmányt lehetne irni 
Rimszky>Korgakow vagy Stra-
vinszky zenéjéről, de végtére az 
orosz táncosnők és táncosok lábaid-
nak zenéje, testük rithmusa min ' 
ket ezen a helyen jobban érdekel. 
A társulat két starja : Nijinszky 
és Pilz kisasszony. Az orosz csoda' 
táncos Debussy, „Egy faun dél' 
utánja" cimü eredeti táncköltemé' 
nyét a mi közönségünk tartóz' 
kodással fogadta, de nem azért, 
mintha nem tetszett volna, hanem 
mert szokatlanul merész és realisz' 
tikus még a mai kevéssé szemér' 
mes közönségünknek is. Külföldön 
nem is engedték ugy előadni, a 
hogyan azt Nijinszky elképzelte, 
de hiszen a nimfákkal enyelgő faun 
nem lehet olyan, mint egy veterán, 
akiben felébrednek a régi szerelmi 
emlékei. Az orosz ballet újdonságai 
közül leginkább a Thamar tetszett, 
meg a Chopin zenéjére lejtett szil' 
fidek. A magas helyárak dacára 
megtelt nézőtér legékesebben bizo' 
nyitja, hogy a valódi táncmüvé' 
szetet a magyar főváros közönsége 
értékelni tudja, de az is bizonyos, 
hogy a mi Operánk is feltámaszt' 
hatná, hogyha akarná. {úrfi") 

Az orosz ballet sikere. 
— Nijinszky és Pilz. — 

Az orosz ballet az Operaházban 
talán még nagyobb sikert aratott, 
mint első bemutatkozása alkalmá' 
val a Népoperában. Táncolásuk 
módja a régi maradt, ez az é v 
századok óta szeretettel fejlesztett 
művészet, de amelynek ragyogó 
keret is kell, ahol érvényesüljön 

Adolf Bolm 

a technikai pompa, a táncmester 
inventiója és a kisérő zene. Az 
oroszoknál minden tényező össze' 
működik, de különösen a zenének 
van nagy szerepe. Stravinszky és 
Debussy különleges harmóniáit, 
hogyha ugyan ennél a zenénél erről 
egyáltalán szó lehet, csupán leg' 
elsőrangú zenekar szólaltathatja 
meg. A magas királyi Operaház 
zenekara pedig nagyszerű és a kü ' 
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Szomory Dezsőről. 
— A „Bella" próbái a Vígszínházban. — 

A Vígszínház kulisszái mögül 
kellene most irni valamit. A ké-
szülődésekről, a próbákról, amelyek 
ott folynak, a most kezdődő esz-
tendő terveiről és egyebekről, 
amelyek a színházakra kíváncsi 
emberiséget érdeklik. E helyett 
most valami egészen más követ/ 
kezik. Színházról, színészekről 
kellene irni s akarva nem akarva 
az érem lassankint a másik olda-
lára fordul és kirajzolódik egy 
érdekes irói fej. A Vígszínházban 
most folynak a „Bella" utolsó 
próbái. Mi azt hisszük, hogy Szo-
mory Dezső uj darabjáról nem 
szabad előre irni, erről a darab-
ról nem szabad elárulni semmit 
és amikor szeretnénk mégis vala-
mit mondani, magunk előtt látjuk 
az irót, Szomory Dezsőt, amint 
ott járkál a Vígszínház körül, 
be-be néz a színpadra, beszélget 
színészekkel, rendezővel, igazgató-
val és közben a színpadon ki-
alakul egy gyönyörű színdarab, 
melynek minden mondata mö-
gött ott áll az író. 

Szomory Dezső. Alig néhány 
esztendeje, hogy párisi száműze-
téséből hazajött és amikor itt 
volt, itt járkált megint Budapest 
utcáin, kérdeztük magunktól, hogy 
eddig miért nem éreztük a hiá-
nyát. Annyira egyedül áll a maga 
sajátos, tisztára az egyéniségéből 
leszűrt irómüvészetével, hogy csak 
most, amikor már itt van, ami-

kor már egy pompázó irodalmi 
produkció áll mögötte, érezzük, 
hogy sokkal szegényebbek vol-
nánk, ha nem lenne itt. Nem mi 
vagyunk az elsők, akik elkábul-
tunk egy csomó novella csodála-
tos szépségeitől, akik megéreztük 
az ő zengő prózájának líráját és 
mögötte egy érdekes, hajszálfinom 
érzésekre vibráló szivet. A nyelve, 
ez a kerekre zengőre csiszolt 
nyelv, amelynek rímtelen sorai-
ból a gondolatok ezernyi ríme 
csillog, nemcsak a novelláiban 
kápráztatott el. A színpadról is 
ugy ömlöttek a mondatai, mint 
a kellemesen szédítő parfüm és 
a mondatok mögül kilopózva 
orvul ejtett mindenkit a lírája. 
Nem lehet letagadni, hogy Szo-
mory Dezső elsősorban költő és 
ez marad mindig, még akkor is, 
ha a színpadról beszél hozzánk. 
Mert mindig, minden alakján 
keresztül, a „Péntek este" vadá-
szában, a rajongó Bolzai leány-
ban, a Györgyike szeszélyes, rom-
lott, kiszámíthatatlan szivéből, a 
„Bella" csodálatosan érdekes szi-
nésznő-egyéniségéből ő beszél. A 
gondolkodása, a világfelfogása, 
ahogyan lát és ahogyan meglát 
mindent, ahogyan rajzolja az em-
bereit és ahogyan a maga szivén 
átszűrve beszélteti őket, ez mind 
ő maga. 

Kevés magyar író van, aki olyan 
ügyesen tud szordinót tenni a mon-
dataira, akinek az írásaiból olyan 
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elhalkultan, letompitottan hang' 
zanak a szavak, mint Szomory 
Dezső Írásaiból. Talán ez az, ami 
az ő különös egyéniségét teszi. 
Romlott szívű, majdnem beteg 
emberek, tulfinomult idegzetű asz' 
szonyok, csodálatos összetételű ala^ 
kok jönnek libegve, vánszorogva 
vagy táncolva elénk, az életük e g y 
egy rapszódia, a szerelmük olyan, 
mintha egy furcsa, nagyszirmu, bó ' 
ditó virágot szagolnának, a vergő' 
désük haláltánc és a haláluk 
csendes, halk muzsikaszó. Egészen 
különös emberek. Ha más irná le 
őket, talán azt mondanók, hogy 
az egyéniségük hazug. De Szomory 
Dezsőből minden ugy csendül, mint 
az igazi élet, csakhogy a furcsa 
fátyolon keresztül nézve, párisi 
éjszakák füstjével, londoni ködök 
szürkeségével takarva. Az élet, 
amelyből a furcsaságok, a leg' 
könnyesebb szépségek és a leg' 
visitóbb fájdalmak tolakodnakSzo' 
mory Dezsőn keresztül a szivün' 
kig. Tipikusan nemzetközi iró, 
az internacionalizmus mindenszine 
rajta csillog, csak a nyelve magyar, 
de ez olyan zengőn, kitisztultán, 
kifinomitottan magyar, amilyen 
keveseké. 

* 

Szeretnénk most a „Belláról, a 
legújabb darabjáról is valamit irni. 
A Vigszinházban erősen, minden 
igaz igyekezettel készülnek reá. 
Elárulni, előre elpletykálni egyet' 
mást. De nem szabad. Ennek a 
darabnak váratlanul kell jönnie, 
hogy egyszerre lekapjon a lábáról 
mindenkit. Mert ennek feltétlenül 

valami nagyon frappáns, nagyon 
különös hatása lesz. 

A darabot az irón keresztül kell 
nézni. Ez olyan, mintha az iró 
egyénisége lenne a szemüveg, ame' 
lyen keresztül nézve élesebben, 
szebb szinben csillog a darab. Most 
csak ezt a szemüveget akartuk itt 
adni. Nézni fogjuk a darabot és 
önkéntelenül is közénk és a darab 
közé fog állni egy érdekes, mar ' 
káns fej, Szomory Dezső feje és 
ezen a fejen, ezen az egyéniségen 
keresztül egészen másnak fogjuk 
látni a darabot is. 

Balassa Emil. 

Sziráky Dóra. 
— Cimképünkhöz. — 

Nemrégen végezte a Zeneakadé' 
miát s szubrett'temperamentuma 
már ott feltűnt azoknak, akik a 
jövő operastárjainak fejlődését szi' 
goruan figyelemmel kisérik. A 
hangja rendkívül kellemes és be' 
hizelgően csengő ; az énektudása 
fejlett és minden invenciót meg' 
védő és átfogó. Játékmodora a nagy 
operaszubrettekre emlékeztetően a 
szinpad minden árnyalatába bele 
tud illeszkedni: a tehetségek kö ' 
zött, amelyeket a Zeneakadémia 
feles számmal termel, tagadhatat-
lanul első helyen állott s azóta is, 
hogy hangversenyeken és vidéki 
színpadokon súlyos próbáknak ve' 
tette alá magát, többszörösen be' 
bizonyította, hogy a legnagyobb 
feladatokat is értékes sikerrel fogja 
megoldani. Bizonyos hogy rö ' 
vid időn belül a publikum szeme 
azon a helyen fogja találni, amely 
őt méltán megilleti : az Opera 
színpadán. 

Jé.r 
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Képek a „Nagyur"-ból. 

KURTHY JÓZSEF, CS. ACZEL ILONA. 

VAGÓ BÉLA. 
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Az Erinnysek. 
— A Nemzeti Színház u j darabja. — 

Valahogyan benne volt a l eve 
gőben, hogy a Nemzeti Színház uy 
donsága érdekes és sok kellemes 
meglepetéssel kedvező lesz, mert 
a szokottnál is nagyobb közönség 
jelent meg a főpróbán. S mint ' 
hogy újév napja még alig húzta 
ki a lábát, az emberek tele voltak 
gratuláló'kedvvel, Lengyel M e n y 
hértnek gratuláltak, hogy két uj 
darabjával elkészült; Kürthy^nek 
gratuláltak „A Nagyurában elért 
sikereihez ; Ruitkay Györgynek is 
nagyban szorongatták a kezeit : 
az egyik operáción tudniillik 
szerencsésen túlesett már, meg' 
szabadulván egy kellemetlen be' 
tegségtől, mig a másik operációra 
nemsokára ugyancsak sor kerül, 
amikor ugyanis uj darabja jut a 
Nemzeti Színháznak és a kr i t i ' 
Jjusoknak kése alá. Erős a hitünk, 
hogy ezt is sikerrel fogja kiállni. 
Azután gratuláltak Pásztor Árpád' 
nak, hogy ismét sikerült oly 
darabot irnia, amelyben Blaháné-
nak van szerepe. És mert Blaháné 
ott ült az egyik páholyban, a 
látogatók egymást érték nála. 
Egyik se jött zavarba, hogy miért 
gratuláljon : 

— Ugyan ne kurizáljanak, — 
nevetett Blaháné — hiszen olyan 
í/áthás vagyok, hogy alig szuszo' 
gok. Pedig vigyáznom kell ma' 
gam ra, akár a himes tojásra ; uj 
szerep előtt állok ! Juj ! 

És nevetve borzongott. 
Tóth Imre is ott ült az egyik 

páholyban. 
— Neki még nem gratulálunk ! 

Bevárjuk a darab végét! — je' 
gyezte meg az egyik kritikus. 

