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Ne hagyja 
magát 
félrevezetni 
megtévesztő 
cimű és külseiü 
lapoktól ! 

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

SZÍNHÁZI HÉT 
ben hirdetni hasznos! 
Kiadóhivatal II, Zsig-
mond-utca 20. szám. 
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MEGJELENIK MINDEN SZOMBAT ESTE AZ ÖSSZES 
BUDAPÈSTI SZÍNHÁZAK EGÉSZ HETI SZINLAPJÁVAL 

F e l e l ő s szerkesztő és k iadótulajdonos : 
HELTAI BÉLA 

Hirdetések díj ' 
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

H, Zsigmond-u. 20. 

Telefon 152—Ç2. 

S a v i t r i , — A l á n y o m . 
— A Nemzeti Szinház újdonsága. — 

Az uto lsó próba után hozzám 
jön Blaha Lujza és igy szó l : 

— Na ezzel megvolnánk. 
Még csak azt szere lném, hogy 
nemsokára valami f inom dá-
maszerepet irjon n e k e m . Az-
után m é g egy valamit , az már 
néjtem elég lesz . 

É s moso lyogva ment az öl-
tözőjébe. Aki u g y j á t s z i k , m i n t 
Blaha Lujza most , ak iben 
annyi kedv van a jövőre, az 
még mindig fiatal. 

féle zsirral. hogy ezt ilyen ravaszul 
kicsinálta. És ha már benne volt 
a ravaszkodásban, kapta magát és 
Lehár Ferencet is kiállította a 
platzra, íratván vele egy roppant 
bájos kis menüettet. 

Már most ki csodálkozik azon, 
ha a főpróbára törték magukat az 
emberek. Tele is lett hamarosan 
az egész földszint és a páholyok-

Ha volna külön színházi naptár, 
akkor abban ez a pénteki première 
nap bizonyára piros betűs volna, 
mert ünnepet, még pedig sátoros 
ünnepet jelent. Mintha csak a 
Nemzeti Szinház az ő nagy gazdag-
ságával akart volna tüntetni. Hát 
annyi bizonyos, hogy ezt aligha 
csinálhatja utána még egy szinház, 
akárhol is legyen az. Olyan erő-
ket kiállitani egy este, mint Blaháné, 
Jászai Mari, Márkus Emilia, Beregi 
Oszkár és Gál Gyula, — ez már 
csakugyan „embarras de richesse", 
a gazdagság túltengése. Ez a Pász-
tor Árpád — az újdonságok szer-
zője — meg van kenve minden- BLAHA LUJZA. Mészöly fel, étele: 
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— Szép asszonynak mindent 
szabad, — replikázott Bródy. 

— De itt én most csak színésznő 
vagyok. 

— Annak is mindent szabad, 
ha az újságírók megengedik. 

Minthogy pedig senkinek se 
jutott eszébe, hogy tiltakozzék, hát 
Gombaszögi Frida beült az első 
sorba. A művész és iróvilág, a fő' 
próbák rendes és rendetlen közönt 
sége tehát teljes számban megjelent 
és nagy érdeklődéssel várta a füg' 
göny felgördültét. 

* 

Nem kellett soká várnia. Meg' 
kezdődött a „Savitri", a hindu 
legenda. A szép diszletet még alig 
nézte meg a közönség, már egy uj 
érdekesség lepte meg. Megjelent 
Márkus Emilia — fekete paróká' 
ban. Aztán simogató melegséggel 
gyöngyöztek ajkairól a színesen 
megirt szép verssorok. Szerelemre 
vágyik a szépséges szép királyleány 
és elküldi a négy papot, hogy ke ' 
ressenek neki valakit, hogy királyi 
atyja ne haljon meg utódok nél' 
kül. Ahogy a négy pap megindult, 
a nézőtéren mozgolódás támadt. 
A férfiak igazgatták a nyakravaló' 
jukat, pödörgették a bajuszukat, 
illegették'billegették magukat. De 
hiába volt a nagy készülődés : a 
négy pap nem jött le a nézőtérre, 
hanem a kulisszák mögé ment és 
onnan hozta elő Beregit. A csaló' 
dottak kissé megvigasztalódtak ; 
belátták, hogy Beregivel csakugyan 
nehéz felvenni a versenyt. Annyi 
tűzzel nem tudnak szerelmet val' 
lani, mint ő. Pásztor Árpád forró, 

nak is szép számú közönsége akadt. 
Az egyikből Küry Klára mosoly 
gott le és nem győzte viszonozni 
az üdvözleteket. Komlósi Emma, 
hazánk vándorprimadonnája is 
megjelent és mert ő vidéki di ' 
rektorok nélkül nem tudna élni 
és megélni, itt is csípett egyet ma ' 

GÁL GYULA. Mészöly felvétele. 

gának Komjáthy János személyében. 
Gombaszögi Frida is benézett. Alig 
tudott helyet találni. 

— Jöjjön ide az első sorba, — 
invitálta őt Sándor bátyánk, hogy 
ne mondjam, Bródy Sándor. 

— Oda nem szabad, az az újság' 
irók helye. 
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csengő lírája tüzes hullámokként 
zsongott a levegőben és ekkor uj 
meglepetés következett. A színre 
lépett Jászai Mari, csak azért is 
szőke parókában. O volt a halál 
angyala. Hogy mondanivalóját az 
ő megszokott erejével, fensőbbség 
gével adta elő, azt talán nem is 
kell említeni. A halál hatalma is 
megtörik az igazi szerelem erején 
és a hü hitves ragaszkodásán, — 
ez a mottója Pásztor Árpád hindu 
legendájának. A gondolat szép, 
tetszett is, csak egy kis szinész' 
növendék rázta hitetlenül a fejét : 

— Nem szeretem az ilyen dara' 
bokát, — szólt oda az egyik kri ' 
tikusnak. Ezekből nem sokat ta' 
nulok. 

— Hát mit akar tanulni ? 
— A Vigszinházi darabokat szc 

retem . . . Ott megtanulhatom, 
hogy a hitvesi hűtlenség mekkora 
haszonnal jár. 

De mert a közönség nem csak 
reményteljesszinésznövendékekből 
állt, amint a függöny legördült, 
erős taps jelezte, hogy a nézőtér' 
nek tetszett a darab. 

* 

A második darabról, „Alányom"' 
ról, minden jót és szépet el lehet 
mondani, mert istenben boldogult 
Feleki Miklós bá'nak ezerszer igaza 
volt, van és lesz. Mikor ugyanis 
az öreg székely direktor lett és 
színtársulatát szervezte, azt mondta 
a titkár : 

— Még nincs naivánk . . . 
— Nem baj, itt van Blaháné. 
— De nincs drámai szendénk.,. 

— Nincs ? Nem baj, itt van 
Blaháné. 

— Es a hősnő . . . 
— Majd lesz Blaháné. 
Szóval : Pásztor Árpád is erre 

számított a publikum megfőzésé' 
nél s amint kiderült, nem is hiába. 

VÁRADI ARANKA Mészöly felv. 

A darabja is azt tárgyalja, hogy 
egy hamis házvezetőnő a lánya 
segítségével hogy „főz meg" két 
professzort. Az ylang^ylang, Coeur 
de Jeanette, Gloire de la reine 
parfümök illata eltűnik és leven' 
dula, rozmaringszag terjed el a 
nézőtéren. A hangulatos Bieder' 
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mayer-szinpadról árad ez. A po-
zsonyi diéta idejében vagyunk, 
Csokonai, Kölesei, Kazinczy neveit 
halljuk, latinul beszélnek, németül 
beszélnek, pajzánkodnak, spinéten 
játszanak. Ez mind szép. De 
Blaháné énekel, Blaháné táncot 
lejt, — ez a legszebb. Itt van 
Blaháné — és a közönség áhítattal 
hallgat, gyönyörűséggel élvez, lel-
kesülten tapsol. Ravasz, nagyon 

VÁRADI ARANKA — GÁL GYULA 

ravasz ember ez a Pásztor ; azaz 
nem : kedves, nagyon kedves em-
ber, alkalmat, módot adott arra, 
hogy Blahánét ismét lássuk, ami 
viszont azt jelenti, hogy részünk 
legyen a legnemesebb, legtisztább 
művészet csodás erejének, örök 
ifjúságának, üdeségének élvezésé-
ben. A kitűnő Gál Gyula, a min-
dig jó Horváth Jenő és a kellemes 
Váradi Aranka még teljesebbé 
tették ezt a műélvezetet. 

A magyar szerzőt a siker érde-

kében készséggel támogatta a 
szinház. A hindu legendában 
Ivánfi Jenő Ízlését és tudását, a kis 
vígjátékban Csathó Kálmán ötle-
tességét bizonyította a rzinpad. 
A szinház uj sikere és egy magyar 
szerző sikere : az év egészen 
jól indul. 

Peterdi Sándor. 

A második Tatárjárás. 
— A Vígszínház reprize. — 

A Vígszínházban szombat este 
valami furcsa levegő szálldogál. 
Itt, ahol komoly, izgalmas drámák, 
finom színmüvek és burleszk 
francia bohózatok ütöttek tanyát, 
ma este ismét leadja névjegyét egy 
előkelő, könnyelmű, vidám idegen : 
az operett. Csak repríz ez, a „Ta-
tárjárás" reprize, de ez a szombati 
előadás mégis ugy hat, mintha 
premier lenne. Az ismert népszerű 
valcer melódiáiból, az induló ü t e 
méből, az „adj egy édes csókot" 
című dal fülbemászó ritmusaiból 
még mindig ugyanaz a soha el 
nem muló hangulat fog meg min-
denkit, mint az első, az igazi pre-
mièr-estén. Szégyeljük magunkat, 
de bevalljuk, hogy nekünk még 
mindig, változatlanul tetszik ez a 
cigányzenekaroktól,katonabandák-
tól, fonográfoktól és verkliktől 
agyonjátszott zene. Es erre gon-
dolva — bocsásson meg Kálmán 
Imre — el kell mondanunk valami 
rosszat is, ami kikívánkozik belő-
lünk. Miért ne bántsunk mi egy-
szer egy élő magyar zeneszerzőt 
is ? Ne csak mindig a halottakat 
leplezzük le. A halottakat inkább 
— ha épen muszáj — csak szobor-
ban, de az élőket müveikben. 

Hát a csóknótáról van szó. A 
hires „Adj egy édes csókot" kez-
detű dalról, amelyről egy epés 
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kollegánk felfedezte, hogy Kálmán 
Imrének örök zenei kutforrásává 
vált. Van egy zeneszerzőnk, aki 
állandóan Offenbachból szerez. 
Van egy, aki Pucciniból. A leg' 
többen a régi francia operákból. 
Ez igy történik, hogy a zeneszer' 
2Ők vesznek egy ladikot, abba 
beleülnek és kieveznek a zene 
tengerere. És itt, hogy úgymond^ 
jam, kalózéletet élnek, felfedeznek 
ismeretlen területeket, okkupálnak, 
szereznek és igy születik a magyar 
operett. Kálmán Imre nem igy 
tesz. O önmagából merit. Tudni-
illik van neki, egy népszerű nótája : 
a csóknóta. És miután ez nagyon 
jól sikerült, minden operett irása 
közben eszébe jut ez a nóta és — 
hogy ugy mondjuk — merit belőle. 

Szóval visszatérve epés kollegánk 
felfedezésére, kiderült, hogy a csók' 
nóta motívumai Kálmán Imrének 
összes többi operettjeiben is meg' 
találhatók, A „Kis Királyiban 
Kartousch énekelt egy „Komm 
Lilly" cimü dalt, amely — enyhén 
szólva — majdnem olyan, mint 
az „Adj egy édes csókot" cimü 
nóta. Ha ugyan kutatunk az „Ob' 
sitos"'ban, ott is megtaláljuk ezt a 
motívumot, sőt a „Cigányprímás" 
egyik dalában is egészen biztosan. 
S hogy ne gondolják, hogy ez a 
leleplezés csak tréfa, ideírjuk a 
következő megtörtént jelenetet, 
amelyben Kálmán Imre maga is 
igazolja azt a „nagy" leleplezést. 

A múltkor egy kisebb társaság 
vacsorázott a Royal-szálló kis kü ' 
löntermében, ahol tudvalevően 
zongora is van. Zeneszerzők és 
újságírók, közöttük a „Tatárjárás" 
szövegírója és zeneszerzője is. Va' 
csora után, amikor emelkedett a 
hangulat, a társaság elővette Kál' 
mán Imrét, kinevezte céltáblának 
és összes epésnyilaitbelelövőldözte. 
Többek között azt a vádat is fel' 
hozták ellene, hogy minden ope' 

rettjében — más'más variációban — 
megtalálható az „Adj egy édes 
csókot" cimü dal. És a jelenlévő 
zeneszerzők ezt a vádat a zongorán 
illusztrálták is. Kezdetben csak 
tréfa volt az egész. De azután — 
hála Istennek — komolyra fordult. 
És ekkor Kálmán Imre bűnbánóan, 
megtörve a kővetkező vallomást 
tette : 

— Hát tudjátok, felfedeztem, 
hogy egyetlenegy jó dalom van és 
ez a csóknóta. És miért ne tegyem 
be minden operettembe, ha jó? 

Azután maga is leült a zongora' 
hoz és eljátszotta az összes csók' 
nóta'variációkat, végül vegyitette, 
keverte, összeolvasztotta őket, amig 
egy egész nagy szimfóniává nőtt. 

De hiszen most a „Tatárjárás" 
vigszinházi reprizéről kellene irni. 
Hát mit ? Talán Mészáros Gizáról, 
akit végre'valahára nadrágban és 
énekelve látunk ? Vagy a pesti 
publikum egy régi ismerőséről, 
Széchy Magdáról, aki most vissza' 
jött hozzánk ? A darab zeneszerző' 
jéről már úgyis elég sok rosszat 
irtunk, tartozunk tehát neki annyi' 
val, hogy legalább a főszereplőiről 
— ne írjunk jót. Rosszat pedig nem 
tudunk. A „Tatárjárás" első p r e 
miérjéről a főszereplők közül csak 
Tihanyi és Sarkadi maradtak meg. 
Erről eszünkbe jut, hogy milyen 
kár, hogy Sarkadit olyan keveset 
játszatják. 

Különben pedig egészen bizo' 
nyos, hogy a repríz kitűnően fog 
sikerülni. És bocsánatot kérünk, 
hogy erről a kitűnően sikerülő 
reprizről jót legfeljebb csak a jövő 
számban Írhatunk. 

— lassa. 
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Lopni akar — az Opera. 
— No, nem kell megijedni : csak egy 

vigoperát. — 

A titokzatos címek hátterében 
kedves, humoros eset húzódott 
meg szerényen. Egy vigopera 
körül forog a cselekmény, amely 
vigopera még nincs ugyan a Ma' 
gyar Királyi Operaház kezében, 
de már minden tolvajlási metó-
dust buzgón tanulmányoztat az 
embereivel, hogy — ellopják azt 
a számára. Vájjon kié lehet ez a 
vigopera s miért szükséges, hogy 
az Operaház ellopassa azt, amikor 
csak megtiszteltetés, ha valakinek 
darabját az Opera színpadán akar-
ják bemutatni? 

Az eset sajátossága épen a kér-
dés lényegében rejlik. Az a bizo-
nyos vigopera a „Csokonai" s 
boldog zenei tulajdonosa Kern 
AuréJ, a Budapesti Hirlap színházi 
zenekritikusa, aki Rákosi Jenő 
poétikus szövegére már két esz-
tendővel ezelőtt megkomponálta 
a muzsikáját, de az egészet a 
fiókjában rejtegeti s vár boldogabb 
időkre, hogy a nagyközönség elé 
lépjen vele . . . 

Miért ez a túlzottan nagy sze" 
rénység ? Az ok : egyszerű össze-
férhetetlenség. Kern Aurél finom 
és érzékeny lelke nem birná el 
soha azt a sanda gyanúsítást, hogy 
ő, mint a legbefolyásosabb zene-
kritikus, helyezte el valahol a 
darabját. Emiatt hever a fiókjában, 
holott épen most nagy szüksége 
volna az Operaháznak egy vig-
operára. 

Hevesi Sándor dr.-nak jutott az 

eszébe, hogy — h m , nagyszerű — 
el kell kérni Kern Auréltól a da-
rabját. Nyomban fel is kereste a 
lakásán s beinvitálta : 

— Aurélkám, add át nekünk a 
Csokonaidat ! 

Kern határozottan válaszolt: 
— Nem adhatom. Ismert okok-

ból nem adom. Ráérek még vele. 
Heverhet egy kicsit . . . 

Hevesi próbálta kapacitálni, nem 
sikerült ; Kern Aurél hajthatatlan 
maradt. 

Zenekritikusok között még az 
nap szóbakerült a dolog. Maga He-
vesi panaszkodott el vele. A kri-
tikusok csak rázták a fejüket, de 
mentő ötletük nem akadt. Egye-
dül Vári Rezső, a „szindikátus" 
agilis titkára tudta fején találni a 
szöget : 

— Kérem — mondotta szilárd 
meggyőződéssel — én ellopom azt 
a vígoperát ! 

— Nagyszerű, pompás ! — kiál-
tott fel Hevesi dr. s melegen meg-
rázta a Vári kezét. 

Azóta — ez egy héttel ezelőtt 
történt — tart a tolvajlási kísér-
let processzusa. Kern Aurél ugyan 
rendőrökkel őrizteti a lakását, de 
ez nem jelent semmit : Vári Rezső 
mégis el fogja lopatni a „Csoko-
nai"-t . . . Mert lopni könnyebb, 
mint védekezni a tolvajlás ellen . . . 

— arab. — 

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. 



2. szám SZÍNHÁZI HÉT 7. oldal 

A Népopera tervei. 
— Operettek, operák és vendég' 

szereplések. — 

A főváros legfiatalabb szinházá' 
ban, a Népoperában a legköze' 
lebbi esemény operett'uj donság 
lesz, még hozzá magyar operett 
bemutatója. Az első eredeti pre ' 
miére a Népoperában. A szerzők 
jól ismert kedvencei a budapesti 
közönségnek, mert a szöveget dr. 
Béldi Izor, a „Katalin", a „Kül' 
telki hercegnő" és még egy sereg 
nagysikerű operett librettistája, a 
zenét pedig Zerkowitz Béla, a leg' 
népszerűbb magyar kupiészerző 
irta. Mondani se kell, hogy az 
„Aranyeső" — ez a háromfelvo' 
násos operett cime — már csak 
szerzői révén is nagy érdeklődésre 
tart számot. 

A Béldi—Zerkovitz operetten 
kivül különben — most már el 
lehet árulni — még egy magyar 
operett'bemutató lesz a Népoperád 
ban. Itt kerül ki a nagyközönség 
elé dr. Gajáry Istvánnak o p c 
retteje is. 

Egy sereg opera^reprizen kivül 
eredeti opera^bemutatóra is készül 
a Népopera jeles együttese. Wolff-
Ferrarinak, a „Kíváncsi asszonyok" 
és a „Susanne titka" finom melódia' 
szövő komponistájának érdekes és 
izgalmas meséjü operája, a „Ma' 
donna ékszere" lesz az első ma ' 
gyar operettet követő újdonság. 
A bemutató érdekességét növeli 
az a körülmény, hogy a cím' 
szerepet Van der Osten Éva asz' 
szony, a minap is vendégszerepelt 
világhirü drezdai művésznő fogja 
kreálni. 

Külföldi szerzőről szólva, még 
kettőről kell megemlékeznünk, 
akik a Népoperában fogják meg' 
érni első magyar előadásukat. 
Ascher az egyik, kinek „Hoheit 
tanzt Walzer" cimü operettje, az 

idei bécsi szezon egyik slágere ; 
Winterberg a másik, akinek „Die 
Dame in Rot" cimü operettje fog 
a Népoperában szinre kerülni. 

Közben pedig ismét egy sereg 
vendégszereplésnek, staggioncelő' 
adásnak lesz színhelye a színház. 
A vendégszereplő hírességeknek 
csak a neveit soroljuk fel. Ezek 
minden epitetonnál többet mon/ 
danak és annak idején úgyis 
módunkban lesz fellépéseiket bő' 
vebben kommentálni. 