Mert hát, hogy a kritikusok 
mind ott voltak, az természetes. 
A darabról beszélgettek ? No, 
nem épen. Bródy Sándor ugyan ja' 
vában magyarázott valamit Keszler 
Józsefnek Talán a sorstragédiák' 
ról ? Nem ; hanem — az érelme' 
szesedésről. Sándor bátyánknak 
uj gyógy metódusa van ; azt ajánl' 
gatta Keszi bátyánknak. Porzsolt 
Kálmán nagyban kurizált egy 
szép asszonynak, Sebestyén Károly 
dr. kettőnek, Salgó Ernő dr. 
viszont háromnak. A kritikusi 
rangsorban igy teremtődik meg 
a fokozat . . . A darabról csak 
egy fiatal leányka tett meg' 
jegyzést : 

— Nagyon kíváncsi vagyok en' 
nek a francia grófnak a darab' 
jár a. 

— Csakugyan francia gróf? 
— Hogyne ! de Lisle gróf ; f ran ' 

ciául gróf annyit tesz, mint le 
conte . . . 

Minek felvilágosítani a kis édes 
fruskát, hogy ez a de Lisle nem 
gróf ; még elmúlna az érdeklő 
dése. 

Csengetés hallatszik . . . min ' 
denki elfoglalja helyét . . . a 
függöny fellebben. 

Az első meglepetés : a hangulat 
tos, gyönyörű színpad, amely sej' 
telmesen homályos. A lila'kékes 
szin izgatóan, reszketve szűrődik 
le a magasból: a távolból csak' 
hamar bűbájos muzsika hallat' 
szik . . . Massenet kifejezésteljes 

Fényképészeti készülékeket, eszközöket és 
vegyszereket gyári árakon ajánl, amatőrök fel-
vételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35. P , 

EHFUMERY VERY 
, Margit-Körut 5/b. 
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muzsikája, amely beleringat a 
múltba, a régi görög világba. 

Leconte de Lisle ugyanis görög 
tragédiát irt. Vésztjósló, sötét téma, 
tele az izzó szenvedély égő virá-
gaival, az indulatok felcsapódó 
hullámaival. A „Poèmes barba-
res" ékesszavú pazar kézzel osztja 
gyönyörű szóvirágait. Vad szen-
vedély izzik minden szavában. 

Jászai Mari : Klytemnestra. 

Mintha, amikor darabját megirta, 
nem a finom Párisban élt volna, 
hanem a távol Amerikának ős-
erdei, vadonjai ihlették volna 
meg, ahol bölcsője ringott, mielőtt 
a hatvanas éves türelmetlen fran-
cia nyugatistáknak, a parnassusiak-
nak vezetője lett. 

Az Attridák kegyetlen, vértől 
gőzölő tragédiáját irta meg az 

„Erinnysek"-ben. Agamemnon fel-
áldozza Klytemnestra leányát, Ip-
higeniát, amiért ez elűzi fiát, Ores-
test. De bosszúja még nem teljes. 
Tiz évig melengeti, ápolja, míg 
férje Ilionban csatázik. Mikor az-
után Ilion elesik és férje hazajön : 
— a feleség hódolattal fogadja, de 
nem sokára megöli, amint Cas-
sandra megjósolja. Aztán Aegis-
tost emeli trónra. De nem sokáig 
tart a dicsősége: Orestes hazajön 
és megöli Aegistost is, az édes 
anyját is. A gyilkos fíu aztán me-
nekül, mert az Erinnysek veszik 
üldözőbe. 

Bizonyára nem gyengéd ideg-
zetüek részére való ez a darab és 
a reinhardti félhomályban nem 
csoda, ha a fiatal hölgyek ijedezve 
bújtak közelebb szomszédjukhoz. 
Arról ők valószínűleg nem tehet-
tek, hogy a szomszédok történe-
tesen férfiak voltak. 

Hanem, mikor a függöny legör-
dült, a borzadalmas átkok már 
nem süvöltőitek a levegőben és 
mindenki megkönnyebbülten só-
hajtott fel, akkor aztán megindult 
a birálgatás. De már most azután 
mindenki a darabról beszélt — és 
a kritikusok is ott hagyták a szép 
asszonyokat. Mindenkinek volt va-
lami különösen dicsérni valója és 
most már siettek gratulálni Tóth 
Imrének. 

És méltán ; mert a Nemzeti 
Színháznak nagy síkere ez a darab. 
Először is a szereplők kitűnőek. 
Jászai Mari hatalmas Klytem-
nestrája erőtől duzzadó, félelmetes, 
művészi veretű. Márkus Emiliának, 
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mint Cassandrának, minden szavá-
ban izzott a gyűlölet ; tombolt az 
az elfojtott fájdalom. És mikor 
elsikoltotta rettenetes átkát, zajos, 
hosszan tartó taps felelt reá a 
nézőtérről. Beregi vetekedett Bakó-
val ; Rákos Alice Mátrai Erzsivel. 
Váradi Aranka Bartos Gyulával 
és Lubinszky Tiborral, mindegyik 
jeleskedett. 

Ami pedig a rendezést illeti, 
Reinhardt bizonyára kalapot emelt 
volna Ivánfi Jenő előtt. Nehéz volt 
a feladat, amit meg kellett oldani 
és Ivánfi remekelt. A színpadi 
levegőben már benne volt a han-
gulat; minden díszlet, minden 
mozdulat azt jelezte : itt rettenetes 
dolgok fognak történni. 

Megdöbbentően félelmetes volt 
az első felvonásban a tömegjele-
net ; és idegreszkettetően érdekes 
a második felvonásban az Orestest 
üldöző Erinnysek. Ezek nem 
trükkök voltak, hanem lélektani 
motívumok egy finom müvész-
lélek megértésével, tudásával ki-
dolgozva. Ivánfi tehát — a han-
gulatnak megfelelően — gratulál-
hatott magának és siethetett gratu-
lálni Ivánfinak — a fordítónak. 

A Nemzeti Színház — és ezt a 
főpróba közönsége megállapította 
— most ismét a művészet szolgá-
latába állt és e klasszikus darab-
bal őszinte, nagy sikert aratott. 
Ezt a véleményt szentesitette az 
előadás közönsége is, amelyet le-
nyűgözött, rabul ejtett Leconte de 
Lisle költői müve, az előadók 
művészete, Ivánfi Jenő remeklése. 

Peterdi Sándor. 

Strófák 
a színházi hétről. 

ifl. büszke nagyurat fényez attiíában, 
Gáttuk a múít Héten a Ulagyar-SzinHázban. 
flott s győzött a Hagyúr, szép volt fflttilája, 
Sok telt Házat irat most HeötHy magára. 

& nagy úr, mint szerző, igaz távol maradt, 
De Hát, aki jól vet, olyan jól is arat, 
S az aratás jó volt, siker termett bőven, 
flmi ritka eset ilyen rossz időben. 

IKert farkas étvágya van a közönségnek, 
Sőt még külföldön is magyar farkast néznek. 
Ördögi sikerben van IKolnárnak része, 
Akárcsak a Xiss'nek, nagy a szerencséje. 

faun, az uj ördög is megállja a sarat, 
S Ha a nemzet nem is, a Çlemzeti arat. 
Odegen darab is részesül sikerbe', 
'Bár ügy mondják, ez is a IKolnár s gyermeke. 

De Hát minden ördög egyforma, Ha faun is, 
S Ha jó, ördög bánja, Hogy az egyik Hamis. 
Gám a Œenevér is egyforma egészen 
!%z flndrássy-úton s 'Cisza Xálm án - téren. 

Glfogták mindketten az öreg Denevért, 
Operák versengnek e jó operettért, 
cí mert ballet is járta a 'Képoperában, 
Operánk se marad mögötte a táncban. 

Oroszt táncoltatnak, ami jobb a népnek, 
UlintHa mi táncolnánk s ők fütyülnének. 
De kedvesek is dm a szép orosz lányok, 
cf az orosz férfiak se bősz oroszlánok. 

Ulit szóljunk még 'FeldHez, ki ßezus nevében 
fassziójátékot rendez színkörében? 
Ő, a városliget atyaúristene, 
ßeHozta flézust, Hogy tegyen csodát vele. 

IKert a publikum a ligetből elszokott, 
IKogy mért? tudj' a IKatyi, tatán unatkozott. 
'Passziójátékos l$tt Hát Teld Zsigmondból, 
De könnyen értfíető, Hogy nem passzióból. 

Herg*op-Zoom! a 'Víg^ben sincs sikerben Hiány, 
őva is vonz nugyon, s a Ulexikói lány, 
cfe vige, se Hossza a sok szép sikernek, 
Csakis ennek a rossz, de csúnya kis versnek. 

Holló. 
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A színházi korzón. 
Budapest, január 3. 

— Ah, rég nem láttam Ont 
nagyságos asszonyom ! Talán hűtlen 
lett már hozzám ? (ami nem is 
volna csoda, mert én se igyekez* 
tem hűséges maradni . . .) 

— Oh, nem a hűtlenség játszott 
itt szerepet, egészen más : kezdek 
megundorodni a színházi pletykák' 
tói . . . 

— Óh, óh!! 
— Komolyan. Már kissé unal ' 

mas, hogy az utóbbi esztendőkben 
csak férfiak marakodnak a kulisz' 
szák mögött. Mi van a nőkkel ? 
Hová rejtették önök a primadon' 
nákat, akiknek kedves, behízelgő 
tusakodása egyegy rendkívüli sze' 
repért, annyi édes percet szerzett 
azoknak, akik kívülről figyelhet' 
ték ezt a csatát? 

— A primadonnák ? Nagyságos 
asszonyom, ugylátszik, ez a műfaj 
hosszú időre kihalt. Ma már csak 
egy primadonna él s ez is nem' 
sokára jubilálja s a színpaddal kö ' 
tött házasságának aranylakodal' 
mát . . . 

— No, no, ne olyan élesen . . . 
Aztán az egyik még csak ezüst' 
lakodalom felé baktat . . . Remé' 
lem, tudja, kire gondolok?! 

— Csak sejtem, de ez nem vál' 
toztat a tényen, mert művészeti 
fogalmak szerint a primadonna' 
műfajt már csak a mult és az 
isteni Klári képviselik. 

— Helyes. De azt csak el kell 
ismernie, hogy azok a csaták, ami ' 
ket férfiak vívnak a kulisszák 
mögött, mégse rokonszenvesek . . . 

— Ha el is ismerem ezt, Nagy' 
ságodnak csak a nem elégtétele 
lesz meg, de ezentúl aztán minden 
pletyka = pászlámén . . . 

— Akkor inkább lemondok az 
elégtételről . . . Végeredményében 
nekünk, asszonyoknak, a kelle' 

metlen pletyka is gyönyöröket 
rejteget. Apropos. Mi a véleménye 
a Bánffy Miklós gróf—Beöthy 
László'afférról? 

— Hm. Kényes kérdés, szörnyen 
kényes kérdés. Az egyik minden' 
ható szinházdirektor . . . 

— Mégis. Elvégre, ha ketten 
veszekszenek, valamelyiknek csak 
illik igazat adni. (Ami nem jelenti 
egyúttal azt is, hogy tényleg igaza 
is van.) 

— Az igazság ritkán az illem 
dolga, de ezúttal az igazságosztás' 
hoz tényleg köze van az illem' 
nek is. 

— ? ? ? 

— Egyszerűen azért, mert 
Beöthy Lászlónak nem illett ebből 
a dologból személyes affért 
csinálni . . . 

— Halljuk az érveket . . . 
— Nemde, Bánffy Miklós gróf 

fix szerződést kötött Beöthyvel, 
hogy a darabjában ki játsza a női 
főszerepet. Ezt a szerződést Beöthy 
nem respektálta. Ehhez ugyan 
nem volt semmi joga, de meri 
egy mindenhatónak senki se dik ' 
tálhat törvényeket, muszáj szemet 
hunyni fölötte, mert egy szinház' 
igazgató lelke csupa rejtély s k i ' 
nek van ma ideje arra, hogy rej ' 
télyeket tanulmányozzon . . . 

— Tovább, tovább . . . 
— Ám, ha ez igaz, nyilvánvaló, 

hogy Bánffy Miklós gróf is ugyan' 
ilyen, ha csak nem több joggal 
helyezkedett arra az álláspontra, 
hogy a darabjával egyáltalán nem 
törődik többet, a főpróbákra nem 
megy el, a premierre nem megy 
el s egyáltalában kiküszöböli m a ' 
gából azt a tényt, hogy ő most 
szerző és minden egyéb, ami ezzel 
a ritka szerencsével velejár. Ki 
meri azt állítani, hogy Bánffy 
grófnak ehhez nem volt joga, 
avagy, hogy Beöthy direktornak 
emiatt joga lett volna az érzé' 
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kenykedésre ? ! Ha egyáltalán arról 
lehet szó, hogy ebben az afférban 
kinek volt joga valamihez, egyedül 
c ak Bánffy Miklós grófról lehet 
szó, aki tényleg joggal negligál' 
hatta a saját darabját, lévén szó 
a maga legdrágább szülöttjéről. 
De Beöthynek tagadhatatlanul nem 
volt semmihez se joga s ha tett 
valamelyes kijelentést, az egy 
autokrata tapintatlan megnyilat-
kozása volt. Kár, hogy Bánffy 
gróf csak egy pillanatig is mér-
gelődött miatta. Nos, igazam 
v a n ' e ? 

— Ha nem félnék attól, hogy 
Beöthy bevonja a szabadjegyemet, 
azt mondanám : ugy látszik . . . 

—arab— 

Várady Sándor halála. 
— Az Opera „Mädchen für Alles"'e. — 

Az uj esztendő első napjában 
fájdalmas veszteség érte a művé-
szetet és mindazokat, akik Bohé-
miában lakoznak és testvérüket 
gyászolják Várady Sándorban. Az 
esztendő első óráiban hirtelen és 
váratlanul hunyt el a derék opera-
énekes. Reméljük egy vidáman át-
mulatott szilveszteréj után, mert 
igy halála kevésbé gyászos és ki-
engeszteli a komor végzetet, mert 
halála méltó lett volna életéhez, 
aki a vidám poharazást és zajos 
vitatkozást, politikai és művészeti 
kérdésekről, mindenek fölött sze-
rette. Azoknak a vendéglőknek és 
kávéházaknak a törzsvendégei, akik 
a budapesti bohémvilághoz tartoz-
nak, a színészek, újságírók és festők 
el sem tudják hírtelen képzelni az 
életet, a karcsúnak épen nem ne-
vezhető, örökké vitázó kedvű mű-
vész nélkül, aki immár csendes 
ember. Várady Sándor ritka nagy 
műveltségű, képzett énekes volt, 
amolyan baritonba ojtott Mädchen 

für Alles az Operánál. A beugrások 
e nagymestere a legkényesebb 
szerepeket is betanulta néhány nap 
alatt és sok megfeneklett előadást 
segített kirántani a kátyúból. Vol-
tak és bizonyára vannak nagyobb-
stilü énekesek nálánál, de meg-
bízhatóbb és áldozatrakészebbek 
kevesen. Végtére egy müintézet-
nek ezekre is szüksége van, mert 
a zenei tábornokok leghamarább 
cserben hagyják a csapatot. Várady 
Sándor elénekelt mindent, Wotán-

Várad/ Sándor. 

tói a Bajazzókig, és lefordított min-
den operaszöveget, még hogyha 
cseremisz nyelven is lett-légyen 
irva. Egy ideig az összes opera-
szövegeket is ő fordította. Meg-
történ' egyszer vele, hogy barátai-
nak ugratására abban fogadott, 
hogy sajtóhibát nem találnak a ki-
nyomott szövegben. Nem is volt, 
csupánacimlaponékeskedett, hogy: 
ordította Várady Sándor. Erős ma-
gyar érzésű ember volt, aki hatal-
mas politikai vitákat folytatott a 
szintén lobogó temperamentumu 
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és óriási tudásu Lándor Tivadar 
szerkesztővel. Mint az Operaház 
hivatalos szónoka minden ünnepi 
és gyászos alkalmakkor ő tartotta 
a beszédeket az Operaház jubileu-
main és temetésein. Most a fune-
rátnrt kell elparentálnia az Operá-
nak és a Nemzeti zenedének, ahol 
az énekosztályt vezette. Egy derék, 
jó ember, kedves bohém cimbora 
és jeles művész dőlt ki az élők 
sorából, akinek emlékét sokáig 
megőrzik azok, akik ismerték és 
vele működtek. 

Apróságok a „Susi" körül. 
— Egy bemutató intimitásai. — 

Vannak szerzők, akik bevallják 
a bemutató előadással kapcsolatos 
izgalmakat, vannak, akik letagad-
ják, — tertium non datur. A 
premiere-láz százszorosan rosszabb 
a legnagyobbfoku idült lámpaláz-
nál is. Itthon legalább a színészek 
— tapasztalataim szerint — arány-
lag nyugodtak ezeken a döntő 
estéken. Ugy látszik, biztosra ve-
szik a dolgukat, ismerik jól a 
közönségüket. De az a reszketés, 
szívdobogás, fogak vacogása, — 
mint a bécsi operett-színpadokon, 
még a magamfajta edzettebb ideg-
lényt is tönkreteszi. Amikor a 
Susi első felvonása után az ügye-
lők vasmarka Rényivel együtt 
kilóditott a színpadra a kulisszák 
mögül, Zwerenz Mici — a felin-

dulástól szinte eltorzult arccal — 
kézen akart fogni a közönség előtt. 
Én is a kezemet nyújtottam feléje. 
De mintha mindaketten a hátge-
rincsorvadás utolsó stádiumában 
lettünk volna, perceken át nyul-
tunk egy nás keze mellé a leve-
gőbe és — bizonyisten — nem 
tudtunk összefogózkodni. 

* 

Az első felvonás második felé-
ben olyan nyilallás támadt a fe-
jemben, hogy szükségét éreztem 
a friss levegőnek. Kisiettem és 
gyors lépésben körülsétáltam a 
színházat. Egyik sarkon teljes erő-
vel belémütközött egy frakkos ur, 
aki az ellenkező irányból ugyan-
ezt a müveletet gyakorolta a szín-
ház körül. Wilhelm volt, a fordítónk, 
mellesleg megjegyzve, a legkedve-
sebb osztrákok egyike. Nagyon 
megörültünk egymásnak. Wilhelm 
elmondta, hogy régi kipróbált 
szokása ez a premiere-körséta. 
Minden première-jén így tesz. Ab-
ban a pillanatban, amint felhúz-
zák a függönyt, megy kifelé és 
közben szalad az utcán, mig a 
csöngetés nem jelzi a felvonásvéget. 
Léon Viktor is igy szokott tenni* 
csakhogy ő botot forgat a kezében 
és jaj annak, aki az útjába kerül, 
Poldini egyenesen a pályaudvarra 
szalad és elutazik Svájcba. Tem-
peramentum kérdése az egész. 

Mme Elek női kalapterme 
B Koronaherceg-utca 10. I I . em. 

Szabad lift- SS • Alkalmi model l -kalapok ! Téli kalapok. 
használat B l Szőrme sapkák karácsonyi occasió árban. 
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Mindenesetre kellemesebb érzés 
künn szaladni, mialatt benn ül a 
közönség, mint benn ülni, mialatt 
a közönség szalad. 

Amikor a premiere lezajlott, 
még korántsincs vége a szerzői 
drukkolásnak. A második, harma-
dik előadás pecsételi meg igazán 
a darab sorsát. Ilyenkor a jól 
nevelt szerzőnek kötelessége fi-
gyelni a közönséget. Hogyan reagál 
a nézőtér a színpadon történtekre ? 
Hogyan fogadja a tréfákat, a ko-
molyabb szituációkat ? Egyformán 
hat-e esténkint minden a közön-
ségre? Nem untat-e ma, ami teg-
nap mulattatott ? A szerző — ha 
lehet — beül egy páholyba és ki-
választ a közönség sorából egy-két 
alakot, azokra összpontosítja figyel-
mét. Az igazgató, — ha lehet (ami 
elég szomorú) — a szomszéd pá-
holyban ül és a szerzővel karöltve 
figyel. (A „Susi" estéin közös pá-
holyban ültek a szerzők a direktor-
ral, ennyit az igazság kedvéért !) A 
szerző tehát az igazgatót jókedvre 
derítendő, felfedez a földszinten egy 
elsőrendű médiumot. A Susi má-
sodik estéjén történt részemről ez 
a felfedezés. Kopasz, töpörödött 
elegáns úriember, aki végigne-
vette az egész előadást. Mások is 
nevettek, nagyokat, sőt szinház-
rezgetőket, amikor az erősebb 
komikus helyzetekre került a sor. 

De ez az én emberem még a félig-
meddig komolyabb jeleneteken is 
folyton nevetett. Egyszerű a ma-
gyarázat: olyan jól mulatott a 
darab tréfáin, hogy a komolyabb 
szituációkban sem tudott szabadulni 
a nevetéstől. Boldogan figyeltük 
őt és élveztük benne a darab si-
kerét. Eibenschütz gratulált nekem. 
A második felvonásközben azután 
észrevettük, hogy az illetőnek jól 
megtermett — nyulszája van és 
emiatt látszik az arca nevetőnek. 
Gratuláltam Eibenschütznek. 

Martos Ferenc. 

Az Ujpesti Népszínház. 
— Uj rezsim. — 

Annyi viszontagság után végre-
valahára biztatóbb, sőt biztosabb 
sorsra jutott az Ujpesti Népszinház. 
A színházat fenntartó részvény-
társaság a művezető-igazgatói tiszt-
ségre meghívta Kövessy Albertet, 
a magyar színjátszásnak ezt az 
ismeretes nevű, egyik legérdeke-
sebb alakját. Az uj direktor már 
át is vette a színház vezetését. Sú-
lyos munka vár reá, de egész szín-
házi ember mivolta kezesség arra, 
hogy nem fognak benne megcsa-
lódni. Uj rendszert és uj kialaku-
lást jelent a személye : erről tanús-
kodik minden jel odakünn az Uj-
pesti Népszínházban. 