Még ebben a hónapban eljön 
hozzánk Mademoiselle Sylva, a 
párisi Opera Comique nagyhírű 
énekesnője, visszatér néhány estére 
íadlowker Hermann, majd Svärd-
ström Valborg, Van der Osten Éva 
és Slezá k Leó vendégszereplései 
következnek. 

Külön szenzáció lesz a tavasz 
felé Treumann Louisnak, a bécsiek' 
kel nemrég meghasonlott hires 
színésznek vendégjátéka. A kitűnő 
művész egyenesen számára irt 
darabban fog fellépni. A darab 
cime „A három kívánság" és 
Treumann egy magyarosodó szín' 
házigazgatót fog benne játszani. 
Az első felvonásban még németül 
beszél, a másodikban és harma' 
dikban már mind jobban belejön 
a magyar beszédbe. Ez a szük' 
szavú vázlat már magában véve 
is biztosítja a híres színész vendég' 
szereplésének kétségkívüli nagy 
sikerét. 

A mult évi staggioncvendég' 
szereplésekhez hasonlóan, ez év 
tavaszán is érdekes és ritka ven' 
dégjátékokkal lepi meg közönségét 
a Népopera. Március második 
felében a müncheni Hoftheater 
fog játszani és Walter Bruno, a 
hires dirigens vezénylete alatt 
Mozart „Don Juan" és „Figaro 
házassága" cimü operáit fogja elő' 
adni. A csupa elsőrangú tagból 
álló társulattal jön Feinhals F r i ' 
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gyes is, aki már ismert hires 
szerepét, a Don Juan szobrát 
ezúttal eredeti szöveggel fogja 
énekelni. Májusban a müncheni 
„Künstlertheater" fog hozzánk el' 
rándulni azzal a két Offenbach' 
operettel, melyeket immár két 
szezonon át játszott Reinhardt 
Miksa rendezésében példátlan si' 
kerrel. A müncheniek a „Szép 
Heléna"'t és az „Orfeusz"'t tel' 
jesen a reinhardti inszcenirozás 

szerint fogják játszani a Népoperá' 
ban és az ensemble'val jön a 
hires Pallenherg is. 

Mint ezekből látható, a Nép' 
opera nagy bőkezűséggel állította 
össze a szezon második felének 
munkaprogrammját. Csak aztán a 
túlzott takarékossági szellem ke' 
resztül ne huzza ennek a számi' 
tásnak egy'egy értékes és jelentős 
slágerét ! 

Cs. 
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Bomlás az orosz balletben. 
— Nyilatkozatok a pesti közönségről. — 

Még bucsuzóul adtak egy ráadást, 
hogy annál jobban fájjon a szivük 
azoknak, akik rajongtak érettük, 
azután elmentek. A „muszka" 
(Bánffy Miklós gróf kormánybiz-
tos sohase nevezte máskép őket) 
szó kiveszett az Operaház hatalmas 
épületéből, ahol másfél héten át 
tagadhatatlanul ők voltak az urak. 
Miért ? Könnyű megmagyarázni. 
Részint vendégek voltak, akiket 
minden figyelemmel körülvett a 
magyar vendégszeretet, részint igen 
tisztességes jövedelmet reprezen-
táltak az Operaháznak, ami ugyan-
csak nem megvetendő szempont. 

Eltávozván, vájjon milyen be-
nyomásokkal hagyták el ezt a 
tündérszép várost ? Megvoltak-e 
elégedve a sikerrel, amit elértek, 
a tapsokkal amiket arattak ? 

A kérdésekre Kyaszt, Astalieva, 
Piltz, Redega-Nelidova, Kowalefska 
és P/law kisasszonyok, a balletnek 
egyenként egy-egy erősségei adják 
meg alább a választ. Mindenek-
előtt állapitsuk meg, hogy a kö-

zönség nagy ur, nagyon nagy utr 
még a ballerinák előtt is. Egy-egy 
darab eljátszása után szívszorongva 
várják a közönség ítéletét : a tapsot. 
Azt hinné az ember, hogy ilyesmi 
iránt már eltompultak az idegeik, 
de valójában még mindig erősen 
izgatja őket és a közönséget is 
eszerint Ítélik meg. A chaud és 
froid, a közönség jelzésére náluk 
a legmegszokottabb kifejezés. Álta-
lában azt lehetett észrevenni, hogy 
közönséget kissé hidegnek találták. 
Kowalewska kisasszony bökte ki, 
hogy Nijinszky sem volt megelégedve 
a tapsokkal. 

— Párisban ott kellett volna 
hallania a tapsokat ! Gondolom 
ugyan, hogy miért van ez így 
— s töprenkedve tette hozzá -— a 
gazdasági viszonyok itt, amint 
halljuk, nagyon rosszak. Tudja, 
nem elég vigak az emberek. De 
azért kedvesek voltak ! 

Ezt már mentegetőzve tette 
hozzá, szinte kiengesztelésül. 

Piltz 
volt az egyetlen, aki minden fenn-
tartás nélkül, őszinte örömmel szólt 
a közönségről : 

KOWALEWSKA 
PILTZ 

REDEGA ASTATIEVA 
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— Kedvesek itt az emberek 
és nekem nagyon erősen tapsol-
tak, én meg lehetek nagyon is 
elégedve. Kedvenc szerepem, a 
„Rózsa lelke" után, az volt aztán 
taps. Önkénytelenül is Berlinre 
gondoltam, a hideg, száraz és 
kellemetlen poroszokra. Azok 
nem tudnak érezni. 

Astatieva 
némileg elkeseredett hangon meg-
felelő ajkbigyesztéssel beszélt : 

— Bánom is én, ugy is itt ha-
gyom ezt a truppot. Április elsejé-
től szabad leszek. Akkor tlszer-
ződhetek akár Párisba, Lon-
donba, ugy újra eljövök maguk-
hoz. Akkor nézzenek meg azu-
tán. Most alig volt szerepem. 
Egy év előtt voltam már Pesten; 
micsoda sikerünk volt akkor ! 
A közönség szinte önkivületben 
volt. Azt soha életemben nem 
fogom elfelejteni. Most, ugy gon-
dolom, nem jól választottuk meg 
a vendégszereplés idejét, amint 
halljuk, a közönség nagyon izga-
tott és gazdasági válságtól fél. 
(Már nem is fél !) 

Kyasht 
„meleg szivü"-nek tartja a közön-
ségét : 

— Én mondhatom, meg lehet-
tem elégedve. Szép sikerem volt, 
sok tapsot arattam. Különben 
elhatározott szándékom, hogy a 
truppommal, amely most Lon-
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donban játszik, egy év múlva 
ismét felkeresem magukat. Én 
most itt Karsawinát helyettesí-
tem, azonban — sajnos — most 
kevés szerepem van. Kedvenc 
szerepemet a „Tüzmadar"-at is 
aránylag kevésszer mutattuk be. 
Na de kipótolok majd mindent, 
ha ismét Budapestre jövök. 

Redega Nelidowa 
kijelentette, hogy ez a mostani 
szereplése semmi se volt. Elkese-
redett hangon beszélt. 

— Szerep nélkül nem lehet 
feltűnni. Itt hagyom a balletet, 
már mint ezt a truppot és ma-
gam szervezek egyet. Magukhoz 
is elfogok akkor nézni, gondo-
lom, nagyszerű lesz. Az én spe-
cialitásom a spanyol tánc és ne 
adj Isten, hogy kapjak ilyen 
szerepet. 
Mintha idehaza is hallottunk 

volna már ilyen hangokat? Sze-
rep-bajok, elkeseredés, mellőzés, 
bomlás stb. stb., nem uj keletű 
művészi sérelmek ezek s az orosz 
balletnél csak azért érdekesebbek, 
mert itt módot és alkalmat lehe-
tett volna adni minden szereplő-
nek, hogy a tudását, művészetét 
bemutassa s megkedveltesse. No, 
de, ami késik, nem múlik. A pesti 
közönség úgyis csak „viszontlá-
tásra" búcsúzott el a kedves, li-
begő, finom orosz leányoktól . . . 

Elem. 

w 

SZÍNHÁZI HÉT 

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

ERFUMERV VEHY 
Margit-Körut 5/b. 
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Meszlényi Adrienne: Még napok-
kal ezelőtt a Nemzeti Szinház 
oszlopos tagja, ma már a Víg-
színházé. Ennek a hirtelen, gyors, 

sőt váratlan változásnak az a ma-
gyarázata, hogy a Nemzeti Szinház 
igazgatósága érthetetlenül eszten-
dőkön át mellőzte ezt a nagyon 
érdemes, nagyon talentumos mű-
vésznőt, akinek izlése, tudása és 
ambíciója gyakran a legnehezebb 
feladatok megoldásán segítette át a 
színházat. A ""'mellőzés minden 

pályán fáj, de legjobban a színészin, 
ahol minden abban az egyben 
összpontosul : „tetszeni publikum-
nak és megfürödni a tapsokban." 

A kitűnő művésznő 
maga mondta egyéb-
ként : 

— Esztendőkön át 
— nem tudom, mi-
ért — mellőztek a 
Nemzetinél; nem kap-
tam szerepet, holott 
minden vágyam az, 
hogy teljes készséggel 
szolgáljam azt az in-
tézetet, amely munka-
erőmet igénybe veszi. 
Már-már kiestem ab-
ból á tudatból is, 
hogy színésznő va-
gyok. Ilyen lelki álla-
potban ért a Vígszín-
ház megtisztelő meg-
hívása, természetesen 
lázas örömmel fo-
gadtam s teljes ambí-
cióval készülök arra, 
hogy a Vígszínház 
kedves f i g y e l m é t 
méltó munkával meg-
háláljam. 