P. Komái Margit asszony, az ed-
digi igazgatónő megvált a színház 
kötelékéből. Január másodikán lé-
pett fel utoljára — a Gülbaba 

ATTENTION! Csali Bsurmandohnofiî ATTENTION! 
Aczél Excelsior Bárja VIII,RáKóczi-ut 72. A főváros egyedüli előkelő szinház utáni 
találkozó helye. Különlegességek: Osztriga, Caviar, Langouste, Hors d'oeuvre 
és roston sülteK. Mérsékelt árai egyedül állanak a fővárosban. Zene. Nyitvareggelig 
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Gábor diákját játszotta ez alka-
lommal — és a közel jövőben már 
más színpadon kezdi meg mükö-
dését. A társulat tagjai közül meg' 
váltak még — jobbára elszerződ' 
tetésük miatt — Kende Boris, Har-
sányt Gizi és Tóth Lenke. Kilépett 
azonkivül a vezetőségből Garay 
Károly titkár. A helyére Cserey 
Béla, a Vígszínház volt tagja került, 
aki hűséges és buzgó segítőtársa 
Kövessynek. A primadonna to-
vábbra is K. Hegyi Lili, a neves 
és népszerű művésznő lesz. A régi 
erősségek közül megmaradnak a 
széphangu Fehér Olga, a tempera-
mentumos Somossy Renée, a ked-
ves szavú Gáthi Gitta és Nagy 
Vilma, az ügyes komika ; a férfiak 
közül Fehér Gyula, Balogh Béla, 
Szöreghy Gyula, Vákár Vilmos és 
Békéssy József. Több uj tagot is 
fognak szerződtetni. Egyelőre a 
hiányt vendégekkel pótolják. így 
ezen a héten fellép Feledi Boriska, 
akinek legutóbb a Ferenczi-kaba-
réban voltak megérdemelt sikerei 
és Horváth Kálmán, a Király-szin-
ház volt jeles tagja. Az igazgató-
pár és leánya, az erős tehetségű 
Kövessy Mariska is részt vesz egyik-
másik előadásban. A fővárosi szín-
házak újdonságai közül gyors egy-
másutánban bemutatásra fog ke-
rülni a Farkas, a Faun, az Éva. 

Papír Sándor színháza: még ma 
is gyakran emlegetik így az Újpesti 
Népszínházát. A kedves emléke-
zetű művész sok szivárványos ál-
mot szőtt erről az ő alkotásáról. 
Kövessy Albert a legjobb uton 
van, hogy valóra váljanak ezek az 
álmok. 

Egy érdekes színházi est. 
(Nagyváradi bohém társaság : Ady Endre, 
Bíró Lajos, Nagy Endre. — Biró Lajos 
első színdarabja, Ady Endre drámája). 

Nagyvárad, a kőrösparti Páris 
lüktető, eleven életű város. Talán 
egy vidéki városban sincs olyan 
hangos, vidám szinházi és művész-
élet, mind itt. De olyan rakon-
cátlan, türelmetlen-lármás bohém-
sereg sem azelőtt sem azóta nem 
dáridózott a dzsentri-városban, mi nt 
amilyen tiz esztendővel ezelőtt 
gyűlt ott össze. És mind közt a 
legbátrabb, legharcosabb három 
ifjú volt: Ady Endre, Biró Lajos 
és Nagy Endre. 

Ady akkor a „NagyváradiNapló"-
nak volt munkatársa. Lelkiisme-
retes, jó újságíró volt, aki vezér-
cikktől szinházi kritikáig mindent 
egyforma készséggel irt. 

Biró Lajos ezidőben adta ki — 
persze saját költségén— , Bálvány-
rombolók" cimen első novelláit, 
melyek közül merészségben és a 
megírás szépségében nem egy ve-
tekszik a maiakkal. 

Nagy Endre még messze volt 
ekkor a mától, szentimentális 
verseket és bátorhangu cikke-
ket irt, melyekben csak itt-ott 
villant fel, valami, amit humor-
nak, vagy szatírának nevezhetünk. 
Ok hárman részt vettek minden 
mozgalomban, friss élénkséget 
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hoztak a váradi lapokba, és még 
nagyobb hangos ágot az amúgy is 
lármás éjszakákba, mert Váradon 
még ma is rebesgetik, hogy soha 
olyan hatalmas „züllések" még 
nem történtek a Körös két part ' 
ján, mint eme ifjú óriások ide' 
jében . . . 

* 

1902. szeptember 27'én érdekes 
színházi est volt a váradi Szig' 
ligeti'szinházban. Három „helyi 
szerző""nek, Ady Endrének, Biró 
Lajosnak és Dénes Sándornak ad' 
ták egyegy egyfelvonásosát. Az 
irodalmat persze csak a két első 
szerző érdekli ma már. 

Megkérdeztük Biró Lajost, hogy 
miként emlékszik vissza első 
darabjára: 

— Az egész dolog Fehér Dezső' 
nek, a „Nagyváradi Napló" szer' 
kesztőjének volt az ideája. Hár ' 
man, helyi szerzők írjunk három 
egyfelvonásost. Egy éjjelen át 
megírtam. A címére már nem 
emlékszem (Leányok volt a címe), 
de a tárgya még világosan emlé' 
kezetemben van. Egy elszegénye' 
dett uri családnak leánytagja, 
hogy továbbra is jó módban él' 
hessenek, eladja magát egy kufár ' 
asszonynak. A lányba szerelmes 
lesz egy férfi, aki feleségül akarja 
venni. A szerelmes embernek egy 
barátja tud a lány ballépéséről és 
meg akarja akadályozni a házas' 
ságot. Rábirja a lányt, hogy még 
egyszer, utoljára menjen el a 
találkahelyre és barátját is felviszi 
oda. Vőlegény és menyasszony 
találkoznak és hatalmas drámai 
jelenettel végződik a darab. 

Talán még ennél a darab' 
nál is érdekesebb Ady Endrének 
„A műhely" çimû színképe. 

A műhely: a szerkesztőség, az 
a hely, amely a poéta sok szép 
vágyát szürkére koptatja, meg' 
semmisiti. Nehezen lehetett Adyt 
a darabirásra rábeszélni. Sehogy' 
sem ment a dolog. Egy este aztán 
Fehér Dezső lecsukta a szerkesz' 
tőség egy szobájába és kellő étel, 
ital, dohány és kétszáz forint 
mellett elkészült az egyfelvonásos. 
A darab egy vidéki lap szerkesz' 
tőségében játszódott le, két fő' 
szereplője a szerkesztő és a barát, 
az egyikben önmagát, a másikban 
Biró Lajost rajzolta Ady. 

Az első jelenetet ide i r juk; 
„Szerkesztő (lapokat forgat. Egy 

lapban mintha olvasna valamit. 
A lapot leteszi. Csendesen beszél ; 
de ugy, hogy a többi tüntetően 
szorgoskodó alakok hallják): Győr ' 
ben még mindig irnak verseket. 
Becsületes, naiv fiuk másutt is 
vannak még. (Hangosabban, di ' 
rekt hangnyomással az egyik asztal 
felé.) Vigasztalódjék kedves Nádasi ! 

Nádasi (Fiatalember. Jámbor és 
szürke, de nagy hajú): Nem ir ' 
tam verset már régi idő óta, szer' 
kesztő ur. (Komikus szomorúság' 
gal.) Azt hiszem nem is irok többet. 

Szerkesztő: No, no! A vasárnapi 
számba mégis csak szánt egyet. 
Ne gyógyuljon fiam oly hamar. 
Verset nem irni . . . 

Második alak: Szerkesztő ur, 
mit csináljak a kancsal Wicht er ' 
rel? Muszáj legalább tiz sort irni 
a beszédjéről. A múltkor is na ' 
gyon lármázott. 

Szerkesztő : Dicsérje jól meg. Fél ' 
éves előfizető. 

Harmadik alak: Tegnap hirde' 
tést is küldött. (Telefon cseng.) 

Nádasi (telefonhoz rohan): Halló! 
Halló ! Igen a szerkesztőség ! . . . 
Nádasi . . . Igen ! Bájos és n a g y 
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műveltségű. (Erősebb hangon.) Bá-
jos és nagyműveltségű ! . . . Okvet-
lenül . . . A holnapi számban. Igen. 
Alázatos szolgája. (Szerkesztőhöz.) 
A szeplős Kovács Elzát eljegyezték! 

Negyedik alak (irás közben): Nem 
lesz jelen szegény a tizenhatodik 
jogász-bálon. 

Szerkesztő: Csend! Mi van a 
rokkantok nagygyűlésével ? Ná-
dasi! Meg kell szerezni okvetle-
nül. Hátul üres a lap. Semmi ro-
vat ! Különben is sehogysem va-
gyunk ! (Monotonul recitál.) Ve-
zércikk : Mi lesz az önálló vám-
területtel ? A hosszú Olga hülye 
tárcája. A feminizmus kinövései. 
Megölték két krajcárért. (Idegesen.) 
Hírekkel sehogy sem vagyunk. 
Személyi híreket kérek, okvetle-
nül. (Tovább recitál az előbbi 
hangon.) A polgármester ujabb 
sikere. A közvilágítás ügye. Az 
adóprés működik. (Tovább olvas.) 
Kinevezés. A rendőrség és polgár-
ság. Újra katonai brutalitás. (Dü-
hösen.) Nincs a lapban semmi, 
de semmi ! Ha lemaradunk, baj 
lesz, gyerekek. (Kopogás az ajtón.) 

A barát jön és elmondja, hogy 
darabot irt a leányokról. A szer-
kesztő megmondja, hogy ő nem 
irta meg az igért darabot. A régi 
baj uj erőre kapott, újra verseket 
ir. — Egy ember izgatottan ront 
be, mert a leánya nevét kifelej-
tették a báli tudósításból. — A 
szerkesztő verset olvas fel. 

Van még hitem, pokolgyujtó merész 
Szent grádusdn megáll a gyönge ész. 
Az én hitem nem erkölcs, nem szokás 
Az én hitem csodás nagy álmodás 
Az én hitem több mint egy kurta óra 
Mely összegyűjt szinház-találkozóra. 

De szól a telefon és egy bank-
igazgató jelenti, hogy a husvágó-
gépek megérkeztek. A szerkesztő 
ur személyesen menjen ki és írjon 
vagy három hasábot. A barát el-
megy. A szerkesztő a húsvágó gé-
pekhez siet. Persze darabirásról 
szó sem lehet ! . . . 

Ady premierje előtt igy nyilat-
kozott a darabjáról : 

Hogy micsoda? Én azt tartom, 
hogy tragédia. A magam tragé-
diája, a magunk tragédiája, mind-
nyájunk tragédiája. Untatni nem 
fog senkit, mert rövid. Néhány 
lélek tán meg fogja belőle sejdí-
teni, hogy a görög tragédiák fá-
tuma fejünk fölött suhog még ma 
is. Sokan talán nevetni fognak a 
formaságon, hogy valaki darabban 
irja meg, hogy darabot nem ir ; 
lehütöm a nevető kedvet egy fe-
nyegetéssel : irni fogok én dara-
bot is. 

Ezt a tiz év előtti fenyegetését 
Ady még máig sem váltotta be. 
És ennek alighanem az az oka, 
mert Párisba ment, messzire a 
múlttól, a műhelytől és a szín-
háztól . . . Azóta visszajött, a szer-
kesztőségi műhelybe is be-be néz 
és ott már suttognak is arról, 
hogy most — darabot ir . . . 

Csak ne akadályozza meg a ter-
vet megint friss — párisi utazás ! . . . 

Szenes Béla. 

OMNIA mozgókép-palota, Bejárat VIII. József-körut 31 
A monarchia l e g n a g y o b b mozgószinháza 

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

napokon d. u. *4 órakor kezdődnek" Teljesen újjáépítve ! Fényű.« berendezés 
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A T Ű R l V n V t í E A f m i / I Á I 

A Nagyúr lovai. A Magyar 
Színház nagysikerű ujdonsá' 

gának, a Nagyúrnak bemutatóján 
minden jegy elkelt. Többen le' 
törve, jegy nélkül álldogáltak a 
színház körül s egy több fiatal' 
emberből álló csapat busán indult 
el a kiakasztott tábláju pénztártól, 
hogy másutt keressen valamelyes 
szórakozást. Mikor a színházat 
megkerülve a Wesselényi'Utcába 
értek, különös látvány tárult a 
szemük elé : a színház nagy fekete 
kapujánál négy ló álldogált, várva 
mintegy, hogy a kapu kinyíljék. 
A négy paripa közül három fekete, 
magas állat, mig a negyedik apró 
szürke ponny volt. A lemaradtak 
egyike busán sóhajtott fel : 

— Ezek a lovak bejutnak, de 
mi szamarak, akik nem váltottuk 
meg a jegyünket idejében, künn 
maradtunk. 

« 
A négy ló láttára még a követ' 

kező párbeszéd is hallható volt a 
hamarosan összefutott csodálko-
zók közt : 

— Kinek a darabját adják ma 
a színházban? 

— Egy nagy urét. 
— Es mi a darab cime ? 
— A Nagyúr. 
— Hja, akkor értem, hogy 

mindjárt négy ló is szerepel a 
színpadon. 

Pufi szubvenciója. Pufi, az örök ' 
ké jókedvű Pufi, akit rendes 

nevén Huszár Károlynak ismer a 
színházi publikum (van'e, aki ezt 
a nevet nem ismeri ?), a minap 

jókedvében sorra szedte a törzs' 
asztalnál mindazokat, akiknek szi' 
nészi, vagy anyagi karrierjükhöz 
valamiképen szó férhet és ugy — 
egy kicsit — inkább csiklandó-
zóan kifigurázta őket. Persze, 
persze, hogy többek között a vá ' 
rosligeti atyaúristen, Feld Zsig' 
mond is szőnyegre került s Pufi 
barátunk, aki egyébként nagy tisz' 
telője Feld papának, felelevenített 
egyet'mást abból a zsargonból, ami 
Feld Zsigmond révén már régóta 
a humor ellenállhatatlan erejével 
hat. Az emberek jobbra'balra dűl-
tek a kacagástól s omlott a könny, 
mint a záporeső ; amikor vége 
volt ennek a jelenésnek, az asztal' 
társaság egyik tagja, aki k o m o l y 
kodásáról hires, nagy íontosan 
odaszólt Pufinak : 

— Kérlek, egy szóra . . . 
Pufi udvariasan felugrott s né ' 

hány asztallal odább húzódott : 
— Parancsolj, drágám . . . 
A komolykodó ur akkora fon ' 

tossággal, mintha államtitkokat 
leplezne le, súgta a fülébe : 

— Nagyszerű ötletem van! Hol ' 
nap elmégy, Pufikám, Bárczy pol ' 
gármesterhez s mert olyan jól tu ' 
dod utánozni Feld papát, mint 
Feld Zsigmond, kikunyorálsz tőle 
még hat esztendőre ujabb hetven' 
kétezer korona szubvenciót ! Aztán 
osztozunk . . . 

Pufi csak nézett, nézett egy da' 
rabig, előbb hümmögött , aztán 
mind komolyabban rázta helyes' 
lőleg a fejét, végre iszonyú fon ' 
toskodó arccal megszólalt: 

— Jó, jó. Nagyszerű, pompás, 
brilliáns ötlet. Megteszem. Feltét ' 
lenül megteszem. De — pajtikám, 
hogy megbüntesselek ezért az öt ' 
letért, az osztozkodásból — iste' 
nemre mondom — nem eszel ! . . . 

jsr 
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Halló! Mi újság? 
A miniszterelnök Nagyváradon. Nagy 

Endrének a Magyar Színházban nagy 
sikerrel szinrekerült darabja őszinte és 
forró sikert aratott Nagyváradon. Sik 
Rezső, Hunyadi József, Tóth Elek, H. 
Körösi Juci, Angyal Ilka játszották a 
darab főszerepeit, jól és kedvesen. 

V V 
A Sarkantyú Szabadkán. Liptai Imre 

és Gábor Andor színmüvének csütörtö ' 
kön este volt a szabadkai bemutatója. 
A nagy alföldi város közönsége szere-
tettel és megértéssel fogadta a darabot. 
Az előadás egyike volt azoknak, melyek-
ben a vidéki publ ikumnak csak nagy-
ritkán van része. Az átérzés mélységét, 
a megjátszás minden művészetét bele-
vitték a szereplők a darabba. A vezető-
szerepet Thuróczy játszotta megkapóan. 
Partnere Verő Janka volt, aki egyike a 
vidék legjobb színésznőinek. Mellettük 
Remete Géza, Nádasyné, Farkas, Fejő 
vitték sikerre a darabot. A rendezés 
mintaszerű volt. 

VV 
A Szomory—Gajári—Harsányi-ope-

rett. A szövegkönyv már kész, a csengő-
bongó rimek szintén s a muzsikát is 
már jól előrehaladottan hangszereli 
Gajári István dr., aki nemcsak a leg-
képzettebb muzsikusok egyike, de — 
amint hirl ik — csupa ötlet és melódia 
is ; ilyen körülmények között illik be-
harangozni a legközelebbi operettsiker-
nek, mert hogy siker lesz, az eleve két-
ségtelen. Szomory Emil, ha akarna is, 
se tudna közepes, vagy épen rossz szö-
vegkönyvet irni, Harsányi Zsolt viszont 
már sokszor bebizonyította, hogy pom-
pásan kezeli a lantot s így Gajárinak 
muzsikális invencióihoz válogatottan se 
lehetett volna jobb segítőtársakat össze-
toboroznia. A darab cime s az a körül-
mény, hogy a szerzők melyik operett-
színházat fogják boldogítani a darab-
jukkal, egyelőre mélységes titok. De 
annyit már most elárulhatunk, hogy 

egyúttal f rappáns meglepetés is . . . 
Szóval, kérünk egy kis türelmet . . . 

V V 
„Mexikói lány". Szirmai Albert és 

Rajna Ferenc, a Király-Színház nagy-
sikerű operettejének zenéjét két terje-
delmes füzetben jelentette meg a Bárd 
Ferenc és Testvére cég. Egy-egy füzet 
ára 3.— K. A két füzet az operette 
minden szép számát tartalmazza, melyek 
közül több számnak jósolhatunk igen 
nagy népszerűséget. A farsang alatt a 
tánctermekben, a jégen sokszor és sokáig 
fogjuk a kedves behízelgő melódiákat 
hallani. 

V V 
A szegedi városi színházban tiz év 

óta működik a szegedi II. ker. honvéd-
zenekar, mint szinházi zenekar. A vá-
ros közönsége ezt a jubiláris évet a 
„Bohém élet" díszelőadása keretében 
óhaj t ja megünnepelni f. hó 18-án. A 
zenekar fegyelmezettsége és fejlődése 
körül különösen Müller Mátyásnak, a 
színház karnagyának vannak bokros 
érdemei. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
„Rajongó Szeged". Mi is olvastuk, de 

nem foglalkozhatunk az ügygyei. Azt 
azonban konstatálhatjuk, hogy az illető 
cikkíró lelkiismeretlen ujságiró, vagy 
teljesen informálat lan dilettáns. Ha jól 
emlékezünk, „Prizrendi" névvel irta azt 
alá. Mindjárt sejtettük, hogy hiányzik 
valamije ! — S. E. 1. II., Pálfy-tér 5. 
2. Igen, Fedák Sárival. 3. D. e. 10 óra-
kor. — Boszorkány. 1. Bárd Ferenc és 
Testvére cégnél. 2. Molnár Ferenc. 3. 
Minden egyéniségének megfelelő szerep. 
4. 5. Nem igaz. 6. 24 éves izr. 7. Szere-
pen így kívánják. 8. 32 éves izr. 9. 38 
éves református. 10. Nem. 11. Küld. 
12. Levélben, de eredményesebb lesz, 
ha személyesen kéri. 13. Művész. Mű-
vésznő. 14. 27. Református. 15. Igen. 
— V. S. 1. Ismeretlen 2. 36 éves. 

Helyettes-sz rkesztő: 
Doby Andor. 

ZÁLOGCÉDULÁKAT 
brilliáns köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra be-
cserélem. R E I T Z ékszerész, IV., 
Károly-körut 6. Telefon 102-19. 
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NEMZETI SZÍNHÁZ. NÉPOPERA 
Vasárnap délután: A vasgyáros 
Vasárnap este : Az Erinnysek 
Hétfőn délután : Az ember tragédiája 
Hétfőn este: A faun 
Kedd: Az Erinnysek 
Szerda : A faun 
Csütörtök: A faun 
Péntek : Savitri. A lányom 
Szombat: Savitri. A lányom 
Vasárnap d. u. : A szerelem gyermeke 
Vasárnap este: Savitri. A lányom 

VÍGSZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután: Baccarat 
Vasárnap este: Berg-op-Zoom 
Hétfőn délután : Zsába 
Hétfőn este : Berg-op-Zoom 
Kedden : Az ostrom 
Szerdán : Baccarat 
Csütörtökön : Berg-op-Zoom 
Pénteken : Zsába 
Szombaton : Tatárjárás 
Vasárnap d. e. 11 órakor : Maszatos Pali 
Vasárnap délután: Az ostrom 
Vasárnap este : Tatárjárás 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután : Limonádé ezredes 
Vasárnap este : Af mexikói lány 
Hétfőn délután: Éva 
Hétfőn este : A mexikói lány 
Kedden : Éva 
Szerdán : Éva 
Csütörtökön : A mexikói lány 
Pénteken : Éva 
Szombaton : Éva 
Vasárnap délután: János vitéz 
Vasárnap este: A mexikói lány 

MAGYAR SZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután : A miniszterelnök 
Vasárnap este: A Nagyúr 
Hétfőn délután: A rablólovag 
Hétfőn este: A farkas 
Kedden : A farkas 
Szerdán : Nagyúr 
Csütörtökön : A farkas 
Pénteken : A farkas 
Szombaton : A Nagyúr 
Vasárnap délután: A kis lord 
Vasárnap este: A farkas 

Vasárnap délután: A kedves Augusztin 
Vasárnap este : A denevér 
Hétfőn délután: A kedves Augusztin 
Hétfőn este: Tengerész-Kató 
Kedden: Rigoletto 
Szerdán : A denevér 
Csütörtökön : Carmen 
Pénteken : A denevér 
Szombaton : Traviata 
Vasárnap délután : A kedves Augusztin 
Vasárnap este : A denevér 

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

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

S z í n h á z u t á n a l e g k e l l e m e s e b b c s a l á d i s z ó r a -
k o z á s . Elsőrangú tánc- és énekszámok ! Attrakciók I 
Egy ó r a u t á n e r e d e t i p á r i s i t á n c m u l a t s á g ! 
A m e r i c a n b a r . Kittinő konyha. Reggelig cigányzene. 

legyek 2 és 3 koronáér t vál thatók este 8 órától a 
pénztárnál . 

C D R Z Ó - m O Z I 
BELVÁROS, VÁCI-UTCA 9. SZ. 
T e l e f o n : 1 5 - 0 9 . T e l e f o n : 1 5 - 0 9 . 

Hétfőn, kedden, szerdán 

Gróf Monte Christó 
D u m a s világhírű regénye nyomán készül t mozgófény-
kép 4 felv. • • • • Azonkívül a ké tórás el i t -műsor. 

Csütör tökön, pénteken 

A nehéz szerep 
Társadalmi dráma 2 fe lvonásban Előadják a kopen -

hágaí udvari színház művészei 

A csikós 
Népszínmű 2 fe lvonásban. E lőadják a Vígszínház 

tag ja i . • • • Azonkívül a ké tórás műsor 
Szombaton , vasá rnap 

A gaztett 
Dráma két fe lvonásban. I r t a : Analole France. 

E lőadják a párisi Odeon- sz inház tagjai 

A fehérasszony 
Dráma 2 fe lvonásban . Irta : Jens Pé te r Jacobsen . 