Márciusban, vagy 
április elsején mutat-
kozom be a Vígszín-
ház színpadán egy uj 
darabban, amelynek 
azonban még a nevét 

sem tudom. Addig vidéken fogok 
vendégszerepelni, lehetőleg na-
gyon sokat (annyi meghívásom 
van, hogy csoda), hogy visszaszerez-
zem azt a rutint, amitől engem 
a Nemzeti Színháznál készakarva 
megfosztottak. Persze, a végered-
ményben, remélem a lehető leg-
jobbat . . . 
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Mi is reméljük. Meszlényi Ad' 
rienne egyik erőssége a magyar 
színjátszásnak s kár, nagy kár 
volt, hogy ezt a tehetséget a Nem' 
zeti Színház annyi ideig parlagon 
hevertette. A Vígszínház minden' 
esetre okos ötlettel és helyes mű ' 
vészi érzékkel kötötte le a maga 
művészi tervei számára ennek a 
régóta pihenő színésznőnek mű-
vészi erejét, munkáját. A sok 
esztendei mellőzésből Meszlényi 
Adrienne uj színházi hajlékának 
csak haszna lehet : a pihenés alatt 
a szem látása bővül, az ízlés ösz' 
töne csak megfinomodhatik : egé' 
szen bizonyos, hogy Meszlényi 
Adrienne ezekkel az erényekkel 
ékesitetten is jelenik meg újra 
márciusban a Vígszínház lámpái 
előtt . . . 

Heltai Béla 

Legenda 
egy helyesírási hibáról. 

Avagy: Hogyan szabadult meg a Víg-
színház egy Kellemetlen KritiKustól. 

(A Vígszínház látogatói bizonyára észre-
vették már, hogy a függöny alján ez áll: 
,,festete" Schwarz J. stb. Sokan észre-
vették már azt az egy t-vel irt „festeté"-t, 
de ennek a helyesírási hibának a törté-

netét csak kevesen ismerik.) 

Amit én most elmesélek 
Titokzatos eset, 
'De von rá vagy ötven tanúm, 
9íogy tényleg megesett. 

Gl itt 'Pesten egy kritikus, 
IKogorva agglegény, 
A Té. Akadémiában 
Űzz-lop os tag, szegény. 

A 'Vig'ben nem szerették őt, 
Volt ok rá alapos, 
IKinden darabot lehordott 
l/l vén vaskalapos. 

Díanem a korsó a kútra 
Csupán csak addig jár, 
IKig egy napon el nem töri 
Xomor, a víg titkár. 

Ggy szép nap így szól komoran : 
IKegvan, megvan, Hopp, ni! 
A kritikust kifogjuk majd 
A színházból dobni. 

A szelíd kidobás módját 
Gyorsan kieszelte. 
(Ggy mázoló a nagy függönyt 
Gp akkor meszelte.) 

Xomor igy szólt: 'Repülni fogsz 
Te beste, beste te! 
c? egy tével mázoltatla fel 
G szót így: r feste te". 

A kritikus, aki mindig 
Az első sorban ült, 
A csúf Hibának láttára 
Valósággal eldűlt. 

'Rögtön elhagyta a Helyét 
Gs biztos ez az egy, 
Itfogy a Vígnek már ezentúl 
Tájékára se megy. 

gó olvasó megnézheted 
Happai vagy este te, 
Ulert máig is a függönyön 
IKaradt a: ,festete". 

Amit én most elmeséltem, 
Q£gy*e furcsa eset, 

'De van rá vagy ötven tanúm, 

9iogy tényleg megesett! 

Szenes ember. 

VIRÁGSZÜKSÉGLETEIT SSft.'S 
a RIVIERA élővirág nagyKeresKedésben » Budapest, VIII., 
Eszterházy-utca 2. szám, RáKóczi-ut saroK. Telefons?ám : 89—39. 
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Budapesti zenekritikusok. 
— Egy szindikátus Írásban és képben. — 

Teljes cime „A budapesti zene' 
kritikusok szindikátusa" — de 
mindenki csak ugy hivja „a szin' 
dikátus" — és ezt a szót vagy 
szeretettel, vagy félelemmel ejti 
ki minden érdekelt, már aszerint, 
amint az énekesek, a „jól ének' 
lók" avagy a „rosszul éneklők" 
fajtájához tartoznak. Pedig a féle' 
lemre nincs ok — mert — a szin' 
dikátus egyes tagjai külön'külön 
igen jó fiuk. De mint „szindiká' 
tus" ugy lebeg az énekesek kép' 
zeletében — mint egy tüzérbrigád, 
amely sortűzzel irtja a szegény, 
védtelen énekelni akarókat. 

Hát tényleg tüzérbrigád a szin' 
dikátus : Itt következnek a nehéz 
ágyúi — az ostromágyuk — aki ' 
ket az alapszabályok (Bü. min. 
189978/912. Vl/a. a. jóváhagyva) 
4.,§.a)pontja szindikusoknak nevez. 

Dr. Béldi Izor. 
Nappal ügyvéd (még hozzá igen 

kiváló judiciumu ügyvéd), este 
pedig — zenekritikus. Ezenkívül 
novellista, librettista és mindeze' 
ken felül — a legideálisabb 
kolléga. Emellett ő az, aki 
egy este négyöt helyen is jelen 
van. O a legsúlyosabb kritikus 
— kilókban is, de egyébként 
is. A Pesti Hírlapnál mindennap 
megtalálható. 

Dr. Dióssy Béla. 

A Neues Pester Journal referense. 
Szintén dr. iuris, de emellett 
avagy ennek dacára a legalaposabb 

zeneértő. Rajong a zenéért és 
aranykeretes szemüvege mögül 
figyelve'figyel a hangversenydO' 
bogóra. Ha ő a fejét rázza, ugy 
az énekest viszont a hideg rázza 

ki. De a szigorú külső mö' 
gött a legjobb kedélyű ember és 
ezt csak azok tagadják, akiket ugy 
„levág", — hogy a levágottak is 
kénytelenek bevallani az „Y" 
igazát. 

Kern Aurél. 
Én istenem — róla nehéz rosz' 

szat irni. — A legalaposabban 
képzett kritikai szellem, nagysze-
rűen képzett muzsikus, akiért — és 
különös — még a megkritizáltak 
is rajonganak, mert K. A. soha-
sem kritizál meg senkit anélkül, 
hogy egy-két simogató szóval ki 
nem engesztelné. Emellett gyönyö' 
rü baritonhangja lázba hozza a 
Népoperában és Operában táncoló 
lábak boldog és büszke tulajdonos' 
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nőit, sőt az összes sziveket — 
tuladunán Körmendig. Akiket 
pedig szomorú baritonja nem hó-

dosán ápolt, részben arany, részben 
ezüst csillogásu szakálla és délceg 
termete. Mindezeken fölül polihisz-
tor, zeneszerző, titkár — és a leg-
jobb fiu a világon, (1. Budapesti 
Hírlap.) 

Dr. Gajári István. 

Doktor iuris utriusque, született 
188 . . . de nem irom ki, mert 
olyan szégyenletesen fiatal, hogy 
csak a kiváló tudása és a zenei 
képzettség sorozza őt az öregek 
közé. Bár fiatal, de tudásban és 
tekintélyben „ilyen" öreg. Mindig 

mosolyog, ami azt jelenti, hogy 
nincs epéje. Az Újságban lévő „g. 
i." szignatúra mindenkor tartalmas 
és okos kritika alatt áll. O is sú-
lyos egyéniség, vagy hetvennyolc 

kiló, de ennyit aranyban is megér, 
lévén a legkészségesebb fiu a vi-
lágon. Emellett párbajszaktekin-
tély, kitűnően viv és lő, akiről 
csak azok mondhatnak rosszat, 
akikről ő rosszat irt. Már pedig 
ilyenek — nincsenek. V. R. 

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

A v j j . | gyári áron beszerezhető készpénz és 
E K S Z C V ) C Z I I S I ) V l d angol rendszerű részletf izetésre is 

BUDAPEST C Á D A A I Á M A C KOLOZSVÁR 
I V , K ígyó té r 5 . szám. 9 M K V I M J M P I W * Mátyás király-tér 13. sz. 

cs. és klr. udvar i szál l í tó ékszerész és mOOtuOsnél. 

Szabad megtekintés uételkényszer nélkül ! ® Szabad gyár i árav I ® Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
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6 és 60. 
— Szerzői szemüvegek. — 

A Club-kávéházi müvészasztal-
nak vasárnapi vendégei is vannak, 
akik hétköznap nem érvén rá, 
csak vasárnap mennek oda. A 
legszimpatikusabb vasárnapi láto-
gató Drégely Gábor, a Szerencse fia 
irója. Drégely csakugyan a Sze-
rencse fia lett a Szerencse fiával, 
darabját Madridtól — Jokohamáig 
mindenütt játszák, Drégely Gábor 
nagy megelégedésére és örömére. 
A megelégedés és az öröm leg-
főképpen abban nyilvánul meg, 
hogy Gábor barátunk, aki ezelőtt 
egy esztendővel még olyan so-
ványka volt, mint a kísujjam, — 
vagy hogy stílszerű hasonlatot 
használjunk, a Szerencse fia nyápic 
szabólegénye, a pocakosodás súlyos 
mezejére lépett. Hogy mitől hizik 
a nagy Gábor ? Hát azoktól a 
spanyol és kokinkhinai vezér-
cikkektől, melyek a Szerencse fia 
premiérjét zengik, továbbá azok-
tól a szinlapoktól, melyeket a 
külföldi színházak el-elküldenek 
neki. 

Egy vasárnap délután épen 
egy ilyen szinlapot tartott Drégely 
Gábor a kezében. A stockholmi 
színház szinlapját, mely szerint 
ott most Drégely szabólegényének 
gyönyörű frakkja ejti lázba a svéd 
női sziveket. A darab svéd cime: 

Somm man är Riad 
alatta pedig apróbb betűvel : 

For sista gängen van. 
Kézről-kézre jár a színlap. Hajó 

Sándor, a kitűnő iró (ki a „Fiuk 
és lányok" berlini premiérjével 
szintén a magyar külföldiek közé 
lépett) gyanakodva kérdé : 

— Mi az a for sista gängen ? 
Ugyebár, a hatodik előadást je-
lenti ? 

Drégely méltatlankodva néz rá : 

— No, hallod ! Az nem hat, 
hanem hatvan ! 

— Hatvan ? Szépen hatvan! Hat ! 
— Tévedsz : hatvan ! 
A vitát nem lehetett eldönteni, 

mert a társaságban senki sem 
volt, aki a svédek nagyszerű 
nyelvét értette volna. Az öreg 
Keszi bácsi etymológiai fejtegeté-
sekbe kezdett bocsátkozni, de nem 
igen volt hallgatóközönsége. A 
vitatkozó felek végül is Molnár 
Ferenchez fordultak, mint akinek 
már van gyakorlata a külföldi 
színházak körül. 

Molnár salamoni bölcseséggel 
oldotta meg a kérdést. 

— Sista, sista — mondotta — 
az egy csodálatos szó. Ha a szerző 
nézi, akkor hatvanat jelent. Ha a 
konkurrens szerző nézi, akkor 
csak — hatot. bydor. 

Az Omnibusz. 
— Humoros történet. — 

Snyicák Etele sótári mázsatiszt 
elhatározta, hogy naponként egy 
szivarral kevesebbet fog szivni, 
csakhogy megnézhesse Molnár Fe-
renc hires darabját a Farkast a 
Magyar Színházban. Szándékát meg 
is valósította s egy hatalmas lát-
csővel felfegyverkezve megjelent a 
színház karzatán. 

* 

Snyicák Etele már az első fel-
vonás közepén belesze-
retett Kelemennébe, a 
női főszereplőbe. Le-
gényember lévén, elha-
tározta, hogy ilyen asz-
szonyt keres feleség-
nek. A második felvo-
nás végén titokban le-
mondott a nősülésről, 
mert belátta, hogy ő 
csakis egy asszonnyal 
lehet boldog, azzal, aki 
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a színpadon játsza az ügyvédnét. Pe-
dig még a nevét sem tudta a mű ' 
vésznőnek, mert nem volt pénze 
szinlapra. 

* 

Az előadás véget ért. Bódult fej ' 
jel állt Snyicák a szinház előtt. 
Ugy érezte, hogy ő a világ leg' 
szerelmesebb embere. Álmatagon 
indult meg a szinház előtt álló 
omnibusz felé s egy nehéz sóhaj' 
jal felszállt. A következő pillanat' 
ban mély undor fogta el. A ko ' 

csiban ott terpeszkedett Rettich Al-
bert mértékhitelesitő hivatali fő ' 
tiszt, akit ő szive mélyéből utált. 
Szeretett volna felkiáltani, hogy a 
Müller udvari parfümériájából való 
illatszerrel tegyék élvezhetővé a 
levegőt. De mivel az nem volt 
kéznél s csak egy üres hely volt a 
kocsiban, kénytelen volt mégis a 
gyűlölt férfiú mellé ülni. 

* 

Az omnibusz nem akart meg' 
indulni, hogy átvigye utasait Bu' 
dára. A kocsi még várt, mert vagy 
ötven állóhely még volt. Snyicák 
lehunyta a szemeit és kéjesen gon' 

doit arra a szép asszonyra, akit a 
színpadon látott. Rettich űr oly 
fülsértően szuszogott mellette, hogy 
legszebb gondolatai dacára is mér ' 
gelődni kezdett. Majd gondolt egy 
nagyot és könnyed léptekkel el-
hagyta helyét, leszállt az omnibusz-
ról és visszament a színházhoz. 

* 

Abban a pillanatban ért a szín-
házhoz, amikor a nagy kapuban 
megjelent az isteni művésznő. A 
fenséges nő bánatosan tekintett kö-
rül, majd, amikor meglátta Ete-
lét, felragyogott a szeme, odalépett 
a kitűnő mázsatiszthez és igy szólt : 

— Tudtam, hogy várni fogsz 
reám. Kövess. 

Snyicák csak annyit érzett, hogy 
az arcába fut a vér a boldogságtól 
s nesztelen léptekkel követte a 
művésznőt, aki a legközelebbi ut-
cába tartott. 

* 

A művésznő egy kapu előtt meg-
állt s bevárta Etelét. A boldog 
férfiú minden izében remegve kö-
zeledett. 

— Itt lakom Etele. Itt van az 
én kicsi, puha fészkem, ide várta' 
lak mindig, de te nem jöttél soha, 
pedig egyszer örök hűséget esküd' 
tél nekem. Emlékszel mikor ? 

— Nem . . . azaz nem emlék' 
szem. 

— Nem emlékszel ? Nyirbogá' 
ton a tánciskolában. Nem emlék' 
szel ? Snyicák sohasem járt Nyir-
bogáton, sohse hallotta ezt a he-
lyet még hirből sem, de azért ha-
tározottan felelt. 

— Most már emlékszem. Tény-

jtfM. Eäyjj & g h m mozgókép-palota, Bejárat VIII. József-körut 31 
P I P I I J A A monarchia l e g n a g y o b b mozgószinháza 

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

nkpUokonódau0 r4óTat'rktzdÄ Teljesen újjáépítve! Fényűző berendezés 
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leg ugy volt. Óh de boldog va-
gyok. 

* 

A házmester kinyitotta a kaput, 
felmentek a művésznő lakására. 
Kigyulladtak a villanylámpák s 
Etele szivdobogva állt boldogsága 
küszöbén. 

— Ülj le Etele, én mindjárt jö-
vök, szólt a művésznő s eltűnt az 
öltöző-szobában. 

Etele leült és várt, néhány perc 
múlva megjelent az imádott nő. 
Megállt az ajtóban s mint aki meg 
van lepetve, igy szólt: 

— Pardon uram, hogy kerül 
ön ide ? 

Etele megbabonázva felelt : 
.. — Együtt jöttünk, asszonyom. 
Ot perce sincs még. 

— De az lehetetlen. Én egy régi 
barátonimal jöttem fel, Etelével. 

— Én vagyok az Etele. Snyi-
cák Etele. 

— De kérem én Bruckner Ete-
lével jöttem ide, az egykori hü 
táncosommal. Ont vagy félre is-
mertem, vagy . . . magam sem tu-
dom, mi történt . . . ilyen téve-
dés, hallatlan. Uram, távozzék. 

Etele térdre borult. 
— Istennő, ne űzzön el, meg-

halok, ha elküld. 
A művésznő hajthatlan maradt. 

A legridegebb szavakkal illette 
Etelét. 

— Nem, nem, nem megyek, — 
szólt Etele, majd felugrott a föld-
ről, átkarolta a művésznőt és csók-
jaival borította el a sorsában meg-
nyugvó angyali teremtést . . . 

* 

— Kiszállni, — szólt egy durva 
hang. Kiszállni, végállomás. 

A következő pillanatban Snyi-
cák Etele felnyitotta a szemét s 
arra a keserű valóra ébredt, hogy 
egy omnibuszban ül s azt az utá-

latos Rettich Albertet csókolja, aki 
a meglepetés összes jeleivel arcán, 
szótlanul tűrte ezt az érthetetlen 
szeretetmegnyilvánulást. 5. R. 

K L I S É K 
MÜYBvSZI KIVITELŰ 

BUDAPEST. KÛZINCZI-UTCA 32 TELEfON V83 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 
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A Í Ö R I V n V Í V I J W T A U 1 Á 1 

Végre — zsúfolt nézőtér . . . 

Hétfőn, az orosz ballet utolsó-
előtti fellépésének napján történt, 
az Operaháznak abban a szobájá-
ban, ahol a mindig kedves, min-
dig előzékeny Ördög mester tartja 
számon „a szabadjegyeseket" Bánffy 
Miklós gróf épen másfélórája tár-
gyalt már az oroszokkal, hogy ma-
radjanak Pesten még egy napig s 
ezalatt az előszobájában harminc-
negyven látogató gyűlt össze. Köz-
ben folyton csilingelt a telefon s 
hallani lehetett, hogy Ördög mes-
ter eleinte előzékenyen, később 
mindig idegesebben jelentette ki, 
hogy „szabadjegy nincs". Az ide-
gessége percről-percre nőtt, mig 
végre egy elkeseredett pillanatban 
odaszólt a kormánybiztosra vára-
kozó Noszeda karigazgatónak: 

— Kérlek, Károlykám, beszélj 
már te velük, én nem birom, go-
romba találnék lenni . . . 

Noszeda felemelte a telefonkagy-
lót s nyugodt, önérzetes hangon 
ordította bele : 

— Szabadjegy ? Az nincs. Ázsio-
tázst kínálnak egy-egy jegyért, vagy 
páholyért, de még ugy sem kap-
ható. Talán — jövőre. 

A kormánybiztosra várakozók 
csendes derültséggel hallgatták ezt 
a talpraesett oroszoktól. Ám egy 
várakozóból a malicia is kipattant. 
Dömötör Ilona, az Operaház nagy 
tehetségű, fiatal tagja önkénytele-
nül elszólta magát : 

— Az oroszoknak kellett ide-
jönni, hogy egy-egy telt házzal el-
dicsekedhessél az Opera . . . 

Ha az öreg Feld beteg. Feld 
tata a napokban rosszul érezte 

magát és orvoshoz ment. 
— Mondja kérem — kérdi az 

orvos — nem érez valami kínos 
ürességet. 

— Hogyne éreznék — felel 
a tata. 

— A gyomrában érzi, ugy-e ? 
— Szó sincs róla ! A színhá-

zamban érzem, — felelt akasztófa-
humorral az öreg. 

De azért — bár a humorát nem 
rontotta el — mégis nagyon el-
keserítette a kis meghűlés. Foly-
ton a haláláról beszél. Már végső 
akaratát is kinyilvánította : 

— Ha meghalok, koporsóm 
után díszruhában vonuljon fel 
színházam zenekara és játszák ősi 
nótánkat : Feld, Feld-vitézek a 
csatára ! . . . 

A sírkövemre pedig, minthogy 
valószínűleg nem leszek meg-
elégedve a földalatti élettel, ezt 
véssék : 

És mégis morog a Feld ! 

Adirehtor cipői. Faludi Gábor-
ral, a Vígszínház érdemes 

igazgatójával olyan valami történt 
a minapában, amire még nem volt 
példa eddig: alaposan rápisszegtek. 