Azonkívül a szenzációs műsor 

Az előadások pont 5, 7, 9 
és 11 órakor kezdődnek. 
Jegyek előre válthatók: Bárd Ferenc és 
Testvére színházjegy irodáiban, Kossuth 

Lajos utca 4. és Andrássy-ut 1. 

Kiadóhivatali főnök: PATAK Y LAJOS. 
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MENYASSZONYI KELENÛYEK ¥ ? * * t a J°SEF,NA 

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 romjait is 
elvesztette az ascoti versenyeken. Nem 
marad más választása, mint az öngyil-
kosság. Elbúcsúzik inasától, unokahugá' 
tói, Alexandra Vanceytől, búcsúlevelet 
ir menyasszonyának, Viviannek és éppen 
végre akarja hajtani sötét szándékát, 
amikor megjelenik a Faun. Rábirja 
Stonburyt, hogy ne legyen öngyilkos, 
hanem vezesse őt be az előkelő angol 
társaságba Silvani herceg név alatt és 
megígéri, hogy olyan biztos tippeket ad 
neki a versenyekre, amelyek révén dus-
gazdag lesz. Stonbury elfogadja az aján-
latot s mindjárt be is mutatja érkező 
vendégeinek Silvani herceget, a kü lönc 
ködő olasz főnemest. 

ízlik önnek a vacsora 
SZÁNTÓI SAVANYÚVÍZ nélkül ? 

Második felvonás. Stonbury parkjában 
a suffragettek gyűlést tartanak, 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 titkukat és Vivian a n y 
jától engedelmet kér Vivian számára, 
hogy a szive szavát követhesse és igy ez 
az anyja beleegyezésével lesz titokban 
Overton felesége. Mr. Morris uzsorás, 
akinél Stonbury a családi képeit elzálo-
gositotta, egy rosszh,szemű szerződés 
alapján magának követeli a képeket. 
Silvany leteperi a törvényes jogaira 
hivatkozó uzsorást, a természetes igazság 
nevében és a szerződést széttépi. Alexán-
drának nagyon tetszik Silvani merész-
sége és természetes gondolkozása, de 
fölháboritja 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 rajta, 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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NEMZETI SZÍNHÁZ 
• • • 

Az Erinnysek 
Antik tragédia két részben. Irta Leconte 
de Liste. Fordította Ivánfi Jenő. A kisérő 
zenét irta J. Massenet Előadja az orszá-
gos szimfóniái zenekar. Kun László kar-
nagy vezetésével. Rendező : Ivánfi Jenő. 

I. rész : Klytemnestra. 
Klytemnestra Jászai Mari 
Agamemnon Bakó László 
Kassandra P. Márkus Emilia 
Talthybios Mihályfi Károly 
Eurybathes Bartos Gyula 
Őr Rajnai Gábor 
Királyi kiséret. Trójai foglyok. Argosi 
harcosok. Nép. Erinnysek. Történik : 

Argosban, a királyi palota előtt. 
II. rész : Orestes. 

Klytemnestra 
Elektra 
Orestes 
Kallirhoé 
Isméne 
Egy szolga 

Jászai Mari 
Váradi Aranka 
Beregi Oszkár 
Mátray Erzsi 
Rákos Alice 
Lubinszky Tibor 

Trójai leányok. Erinnysek. Történik : 
Argosban, Agamemmon sírjánál. 

I. Klytemnestra. 
Argos királyi palotája előtt az Erinny-

sek settenkednek. Jönnek az argosi vé-
nek és Hellasz pusztulását siratják. Tiz 
esztendeje semmi hirt sem hallanak 
Agamemnonról és hősi hadáról, amely 
Trója falait hiába ostromolja. De végre 
hirnök jő és ujongva hirdeti : Trója 
elesett s Agamemnon és hősi serege 
visszatér Argosba. Agamemnon, magá-
val hozza fogolyként Kassandrát, Pria-
mos trójai király leányát. Agamemnon 
és Klytemnestra bevonulnak a királyi 
palotába, Ksssandra pedig fájdalmát és 
kétségbeesését sirja el a véneknek. Meg-
jósolja a királyi ház végzetét és Trója 
pusztulásáért szörnyű átkot szór Argos 
királyi házára. Bent halálsikoltás sza-
kítja félbe az átkot. Kirohan Klytem-
nestra, aki a rémült véneknek elmondja, 
hogy megölte Agamemnont, a gyűlölt 
férjét. Tiz éve várt a boszu ez órájára 
— úgymond — mert Agamemnon had-
baszállásakor a hadjárat sikeréért fel-
áldozta leányukat az isteneknek. Kihir-
deti a véneknek, hogy ezután Aegistos 
lesz a király, akit ő szeret, s hiába 
fenyegetik meg a vének az istenek bo-
szujával, Klytemnestra nem ijed meg. 
Bátran vállalja szörnyű tette következ-
ményeit és az öregeket is elnémítja fe-
nyegetéseivel. 

II. Orestes. 
Elektra, Agamemnon leánya, siratja 

atyja halálát, amikor megérkezik testvére. 
Orestes, aki eddig távol Phokisban, el-
rejtőzve élt. Orestes boszut akar állni 
atyja haláláért és hogy bejusson a ki-
rályi palotába, azt üzeni be, hogy ő 
idegen utas, most jön Phokisból és hírt 
hoz Orestes haláláról. Klytemnestra ki-
jön s Orestes elmondja neki, mint talál-
kozott Phokisban egy Strophios nevü 
aggastyánnal, aki elmondta neki, hogy 
Orestes meghalt, holttestét elégették és 
hamvait ott őrzik. Várják anyja rende-
letét, ott temessék-e el, vagy hazahozzák 
Argosba. Klytemnestra elhiszi a mesét 
és bevezeti Orestest a palotába, ahol ez 
megöli Aegistost, s azután anyját veszi 
üldözőbe. Felfedi előtte kilétét és hiába 
könyörög Klytemnestra : fia megöli. De 
a boszu nem késik. Orestest mardosó 
önvád kínozza, egy percnyi nyugalma 
sincs, lépten-nyomon üldözik az Erinny-
sek, a boszu istennői, a lelkiismeret-
furdalás furiái. 

I. 
SAVITRI 

vagy: a hitvesi hűség diadala 
Hindu legenda 1 felv. Irta Pásztor Árpád. 

A kisérő zenéjét irta Molnár Antal. 
Asvapati király Ivánfi Jenő 
Savitri P. Márkus Emilia 
Citrasva,Savitri férje Beregi Oszkár 
Narada, a jós Hajdú József 
Yama, a halál angyala Jászai Mari 
A hirdető Bartos Gyula 
Első \ Mészáros Lajos 
Második f Bónis Lajos 
Harmadik l p p Narczisz Gyula 
Negyedik ' Dénes Frigyes 
Egy népbeli ember Mihályfi Károly 
Egy leány Kálmán Mária 
Ortálló Lubinszky Tibor 

II. 
A lányom 

Vígjáték 2 felv. Irta Pásztor Árpád. 
A menuette zenéjét irta Lehár Ferenc. 
Menyhárt György, professzor Gál Gyula 
Burger Károly,professzor Horváth Jenő 
Mari asszony, Menyhárt 

házvezetőnője Blaha Lujza 
Klári, a leánya Váradi Aranka 
Az igazgató Bónis Lajos 
Egy tanár Horváth Zoltán 
Tóm,szobalány ) Menyhárt szol- Kelemen Mária 
Sánfll, s z o l g a j gálatában Paulay Ede 
Kocsis Narczisz Gyula 
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K OVALD FEST, TISZTIT! 
G y á r é s f ő i i z l e t : 

Budapest, VII., Szövetség-u. 35-37. 
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 . 

T e l e f o n - s z á m o k : 

58 44. és 128-13 
• • • 

K é p v i s e l e t e k a v i d ék 
l e g ' ö b b v á r o s á b a n . 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
A szerelem gyermeke. 

Szinmü 4 felvonásban. Irta : Henry Ba-
taile. Fordította : Ábrányi Emil. 

Rantz államtitkár Gál Gyula 
Nelli Rantz Váradi Aranka 
Liane Orland Cs. Alszeghy Irma 
Maurice Odry 
Oline D. Ligeti Juliska 
Raymond Horvát Jenő 
Loredan Hajdú József 
Myrtille Vizvári Mariska 
Gaby Kelemen Mária 
Dédé Rajnai Gábor 
Corardi herceg Lubinsky Tibor 

I. felvonás. Rantzot, Liane (17 éves) 
barátját, államtitkárrá nevezik ki. Kelle-
metlen neki a 17 éves viszony. Jelen-
téktelen összeveszést felhasznál s el-
hagyja. 

II. felvonás. Liane régebbi szerelméből 
származó fiához menekül és elpana-
szolja. A fiu ugy akar kést tenni Ranz 
torkára, hogy ennek leányát, aki szerel-
mes belé s házassága előtt búcsúzni akar 
tőle, egész éjszaka magánál tartja, az 
apát pedig anonym levélben figyel-
mezteti. 

III. felvonás. Lianet, aki még egy 
utolsó kísérletet tesz, Rantz nem fogadja. 
Erre a fíu megy s elmondja, hogy R. 
leánya szereti őt, mikor azonban meg-
tudja, hogy ő csak egy pincér fia, csak 
annyit kér, hogy R. béküljön ki az 
anyjával, akkor lemond. 

IV. felvonás. R. és L. kibékülnek. 
R.-nek kellemetlen a fíu, tehát Ameri-
kába akarja küldeni. Az anya nem túl-
ságos fájdalommal beleegyezik. 

Az ember tragédiája 
Drámai költemény, Irta : Madách Imre. 
Színre alkalmazta : Paulay Ede. Zenéjét 
szerzette : Erkel Gyula. — Személyek : 
Az Ur *** 
Luczifer Gyenes 
Ádám Beregi 
Éva S. Fai Sz. 
Kimon, Miltiades és Lucia fia Kiss A. 
Catulus Horváth 
Hippia Lenkey H. 
Cluvia György I. 
Péter apostol Gál 
Heléna, Izaura kísérője K. Gerő L. 
Patriarcha Gabányi Á, 

I. SZIN. A teremtés nagy müve be-
fejeződött. Luczifer gúnyolja a nagy 
müvet és fogadkozik, hogy megdönti a 
teremtés munkáját. 

II. SZIN. Luczifer eltántorítja az első 
emberpárt az Úrtól, aki hűtlen teremt-
ményeit kiűzi a paradicsomból. 

III. SZIN. Luczifer álmot boesát rájuk, 
amelyben az emberiség nyomorúságos 
jövőjét meglássák. 
, IV—XI. SZIN. Az álom végigvezeti 

Ádámot és Évát az emberiség történe-
tén, Egyptomban a zsarnokság termel 
szivfaesaró képeket, Görögországban a 
népuralom, Rómában a kéjekbe való 
elmerülés nyújt vigasztalan látványt. 
Jő ugyan a kereszténység, de Ádám 
mint Tankréd keresztes lovag, ebben 
sem lát teljes vigasztalást. így csalódik 
végig minden képben, mint Kepler, mint 
Danton és mint résztvevő a londoni 
vásáron, A jelenkor is sötét, a jövő 
sem biztat semmivel, a jégkorszak egye-
nesen kétségbeejtő. 

XII. SZIN. Az álom véget ér, az el-
keseredett Ádám öngyilkos akar lenni. 
De ekkor tudtára adja Éva, hogy anyá-
nak érzi magát. Luczifer elvesztette a 
csatát : Ádám leborul az Ur előtt és 
tovább küzdi az életet. Az Ur a követ-
kező fenséges szózattal önt belé bizo-
dalmat és erőt ; mondotta : „Ember 
küzdj és bizva bizzál." 