A színházban Guitry Sacha pom-
pás vígjátékát, a Berg-op-Zoomot 
adták. A nézőtéren nem volt 
egyetlen üres hely sem s a direk-
tor elégült mosolylyal járt fel s 
alá a színház rejtekeiben. A har-
madik felvonás közepe táján, 
amikor Varsányi Irén és Góth 
Sándor nagy jelenete játszódott le 
a színpadon, Faludi direktor a 
földszinti széksorok mögötti ajtók 
egyikén megjelent, hogy végig-
haladva a székek mögött, páholyába 
jusson. A közönség lélekzet-vissza-
fojtva nézte és hallgatta Góth 
ostromát a színpadon, amikor 
kellemetlen nyikorgás lett hall-
ható : a direktor cipői nyikorogtak. 
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Faludi maga is meglepődött a 
cipői hangosságán, majd megpró' 
bált lábujjhegyen közelebb jutni 
a páholyhoz. Néhány lépést tehe^ 
tett csak, mert most már hangos 
pisszegéssel akarták csendre inteni. 
Nagy ügygyel'bajjal, lopózkodva 
mégis elérte a kijárót. Ott megállt 
és mosolyogva fordult vissza; 
valami olyant gondolhatott, hogy 
egy táblás'ház mulat egy pompás 
színdarabon és mégis pisszegnek 
— a direktornak. Furcsa közönség 
ez a pesti. 
U o v á tartozunk? Váradi Sándor, 

az Operának a mult héten 
elhalt tenoristája rendesen egy 
óriási karimájú kalapban és lebegő 
kabátban járkált, ami meglehető' 
sen harcias külsőt kölcsönzött a 
máskülönben igen békés termé-
szetű művésznek. Ilyen díszben 
álldogált egyszer az Opera előtt, 
az Andrássyuton néhány mű ' 
vésszel. Történetesen a királyt 
várták és a sorfalat álló rendőrök' 
nek ilyenkor mindenki gyanús, 
aki él, hát még ha valakinek olyan 
gyanús kalapja és kabátja van, 
mint a mi kitűnő művészünknek. 
Persze nézték és alaposan szemmel 
tartották a társaságot. Mihályi Fe ' 
renc, hogy megnyugtassa a rend' 
őröket, odamutatott a mögöttők 
levő Operára ? 

— Mi ide tartozunk — mondotta. 
— Ne higyje ! Tartozunk mi 

máshová is — vágott közbe méla^ 
busán Váradi Sándor. 

Halló! Mi újság? 
A Farkas Kassán. 

Kassa, január 6. 
Ma este adták Kassán először a F a r ' 

kast. Molnár Ferenc nagystílű és rend ' 
kívüli sikerű darabját. 

A darabról természetesen fölösleges a 
megemlékezés, de annál inkább tartom 
szükségesnek kiemelni a kassai előadást, 
amelyet mától kezdve a legjobb vidéki 
előadásnak kell tartanunk. 

Kelemen Vilmát Fáy Flóra játszotta. 
Amit e nőről — mint színművészről — 
tartok, azt lehetetlen e kis czikkely szük 
kereteibe beleszorítani. Pompás volt és 
nagyszerű, mint mindig, megtestesülése 
az álomnak és valónak, az éjnek és é b r e 
désnek és mindennek, ami igaz és nagy, 
és művészet. Mit mondjak még egy n ő ' 
ről, aki maga a tiszteséges akarat, a m ű ' 
vészi ambíció, a tudásvágy, a fáradha ' 
tatlan tevés — a magasabb és művészi 
cél érdekében ? 

Amit itt produkált, az több volt, mint 
megsejtése az álom és valóság közötti 
különbségeknek, az tökéletes művészi 
tudás volt igen magas fokon. 

Szabó Györgyöt Földvári jatszotta,nagy 
bravúrral, kitűnő tudással és erős kész' 
séggel. Herczeg, egy már nem egészen 
fiatal szinész játszotta a dr. Kelemen 
szerepet. 

Finoman könnyed és természetes volt. 
A többi szerepekben Vágóné, Sziklay és 
Tihanyi arattak tapsokat, Az egész be ' 
állitás nagyon szép volt, a rendezés 
munkáját, maga Komjáthy, a színház 
igazgatója végezte, sok Ízléssel, művészi 
rátermettséggel és — sok költséggel. 

Rév Béla. 

Színház utánaGRADÓ-KÁVÉHÁZBA 
megyünk (ARÉNA-UT). A t. vendé-
gek kényelmére AUTÓ áll rendelke-
zésére. Hideg buffet ! Meleg vacsora ! 
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A Ferenczy-kabaré uj műsora. A 
Ferenczy-kabaré ianuári műsora igazán 
szenzáció számba megy. Érdekes, hogy 
ez a fiatal vállalat milyen lövid idő 
alatt tudott állandó közönséget hódítani 
magának ; nem is csoda, mikor olyan 
ambícióval és szeretettel dolgozó m ű ' 
vészekből áll a társulat gárdája, mint 
elsősorban ís Ferenczy Károly, kinek 
u j szólószámai mind egyegy slágerek 
és aki annyi művészettel és tudással 
adja elő őket. Mellette kell említenünk 
Békeffi Lászlót, akinek humoros előa-
dásai, melyeket maga az előadó irt, öt ' 
letesek és kacagtatóak, különösen a 
„Rendeznek a Nemzetiben" cimü konfe-
ránsza és „Az előleg" cimü tréfája arattak 
nagy sikert a bemutatón ; az utóbbit 
Mály Gerö és Szalay Gyula játszák ki ' 
tünően. Első helyen kellett volna emli ' 
tenem Sz. Szőllőssy Rózsi asszonyt, aki 
elragadó és bájos jelenség ; . igen szép 
sikere volt Marosi Adélnak, Ötvös Jenny-
nek, Szabolcs Ernőnek, Sándor Stefi' 
nek, Váradi Elzának. A műsor szerzői 
is nagyon kitettek magukért ; elsősorban 
Liptai Imre, kinek a „Választójog" és a 
„Salome a Lipótvárosban" cimü tréfái 
a legkitűnőbb számai a műsornak. Ér-
tékes és művészi alkotás Csányi Mátyás 
„Offenbach álma" cimü fantasztikus 
daljátéka, bájos kis apróság Heidelberg 
Albert „Ború és Derű" cimü műve és 
a többi tréfák, jelenetek és szólók e g y 
től'egyik művésziek és Ízlésesek. A 
kabaré intim nézőterét megtöltő közön' 
ség lelkes tapsokkal és nagy tetszéssel 
adózott az Íróknak és a művészeknek. 

V V 
Megoldódolt a debreceni színház vál-

sága. Debrecen városának színházi bi-
zottsága szerdán délután tartott ülésé-
ben foglalkozott a színházi válság ügyé-
vel. Márk Endre és Szávay Gyula amel-
lett érveltek, hogy bontsák fel a Zilahy-
val kötött szerződést és szeptemberre uj 
igazgatónak adják át a színházat. Do-
mahidy főispán és Jánosi Zoltán refor-
mátus lelkész ezzel szemben kijelentet-
ték, hogy a bizottságnak Zilahy adós-
ságához semmi köze, tehát vegyék egy-
szerűen tudomásul, hogy az igazgató ki-
egyezett hitelezőivel. Végre a bizottság 
9 szóval 8 ellenében elhatározta, hogy 
a következő javaslatot terjeszti a tanács 
elé : A szerződés még hátralévő másfél 
éves idejére Zilahy hitelezői kezelik a 
bevételt és fedezik a kiadást, a színház 

vezetését Békés Gyula földbirtokos, volt 
színész veszi át. Zilahy és felesége meg-
maradnak a társulatnál havi 1000 korona 
fizetéssel. 

V V 
Volt egyszer egy király . . . . Somlai 

Arthur, a Nemzeti Színház kiváló mű-
vésze, gondolt merészet és nagyot s 
„Volt egyszer egy király . . . c í m e n 
darabot irt. Fantasztikus mesejáték ez 
két részben s a cselekménye a körül 
forog, hogy egy önző szivü király a n y 
nyira szereti a leányát, hogy a legkép-
telenebb gátakat veti a királyleány sze-
relmének érvényesülése elé, míg végre 
is a szerencsétlen leány önfeledt pilla-
natában megöli az apját. Akik előzete-
sen olvasták a darabot, azt mondják, 
hogy a meseszövés nagyon érdekes, a 
milliő-rajz is határozottan tetszetős s 
a darabnak feltétlenül lesz sikere. A 
„Volt egyszer egy király"-t a Nemzeti 
Színház már el is fogadta előadásra. 

A Farkas Miskolcon. Érdekes estéje 
volt szerdán a miskolci színháznak. A 
Farkast adták először, melynek premiér-
jét még szenzációsabbá tette Stella Gyula 
fellépte. A Vígszínház jeles művésze 
Szabó Györgyöt játszotta meg, olyan 
grandiózusán, hogy még a miskolci kö-
zönség is, melynek pedig kedves és régi 
ösmeröse Stella, odavolt a bámulattól. 
Méltó partnere volt Harsányi Margit. 
Vidor, Doktor János, Niczkyné játszot-
tak még a darabban és osztoztak a kö-
zönség szűnni nem akaró tapsaiban. 

V V 
Az ifjú Ady Endre. Az olvasó közön-

ség rendkívül érdeklődéssel fogadta la-
punk belső munkatársának Szenes Bé-
lának „Az ifjú Ady Endre" cimü füze-
zetét, melyben Ady életének első és ed-
dig fel nem dolgozott részét tárgyalja. 
A füzet Dick Manó kiadásában jelent 
meg. Ára 60 fillér. 

V V 

Ermete Zacconi a legnagyobb olasz 
tragikus-színész legjobb szerepeinek egyi-
kében mutatkozik be először Budapes' 
ten a Corso Moziban (Belváros, Váci-utca 
9.) hétfőn, kedden és szerdán. A párat ' 
lanul nagyszerű háromfelvonásos társa ' 
dalmi dráma megrázó jelenetei oiy bril-
liáns realizmussal vannak megjátszva, 
hogy az a felvétel előreláthatólag a sze-
zon legnagyobb sikerét fogja aratni. 

Helyettes'szerkesztő : 
Doby Andor. 
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NEMZETI SZÍNHÁZ. 
Vasárnap d. u. : Karácsonyi álom 
Vasárnap este: Savitri. A lányom 
Hétfőn este : Az Erinnysek 
Kedd: A faun 
Szerda: Savitri. A lányom 
Csütörtök: A faun 
Péntek: Savitri. A lányom 
Szombat: Rosenkranz és Güildenstern 
Vasárnap délután : Ármány és szerelem 
Vasárnap este: Savitri. A lányom 

VÍGSZÍNHÁZ.*) 
Vasárnap d. e. 11 órakor : Maszatos Pali 
Vasárnap délután : Az ostrom 
Vasárnap este : Tatárjárás 
Hétfőn este: Tatárjárás 
Szombaton, 1913 január 18-án este : 

Szomory Dezső „Bella" cimü 3 fel-
vonásos színmüvének bemutatója. 

Vasárnap este: Bella 

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

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

*) Az igazgatóság technikai akadályok 
miatt lapunk zártáig a műsort nem 
állapította meg. 

NÉPOPERA*) 
Vasárnap délután : A kedves Augusztin 
Vasárnap este : A denevér 
Hétfőn: Mignon 
Kedden : Rigoletto 
Szombaton, 1913. január 18-án este : 

Louis Treumann és Szoyer Ilona fel-
léptével „Az izgazgató ur" (Ziehrer 
operettje). 

Vasárnap este : Az izgazgató ur 

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

V I . , S t e r e c s e n - u l 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 után a l e g k e l l e m e s e b b c s a l á d i szóra-
k o z á s . Elsőrangú t á n c - é s énekszámok ! At t rakciók! 
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 bar. Kitűnő konyha . Reggelig cigányzene. 

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

C O R Z D - M O Z I 
BELVÁROS, U f l C I - U T C f l 9 . S Z . 
T e l e f o n : 1 5 - 0 9 . T e l e f o n : 1 5 - 0 9 . 

Hétiőn, kedden, szerdán 

Ermete Zacconi 
A világhírű olasz szinész első szereplése mozgó-

fényképen a s z e z o n s z e n z á c i ó j a 

Az apa 
Társada lmi d ráma 3 fe lvonásban , irta : Qiuilamo Tost i 
A legkiválóbb olasz sz ínészek közreműködésével . 

Csütör tökön, pénteken 

Elnémult szerelem 
Színjáték három fe lvonásban , irta : Anatole France . 

Előadják a Comédie F rança i s e tagjai . 

Szombaton , vasá rnap 

A halál torkában 
Amerikai d r á m a két fe lvonásban, i r t a : William 
Gilbert . Elöad;ák a newvorki színházak művészei . 

A z o n V i v ü l a k é t ó r á s e l i t - m ű s o r o k s z e n -
z á c i ó s ú j d o n s á g a i 

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

• • • G y á r és f ő ü z l e t : 

Budapest, VII., Szövetség-u. 35-37. Képvisele1ekavid4k 
G y ü j t ő l e l e p e k a s z é k e s f ő v á r o s m i n d e n r é s z é b e n . — l e g t ö b b v á r o s á b a n . 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
i . 

SAVITRI 
vagy: a hitvesi hűség diadala 

Hindu legenda 1 felv. Irta Pásztor Árpád. 
A kisérő zenéjét irta Molnár Antal. 

Személyek : 
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 
Első 
Második* f 
Harmadik l pap 
Negyedik ' 
Egy népbeli ember 
£gy leány 
Ortálló 

Bartos Gyula 
Mészáros Lajos 
Bónis Lajos 
Narczisz Gyula 
Dénes Frigyes 
Mihályfi Károly 
Kálmán Mária 
Lubinszky Tibor 

II. 

A lányom 
Vigjáték 2 felv. Irta Pásztor Árpád. 
A menuette zenéjét irta Lehár Ferenc. 
Menyhárt György,pr0te<SZ0r Gál Gyula 
Burger Károly,professzor Horváth Jenő 
Mari asszony, Menyhárt 

házvezetőnője 
Klári, a leánya 
Az igazgató 
Egy tanár 
Tort,szobalány | Menyfiárt szol-
Sánfli, szolga j oáialában 
Kocsis 

Blaha Lujza 
Váradi Aranka 
Bónis Lajos 
Horváth Zoltán 
Kelemen Mária 
Paulay Ede 
Narczisz Gyula 

ízlik önnek a vacsora 
Szánlói savanyúvíz nélkül Ï 

Az eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

Száz éves lett a király. A nép szivét 
azonban szomorúság tölti be és nem tud 
ujjongani a jó király születése napján, 
mert nincs reménye ahhoz, hogy utódot 
adjon neki. Ezt a jós a király tudtára 
adja, ki Savitrihez, a termékenység isten-
nőjéhez fordul utódért. Az istennő meg-
hallgatja kérését és egy leány utóddal 
ajándékozza meg. A király elküldi négy 
papját a világ négy tájára leánya, Savitri 
részére férjet keresni. Keletről hoznak 
is egyet, de a jós megjósolja, hogy az 
i f jú csak egy évig fog élni. Egy év eltelte 
után megjelenik Yama a halál angyala 
és követeli Citrasvát, ki már Savitri 
férje. Az if jú meghal. Savitri kéri a 
halált, hogy ne vigye el férjét, ő azonban 
e kérésének csak annyiban akar eleget 
tenni, hogy hoz neki egy ugyanolyan 
férfit, aki testben, lélekben teljesen 
ugyanaz lesz, hogy kivüle senki sem 
fogja megtudni, hogy nem a férje. Savitri 
hűségesen ragaszkodik elhalt férjéhez és 
könyörgésével rábir ja a halál angyalát, 
hogy az visszaadja neki a férjét. 

Mari asszony Menyhárt tanár gazda-
asszonya. A tanár gyűlöli az asszony-
népet és nem is akar tudni arról, hogy 
Mari asszonyon kivül valamilyen nő a 
lábát a házába betegye. Van egy kollegája, 
aki szintén tanár és szerelmes a ház-
vezetőnőbe, feleségül is kéri. Mari asszony 
csak azzal a kikötéssel megy hozzá fele-
ségül, ha rábir ja az asszonygyülölő 
Menyhártot, hogy az ő leányát Klárit, 
aki a karácsonyi szünetekre ma délután 
jön haza Bécsből az intézetből feleségül 
vegye. A leány megérkezik és-vele együtt 
a vidámság is beköltözik a tanár házába. 
Menyhárt is, aki még egy órával ezelőtt 
hallani sem akart az asszonyokról, 
jókedvében táncolni kezd. 

II. felvonás. Elmúlt a vakáció s a 
leány vissza akar menni az intézetbe. 
Burger, a tanár kollegája nem szívesen 
veszi ezt tudomásul, mert ha Klári most 
elmegy, akkor Mari asszony sem lehet 
az ő felesége. Mari asszony addig nem 
nyugszik, mig Menyhárt meg nem kéri 
Klárit. Mikor azonban Mari asszony 
azzal áll elő, hogy elmegy Klárival Bécsbe 
kelengyét vásárolni, ébred Menyhárt 
arra a tudatra, hogy ő Mari asszony 
nélkül már egy percig sem tud ellenni, 
csak Mari asszony tudja az ő szokásait, 
és a leánya helyett Mári asszonyt veszi 
el feleségül. 
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MENYASSZONYI KELENGYEK J ° S E F I N A 

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

NEMZETI SZÍNHÁZ 

A faun 
Irta : Knoblauch. 

Lord Stonbury 
Lady Alexandra 

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

Személyek : 
Odry 

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

Rosenkranz és Güldenstem 
Vígjáték 4 felv. Irta : Klapp Mihály 

Szereplők : 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja meg 
a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET ! 

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 Emília 
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 

Liebenstein herceg 
Ernő, fia 
Rosenkranz báró 
Kienborn grófnő 
Clarisse, leánya 
Düring 
Vilma 
Schallenberg 
Schmächlich 
Sanftleben Antal 
Ernő, fia 
Egy angol 
Schleich 
Charles 
Gertrud 

Gyenes 
Náday 
Dezső 
Helvey Laura 
Paulay Erzsi 
Horváth Jenő 
Váradi Aranka 
Szőke 
Rózsahegyi 
Gál 
Paulay. 
Mátrai 
Rajnai 
Faludi 
Keczeri Irén 

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

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

ízlik önnek a vacsora 
SZÁNTÓI SAVANYÚVÍZ nélkül ? 

1 felvonás. Liebenstein herceg utazni 
küldi a fiát és kisérőül adja mellé 
Rosenkranz bárót, aki magát és védencét 
Shakespeare után Rosenkranz és Gülden-
sternnek nevezi. A fiatal herceg kísérő-
jével egy fürdőhelyre érkezik. Itt vannak 
ebben az időben Kienborn bárónő a 
leányával és Düring tanácsos unokájával, 
Vilmával. 

2. felvonás. Ernő herceg itt egy sze-
relmi kalandba keveredik unokanővé-
rével, Vilmával. Ügyetlensége és tapasz-
talatlansága miatt azonban minduntalan 
rászorul kísérője tanácsára és még igy 
is egyik galibát a másik után csinálja 
a két leánnyal. 

3. felvonás. Rosenkranz báró szerelmes 
Clarisz grófnőbe, akit menyasszonyul 
szántak Ernő hercegnek. Ernő herceg 
viszont Vilmába szerelmes. A helyzetet 
még zavarosabbá teszi Kienborn grófnő, 
aki Sanftleben sörgyárost és a fiát nézi 
a hercegnek és kísérőjének. 

4. felvonás. Megérkezik a herceg és fel-
fedi a fia inkognitóját, a zavaros helyzet 
tehát tisztázódik. Rosenkranz báró, hogy 
védencét megmentse és hogy hercegi 
megbízója megelégedését is kiérdemelje, 
végül maga kénytelen megnősülni és 
feleségül veszi Kienborn grófnő leányát. 
A herceg pedig unokanővérét, Vilmát 
kapja meg. 
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NEMZETI SZÍNHÁZ 
• • • 

Karácsonyi álom 
Betlehemes játék 3 felvonásban, elő' 
játékkal, Irta : Gárdonyi Géza. A kisérő 

zenéjét szerzette : Szabados Béla. 
Rendező : Ivánfi Jenő. 