A vasgyáros 
Szinmü 5 felvonásban. Irta : OHNET 
GYÖRGY. Fordítot ta: FÁI J. BÉLA. 

Személyek : 
Beaulieu márkiné Csillag Teréz 
Claire, leánya Aczél Ilona 
Octave, fia Mészáros A. 
Bligny herczeg Dezső 
Préfont báró Horváth Z. 
S. phie, neje Vizvári M. 
Derblay Philippe Mihályfi 
Suzanne, huga Váradi Aranka 
Moulinet Kovács 
Athénaïs, leánya Lenkei Hedvig 
Bachelin, jegyző Bartos 
Servan, orvos Szőke 
Tábornok Mészáros L. 
Megyefőnök Latabár 
Gobert Abonyi 
Pontac Garamszegi 
Brigitte Demjén M. 
Inas Faludi 
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VÍGSZÍNHÁZ 

Az ostrom 
Szinmü 3 felvonásban. Irta Bernstein 

Henri. Fordította Biró Lajos. 

A zsába 
Bohózat 3 felvonásban. Irta : Hennequin 
és Duval. Fordította : Molnár Ferenc. 

Személyek : Személyek : 

Méritai 
Renée 
Frépeau 
Georgette 
Garancier 
Daniel 
Julien 
Inas 

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

Szemben vacsorázunk a SCHÜCKBEN. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg a 
SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET! 

Brisard Anatole, 
gyáros 

Colette, a felesége 
Leclapierné, Brisard 

anyósa 
Marcinelle, orvos 
Suzanne, a felesége 
Lehuchois. őrnagy 
Zenóbia, unokahuga 
Theodore, Brisard 

titkára 

Góth Sándor 
Makai Margit 

Kende Paula 
Hegedűs Gyula 
Mészáros Gizella 
Balassa Jenő 
Hegedűs Gyuláné 

Tanay Frigyes 

Szemben vacsorázzunk a Schiickben ! 

Baccarat 
Szinmü 3 felvonásban. Irta : Bernstein 

Henri. Ford í to t ta : Góth Sándor. 

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 

KLISÉK 
M Ü Y E v S Z Í K I V I T E L Ű 

Szemben vacsorázunk a Schückben ! 

KONialAYER 
BUDAPEST. HÛZINCZI-UTCA 3 2 TELEFON V f i l . 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

C r ó n c ó f l á n n l á c és szépséghibák eltávolítása Gáog Aranka kozme-
tikai intézetében, Erzsébet-körut 12., I. emelet. Intézeti 

orvos : dr. Hegedűs. Archajakat csakis villanynyal lehet végleg eltávolítani. 
A hirdetett „5 perc alatti" eltávolitószerek ártalmasak és a pelyheket is mind erős 
hajszálakká növelik. »ARI" bőrfehér i fö-krém 6 korona. 
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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 
Lulu 
Dr. Schutz 
Rocher 
I. Páholynyitogatónő 
II. Páholynyitogatónő 
Tábornok 
Duroseau 
Duroseauné 
Egy kokott 
Az argentínai 
Egy u r 
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 Schiickben! 

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 csábítási 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. 

Izük önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

II. felvonás. A színházban vagyunk 
Paulette a folyosón találkozik az isme-
retlen úrral , aki ellen segítségül hívja 
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 muta t 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 leszakitásával 
sietteti ezt az eredményt. 

Szemben vacsorázzunk a Schückben ! 

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. 

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. 
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KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
ÉVA. 

Operette 3 felv. í r ták : Willner és Bodanszky. 
Fordította : Gábor Andor. 

Zenéjét szerzette : Lehár Ferenc. 
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 kő ' 
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 pedig lá ' 
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 haj t barátnője, Pipsi szavaira, aki 
a könnyelmű élet felé csábítja, amikor 
visszatér hozzá Flaubert , aki szereti 
Évát ; megbánta a vele szemben való 
viselkedését és igazán eljegyzi. 

Mexikói leány. 
Operette 3 felvonásban. 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. 
Celayo Raskó 

Első felvonás. A kis délamerikai állam 
miniszterelnöke egy estélyen elveszt 
fontos okiratokat. Prass detektív azt 
ajánlja, hogy Beatrizt, a szép detektív' 
lányt bizza meg a nyomozással. Az i ra t ' 
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 
ra j tuk 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 ko r ' 
mány megbukik, a helyzet tisztázódik, 
Cora kibékül a miniszterelnökkel, Beatriz 
pedig az attaséé lesz. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói savanyúvíz 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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KIRÁLY SZÍNHÁZ MAGYAR SZÍNHÁZ 

János vitéz 
Daljáték 3 felvonásban. Irta : Bakonyi 
Károly, a verseket ; Heltai Jenő. Zenéjét 

szerzette : Kacsóh Pongrácz. 

Személyek : 
Kukoricza Jancsi Fedák Sári 
Iluska 
A gonosz mostoha 
Strázsamester 
Bagó trombitás 

Izük önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

3. felvonás. A vándorok eljutottak 
Tündérországba. Jancsi bedobja a rózsát 
az élet tavába és Iluska életre kelve 
tündérkirálynő gyanánt jelenik meg 
előtte. Ott maradhatnának Tündér-
országban, mint királyi pár, de Jancsi 
hazaindul a faluba, ahova a szive huzza. 

Változás. Jancsi és Iluska hazaérnek a 
kis faluba és boldogok. A gonosz mos-
toha régen meghalt. Boldogságukat szo-
morúan nézi Bagó, aki titokban szintén 
szerette Iluskát. 

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

Rendező : VÁGÓ BÉLA. 

Személyek: 

Soós Margit 
Tárnoki Giza 
Máté 
Király 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

1. felvonás. Kukoricza Jancsi, a falu 
pásztora, szereti a szép Iluskát, bár a 
leány gonosz mostohája nagy ellensége. 
Mialatt Jancsi Juliskát ölelgeti, a nyájat 
a mostohától felbérelt csősz a tilosba 
tereli. Jancsi nagy bajba kerül és mivel 
a faluban huszárok toboroznak, felcsap 
közéjük és elmegy a háborúba. 

2. felvonás. A francia király nagy 
bajban van. Már-már elveszi tőle orszá-
gát az ellenség, mikor megjelenik Kuko-
ricza Jancsi és hősiesen megmenti a 
francia sereget. A király felajánlja a 
megmentőnek fele országát és leányát. 
De Jancsi hazavágyik Iluskájához. Ekkor 
érkezik meg Bagó trombitás és hirül 
hozza Jancsinak, hogy Iluska meghalt. 
Jancsi az Iluska sírjáról hozott rózsával 
a kezében Bagóval együtt útra kél, hogy 
szerelmesét a másvilágon is megkeresse. 

Benke Dániel Z. Molnár 
Benkéné Bá'.hory 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 

Csaíc egyszer, egyetlen egyszer tcóstoíja meg 
a Szántói Savanyuvizet / 

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

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja 
meg a Szántói Savanyuvizet. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 
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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 Csortos Gyula 
A kegyelmes asszony Gerő Ida 
Ritterné Bera Paula 
Mikhál hadnagy Vándori 
Zágony hadnagy Z. Molnár 
Főpincér Körmendy 
Pincér Csiszér 
Italos Erdélyi 
A titkár ur Réthey 
Micike méltóságos Csatai J. 
Janika Lakos Edith 
Lakáj Alföldi 
Kisasszony Zala K. 
Szakácsné Pappné 
Szobaleány Hubay A. 

Színház 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 megvall ja: Szabó hét év előtt 
megkérte a kezét, de ő kosarat adott 
neki. Erre Szabó elutazott és azóta nem 
tud róla semmit. A faggatásokra be-
vallja, hogy egy levelet is irt neki, amelyet 
a fér j elolvas : ebben megirja Vilmának, 
hogy ő most elutazik, de visszajön, vagy 
mint diadalmas katona, vagy mint or-
szágok sorsát intéző nagy ur , vagy mint 
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 fián.ik mesélni a farkasról. 
A farkasról, aki el akarta rabolni a 

szegény ember egyetlen b á r á n y k á j á t . . . 
Vilma lopva felveszi a levelet, megnézi 
és aztán a sok izgalomtól kimerülve, 
fáradtan döl le a pamlagra, hogy tovább 
álmodja ezt a régi titkos emlékét, a 
szegény kis levelet . . . 

Változás. Főúri palota ragyogó hallja. 
Vilma fantasztikus estélyi ruhában, si-
koltozva fut fel a lépcsőn, Kelemen 
őrjöngve rohan utána. Rajtakapta, amint 
egy sötét szobában ölelkezett egy ulánus 
tiszttel. A tiszt — Szabó György — meg-
jelenik egy függöny mögül. Vilma fel-
sikolt : „Visszajött értem, mint diadal-
mas katona !" A tiszt elmondja, mennyit 
küzdött, harcolt, szenvedett, amig vé.ire 
most itt áll és eljött az asszonyért. 
Vilma azonban nem megy vele, nem 
mehet, mert ő másé lett. És egymásután 
jelennek meg az asszony álmában a 
levél fantasztikus alakjai : az attasé, aki 
el akarja választani az urától a világ-
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. 

IzIiK önneK a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélKül? 

Harmadik felvonás, a z 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 elutasítja 
a régi szerelmest és ráveszi a férjét, 
hogy álljon el az üzlettől, hogy Szabóval 
semmi érintkezése ne legyen többé. Nem 
mennek el az estélyre sem és Kelemen 
boldogan fejezi be a mesét az elkerge-
tett farkasról. 

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 
A Nagyúr 

Dráma 5 felvonásban. Irta : gróf Bánffy 
Miklós. Rendező: Márkus László. 

Kürthy József 
Cs. Aczél Ilona 
Sebestyén 
Törzs Jenő 
Tarnai 
T. Halmi Margit 
Kertész Miksa 

Attila 
Mikolt 
Euthymus 
Berik hg. 
Artansk 
A fejedelemasszony 
Hun-felügyelő 

I. 
Mikolt gót hercegkisasszonyt a vörös 

alánok elrabolták egy bizánci kolostor-
ból. Euthymos Archimandrita és Ataulf 
bizánci gót vitéz Attilla főszállására 
jönnek, hogy sok pénzzel kiváltsák a 
hercegnőt. Euthymos titokban arra 
gondol, hogy Attilla meggyilkolására 
felbérel valakit. 

II. 
A vörös Alánok kánja, Kurkut dur-

ván bánik a fogoly Mikolt kisasszonnyal, 
akit Attilla főszállásurához, Berik her-
ceghez visz. Megérkezik Euthymos Archi-
mandrita küldötte, aki biztatja Mikol-
tot, hogy útban van a szabadulás, de 
minden eshetőségre mérgezett hegyű 
aranytűket ad át a hercegnőnek. 

III. 
Berik főszállásur sátorába érkezik Eu-

thymos Ataulf s odahozzák Mikoltot is. 
Berik lángragyul a szép leány iránt s 
ezt észreveszi Euthymos, igyekszik rá-
bírni a külömben is elégedetlen Beriket, 
hogy ölje meg jó pénzért Attilát. Berik 
habozik, de követek jelentik, hogy Attila 
jön vissza s akkor Beriknek be kell 
vallani a zsákmányt s közte Mikoltot 
is át kell adni Attillának. Euthymos 
megmutatja Beriknek a fürdő Mikoltot 
s a teljesen elbűvölt Berik a megérkező 
Attilának vendégeképpen mutatja be a 
fogoly Mikoltot. De a hazugság éle-
tébe kerülhet s most már el van hatá-
rozva, hogy megöli Attilát. 

IV. 
Attila lakomára gyűlnek a hun udvar 

urai, ott van Euthymos is és Mikolt, 
mint a Berik vendége. 

Attila megtudja az ellene szőtt össze-
esküvést, kivégezteti Beriket és mikor 
Ataulf, a bizánci gót látván, hogy ter-
vük meghiusult, le akarja szúrni Attilát, 
a király intésére egy aranyijjas torkon-
lövi a gót vitézt. 

V. 
Atilla elveszi Mikoltot. Nászéjszaka. 

Mikolt a mérgezett tűvel megöli Attilát, 
aztán zokogva borul tetemére, mig a 
hun tábor zeng a hajnali kürtök szavától. 

Rablólovag 
Színmű 3 felvonásban. Irta : Biró Lajos. 
Ferenc gróf 
László gróf 
Stefi gróf 
Emma grófnő 
Margit grófnő 
Viktor gróf 
Mihály gróf 
Anna 
Galambos 
Kürth 

Törzs 
Sebestyén 
Z. Molnár 
Haraszthy 
T. Forrai 
Tarnai 
Réthey 
R. Gombaszöghy 
Kürthy 
Csortos 

I. felvonás. Ferenc gróf megszereti és 
el akarja venni a házánál élő Galambos 
leányát, Annát. A család félti az örök-
séget s ezért felbérel egy Kürth nevü 
embert, hogy csábítsa el a leányt. A 
fiatal Viktor gróf, aki szerelmes a leányba, 
elárulja neki a család haditervét. 

II. felvonás. Anna és Kürth egyedül 
maradnak, a család pedig vadászat 
ürügye alatt a parkban várja a meg-
beszélt jelet, hogy a hall elsötétedjék. 
De Kürth nem csábítani akar, ő komo-
lyan szereti a lányt és feleségül is kéri. 
A hallban tehát nem alszik el a lámpa 
és a család hiába várja, hogy. Annát a 
felbérelt Kürthtel rajtakapja s igy Ferenc 
gróftól elszakítsa. 

III. felvonás. Másnap reggel minden 
kiderül. Kürth fölénye győzedelmeske-
dik a mágnásfamilia fölött Anna és ő 
szeretik egymást, semmi sem állhat 
utjokba. 

A kis lord 
Életkép három felvonásban. Irta Burnett 

Hodgson. Átdolgozta Hajó Sándor. 
Dorincourt gróf 
Erről Cedric 
Havisham 
Tomas 
Hipgins 
Hobbs 
Dick 
Mrs, Erről 
Minna 
Mary 

Sebestyén 
Fényes A. 
Réthey 
Gere 
Kürthi 
Boross 
Huszár 
Bátori G. 
Csatai J. 
Gerő Ida 
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i. szám SZÍNHÁZI HÉT 31. oldal 

NÉPOPERA 
• • • 

Rigoletto. 
Opera 4 felvonásban. Irta : Piave. Zené-
jét szerzette : Verdi. Fordítot ta : Nádas-
kay Lajos. Rendező : Mérei Adolf. Kar-
mester : Reiner Frigyes. — Személyek ; 

A kedves Augusztin 
Operett 3 felvonásban. 

Mantua herceg 
Rigoletto, bohóca 
Gilda 
Sparafucile 
Monterone 
Magdalena 
Marullo 
Ceprano gróf 
Borsa 
Ceprano grófja 
Giovanna 

Kertész 
Baklanoff 
Lipkovska Lydia 
Bihar 
Róna 
Bazilidesz Mária 
Pajor 
Mátrai 
Hajagos 
Legard Adél 
Hikisch Kató 

Pázmán Ferenc 
Ábrányiné Rózsi 
Szoyer Ilona 
Horthy Sándor 
Serák Márta 
Németh Gy. 
Mátrai Ernő 
Pajor Ödön 
Újvári Lajos 

Bihar Sándor 

Szoyer Ilona 
Újvári Lajos 
Pázmán Ferenc 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Mantua herceg a nép körében szőtt 
szerelmi viszonyokkal üzi unalmát . 
Rigoletto, a herceg bolondja, egy kül-
városi kis házban, magas kőfallal körül-
véve őrzi felnőtt szép leányát a csábí-
tásoktól. A herceg álruhában a leány 
közelébe férkőzik és elcsábítja. Rigoletto 
kétségbeesett fá jdalmában halálos bosz-
szut esküszik és Sparafucilet, a rablót 
felbéreli, hogy ölje meg a herceget. 
Magdalena, Sparafucile nővére magához 
csalja erdőszéli házukba a herceget. 
Rigoletto leánya, a vihar elől menedé-
ket keresve, bekopogtat a rablóhoz s ez 
Magdalena rábeszélésére, ki a szép her-
ceg életét kimélni akarja, az ismeret-
lent öli meg. Rigoletto éjfél után eljő a 
herceg zsákba varr t hullájáért . Mielőtt 
a hul lámok közé vetné, gyönyörködni 
akar áldozatában s felbontja a zsákot. 
Iszonyú kétségbeeséssel látja leánya 
hulláját . 

A denevér 
Operett 3 felvonásban. Szövegét irta : 
Hafner és Genée. Fordítot ta : Evva Lajos. 

Zenéjét szerzette : Strauss János. 
Eisenstein, gazdag 

magánzó 
Rosalinda, a felesége 
Adél, a szobaleányuk 
Frank , fogházigazgató 
Orlofsky herceg 
Alfréd 
Blind 
Falke 
Frosch 

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 hercegért 
szakit Augusztinnal, és viszontszereti. 
Heléna Augusztinba szerelmes. 

Az eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

III. felvonás. Már épen meg akarják 
tartani 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. 

Gyenge férfiaknak 
elvesztett erejük visszatér, ha a 

Neosan - tablettákat 
használják. « A férfigyengeség, 
Impotencia ellen, valamint a férfi-
erőnek a legkésőbb korig való 
fenntartására kipróbált szer. Egy 

• doboz K 4-50. Szétküldés utánvét-
tellegdiszkrétebb csomagolásban 

SZT. HERMINA GYÓGYSZERTÁR 
Budapest, VII. , Thököly>ut 28. 



32. oldal. SZÍNHÁZI HÉT 1. szám. 

NÉPOPERA 
• • • 

Tengerész-Kató 
Háromfelvonásos operett. Irta : Buch' 
binder Bernát. Fordítot ta : Mérei Adolf. 
Zenéjét szerzette : Jarno György. A zene-

kar t vezényli : Feszler Géza. 

Személyek : 
Steinfeld lovag, ellen-

tengernagy Mátrai Ernő 
Váci Róbert, tengerész-

kapitány Horthy Sándor 
Kopp Gyula, sorhajó-

hadnagy Fehér Ar thur 
Radák Lajos báró, sor-

hajózászlós Németh Gyula 
Dr. Kazár Sándor, fő-

orvos Újvári Lajos 
Kádass Tamás, korm. Bihar Sándor 
Szepi, a Váci legénye Pázmán Ferenc 
Sághi, matróz Gyárfás Dénes 
Temessi báró Pajor Ödön 
Kató, a Kádass leánya, 

Temessi gazdasszonya Szoyer Ilona 
Lujza, akapitány felesége Bendiner Heddy 
Teréz, Temessi leánya Hajnal Hajnalka 

Színház után 
a New-York-kávéházba megyünk 

Carmen. 
Opera 4 fe lvonásban. 

Zenéjét szerzette : GEORGES BIZET. 

Személyek : 

Carmen 
Micaela 
Frasquita 
Mercedes 
Don José tizedes 

Lydia Lipkovska 
Lovsinszky 
Sebők Ilona 
Serák Márta 
Kertész 

T r a v i a t a . 
(A tévedt nő) 

Négy felvonásos opera. I r ta : Piave. Zenéjét 
szerzette : Giuseppe Verdi. A zenekart vezényli : 

Reiner Frigyes. 

Szereplők : 
Violetta Valéry Lipkovska 
Flora Bervoix Bazilidesz Mária 
Anina Hikisch Kató 
Alfréd Germont Maikl György 
George Germont, 

Alfréd atyja Gábor Arnold 
Gaston, vicomte 

de Letorieres Hajagos Károly 
Duphol báró Róna Dezső 
D'Obigny márki Bihar Sándor 
Grenvil orvos Mátrai E rnő 
Joseph, Violetta inasa Salamon József 
Flóra inasa Száki Ernő 

Escamillobikaviador Baklanoff 
Zuniga hadnagy Bihar Sándor 
Moralés Róna Dezső 
Remandado Pázmán Ferenc 
Dancairo Németh Gyula 

Csak egyszer, csak egyetlen egyszer 
kóstolja meg a szántói savanyuvizet ! 

Legelőkelőbb mozgófénykép bemutató helyiség 1 

OLYMPIA BWStti 
(TELEFON 115—71) 

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

S z o m b a t o n , 1 9 1 3 j a n u á r h ó 4 - é n é s 
v a s á r n a p : 

VIGYÁZZ A NŐRE! 
Francia bohózat 3 felv. Ir ta Georges Feydeau. 
Ezenkívül több eredeti vígjáték, táj- és sport-

kép lesz bemutatva. 
H é t f ő , 1 9 1 3 j a n u á r hó 6 - t ó l b e z á r ó l a g 

s z e r d á i g , j a n u á r hó 8 - i g • 

Kálvinista vértanú 
Tragédia 2 felvonásban. Ir ta H. Balzac. 

Ezt követ i : 
MAX LINDNER.SLAGER : 

AZ ELVESZTETT CZIM 
Bohózat, i r t a : MAX LINDNER. 

A főszerepben a szerző. 

C s ü t ö r t k , 1 9 1 3 j a n u á r 9 - é n és p é n l e k e n : 

AZ ÉLET ^TAVASZÁN 
Érdekfeszí tő dráma há rom felvonásban, ir ta 
August Blanche. A Pa thé Fréres-gyár felvétele. 

HELTÁRAK: Páholyüles K. 1.20. Fen ta r to t t 
hely 80 fill. Zsöllye 60 fill. Zártszék 40 fill. 
Gyermekek az árak felét fizetik. Mérsékelt 

á ru bér le t füzetek a pénztárnál kaphatók . 
Előadások hétköznapokon délután 5 órától, 

vasár- és ünnepnapon 3 í r i t ó l é i f < l t U r l £ . 



1. szám. SZÍNHÁZI HÉT III. 

Az operaház REICHMANN SÁNDORNÉ 
H » « francia és angol női d ivat termében 

m U V c S Z n O I dolgoztatnak (V., Nagykorona-utca 24) 

Ól KALAPFORMÁK f R I E D M ANNÁL kaphatók, 
VI., Király-utca 8. I. em. NOIKALAPFORMAK £ 

a legolcsóbban f 



I V . S Z Í N H Á Z I H É T 1. szám. 

Uri 
d i v a t a i k k e k 

teljesen selyemmel bélelve 
Elsőrangú munka 

nagy választékát" 
tartja raktáron a 

elsőrangú szőrmével. 
Minden árban. 

I Platschek A 
ruház I Áruház I Áruház 

Károly-körut221 Károly-körut2E | Károly-körű f 22 
(Rőser bazár) I (Rősérbazár) I (Röserbazár) 

latsche 
Áruház 

Tetőtől-talpig kifogástalan ele-
gáncziával öltöztet 
legiutányoiabban a 

latschek-Áruház 
Budapest, IV., Károly-körut 22. 
(Röser-bazár) . Kér jen á r j e g y z é k e t ! 

„Thália" műintézet kö- és könyvnyomda r.-t., Budapest, V., Csáky-utca 12. 