AZ ELŐJÁTÉK SZEMÉLYEI : 
János \ Bónis Lajos 
Máté I Bartos Gyula 
Jancsi ( b e t l e h e m e s e k Rózsahegyi K 
Abris ( betlehemesek D i t r ( M J ó z s e f 
Magda 
Zsuzsi 
Egy asszony 
Első \ • . , 
Második f r 
Harmadik) D e n 

Bethlehemesek. Pásztorok. 
A JÁTÉK SZEMÉLYEI : 

Gáspár í Szacsvay Imre 
Menyhért királyok Ivánfi Jenő 
Boldizsár ' Garamszeghy S. 
A királyné, 

Gáspár anyja S. Fáy Szeréna 
Tücsök, Gáspár fia Náday Béla 
Karakalem, csillagász Rajnai Gábor 
Abradir ) . , . Horváth Jenő 
Ordas ) , 0 S 0 K Gál Gyula 
Egy miniszter Ciglán J. a. n. 
Csóka, Boldizsár 

szolgája Hajdú József 
Bertalan, juhászgazda Somlay Artúr 
Boris asszony, 

felesége Rákosi Szidi 

VÍGSZÍNHÁZ 
Az ostrom 

Szinmü 3 felvonásban. Irta Bernstein 
Henri. Fordította Biró Lajos. 

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 

A Bella 
Szinmü 3 felv. Irta Szomory Dezső. 

Személyek : 

D. Ligeti Juliska 
Váradi Aranka 
K. Demjén Mari 
Horváth Zoltán 
Mihályfi Károly 
Váradi Albert 

Doktor Keilitsch 
Gyula 

Felesége 
Leányuk, Bella 
Mari, Bella komor-

nája 
A nagymama 
Thurein-Ernőffy 

Károly gróf ... 
Ifj. Thurein-Er-

nőffy gróf 
Talpra-Magyar Ede 
Klein ... ... ... Szerémy 
Röghegyi Tapolczay 
Tormay 
Puccini 
Egy kri t ikus 
Gróf Liebesberg 

Vendrey 
Haraszthy Hermin 
Varsányi Irén 

Mészáros Giza 
Kende Paula 

Hegedűs 

Kemenes 
Tanay 

Tihanyi 
Zátony 
Sarkadi 
Bárdi 

Történik első felvonása Budapesten, 
Keilitschék lakásán, a második Balaton-
lellén, a harmadik Bella öltözőjében, az 
Operaházban játszik, a Tosca második 
felvonása után. 

Szemben vacsorázunk a SCHÜCKBEN. 

Tatárjárás 
Operette 3 felvonásban. Irta : Bakonyi 
Károly. Zenéjét : Gábor Andor. Verseire 
szerzette: Kálmán Imre. Személyek: 
Lohonyay, altábornagy 
Treszka, a leánya 
Riza, báróné 
Imrédy, huszár-

kapitány 
Lőrentey, főhadnagy 
Elekes, hadnagy 
Wallerstein, tartalékos 

bakahadnagy 
Mogyoróssy, huszár-

önkéntes 
Virág, strázsamester 
Turi, szakaszvezető 
Suták, közhuszár 
Kempelen, baka 
Gerő intéző. 

Vendrey Ferenc 
Molnár Aranka 
Szécsi Magda 

Fenyvesi Emil 
Pajor Ödön 
Tanay Frigyes 

Sarkadi Aladár 

Mészáros Giza 
Balassa Jenő 
Tihanyi Miklós 
Kemenes Lajos 
Győző Lajos 
Tapolczay Dezső 

Szemben vacsorázunk a Schückben ! 

C T Ő n c Ő a á n n l á c és szépséghibák eltávolítása Gàog Aranka kozme-
^ t C M a c a O K W i n j tikai intézetében, Erzsébet-körut 12., I. emelet. Intézeti 
orvos : dr. Hegedűs. Archajakat csakis vil lanynyal lehet végleg eltávolítani. 
A hirdetett „5 perc alatti" eltávolitószerek ártalmasak és a pelyheket is mind erős 
hajszálakká növelik. »»ARI" bőrfehér i fő-krém 6 korona. 
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Mössmer József 
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 19. 

D • = 

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 ur 
Emile 
Marie 
A kis nő 
Goldenbaum 
Moran 

Szemben vacsorázzunk a Schückben! 

I. felvonás. Vannaire gazdag magánzó, 
bár fiatal felesége van, tilosban járt. 
Egy kiskorú leánynyal mulatott. Ami' 
kor megtudja, hogy detektívek tudako-
zódnak felőle, azt hiszi, hogy ez épen 
az ő 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. 

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 

Ar eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

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

Zenéjét szerzette : Lehár Ferenc. 
Flaubert Király 
Dagobert Rátkai 
Pipsi Medgyaszay V. 
Larousse Németh 
Éva Fedák Sári 
Prounelles Latabá/ 
Jack Hajnal 
Freddi Nádor 

Évába, egy gyári munkásnak nevelt 
leányába beleszeret Flaubert, a haza-
érkező fiatal gyáros. A leány viszonozza 
vonzalmát és beleegyezik abba, hogy 
elmegy a gyáros estélyére. A fényes es-
télyen megjelenik Éva, a mulatozás kö' 
zepette azonban, betörnek a palotába a 
munkások és Évát visszakövetelik a 
gyárostól. A megszeppent Flaubert ki' 
jelenti, hogy nem engedi Évát elvinni, 
mert menyasszonyának tekinti. A mun-
kások alázatosan elmennek, Éva 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 hajt barátnője, Pipsi szavaira, aki 
a könnyelmű élet felé csábítja, amikor 
visszatér hozzá Flaubert, aki szereti 
Évát ; megbánta a vele szemben való 
viselkedését és igazán eljegyzi. 

Mexikói leány. 
Operette 3 felvonásban. Irta : Rajna Ferenc. 

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

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

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

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

ízlik önnek a vacsora 
Szántói savanyúvíz nélkül I 

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 

Limonádé-ezredes 
Énekes bohózat három felvonásban, 
Idegen eszme után irta : Harsányi Zsolt, 

Zenéjét szerezte : Vincze Zsigmond. 

Személyek : 

Gróf Szentmarjay, 
huszárezredes 

Lenke, a leánya 
Gravenstedt György 

herczeg 
Apostagi Soma 
Szakáll őrmester 
Kati, az ezredesék 

szobalánya 

Rátkay 
Perczel Sári 

Király 
Latabár 
Németh 

Lonzai Annie 

III. felvonás. Másnap reggel nagy fej-
fájásra ébred az ezredes. Nagyon szé-
gyenli a berugást, de különösen azért 
mérges, mert nem tudja, hogy italos 
fővel kinek adta a leányát. Főként 
Györgyre haragszik, a lumpolás főokára. 
Végre Apostagi révén kiderül, hogy 
György volt a szerencsés leánykérő. 
Ezután az ezredes is elveszi Mariettát, 
Apostagi busás províziókat kap aján-
dékul és a vigasság általános. 

Leányvásár 
Operett 3 felvonásban. írták : Martos 
Ferenc és Bródi Miksa. Zenéjét szer-
zette : Jacobi Viktor. — Személyek : 

I. felvonás. Gravenstedt György her-
ceget a szigoráról hires Szentmarjai 
gróf huszárezredébe helyezteti az apja, 
ki keményen kordában tartja tisztjeit. 
György szerelmes az ezredes leányába, 
Lenkébe. Az ezredes viszont Mariettát, 
a szép özvegyasszonyt szereti és min-
dénáron férjhez akarja adni a lányát, 
hogy azután ő is megházasodhassék. 

II. felvonás. György a szobafogság 
dacára kimegy sétálni. Ekkor Lenke és 
Marietta belopódznak,kikutatják György 
nek egy lovarnővel való levelezését, 
melyből kiderül, hogy György ártatlan. 
A herceg éppen ekkor tér haza. Boldo-
gan kibékülnek. Miután elmentek, a 
hadnagyok jönnek Györgyhöz. Elkez' 
denek pezsgőzni és az ezredes rajtuk üt, 
Először haragszik, de aztán iszik ő is, 
lassanként belemelegszik és elkezd lum-
polni, Györgynek is odaadja a Lenke 
kezét. Később eljönnek Mariette és Lenke 
és hazaszállítják az elázott ezredest. 
Közben feltűnt a láthatáron egy Apos-
tagi nevü házasságközvetitő. A hadna-
gyok ennek a segítségével akarják meg-
házasitani az ezredest, hogy ne kinozza 
őket az éjjeli gyakorlatokkal. 

Harrison Jack 
Harrisonné 
Lucy, leányuk 
Jessy, szobaleány 
Gróf Rottenberg 
Fritz, fia 
Miglest Tom 
Kocsmáros 
Sem, pincér 

Boross 
Erdei Berta 
Lonzay Annie 
Fedák Sári 
Latabár 
Rátkai 
Király Ernő 
Kovács 
Csiszér 

1. felvonás. Harrisonnak, a dúsgazdag 
börzekirálynak lányát. Lucyit, a begg-
vidéki leányvásár népünnepélyen tréfá-
san összeházasították egy Tom nevü 
csavargóval. Kiderül, hogy a tréfás há-
zasságot komolyan kötötték. Tom enged 
Lucy könyörgésének s nem viszi egye-
lőre magával, de megfogadja, hogy pün-
kösdkor érte jön. 

2. felvonás. Harrison Lucyvel hajón 
a tengerre menekül Tom elől. De Tom 
mint fütő jelen van a hajón s követeli 
feleségét. Kiderül, hogy Tom álnéven 
szerepelt az esküvőn, s igy a házasság, 
melyet Tom nem szerelemből, hanem 
Harrison ellen bosszúból kötött, ér-
vénytelen. 

3. felvonás. Lucyt férjhez akarják adni 
gróf Rottenberghez, de eloszlik a félre-
értés, mely Lucy és Tom — igazi nevén 
Fleetwood — közt keletkezett, ugy, hogy 
Lucyt mégis csak Tom veszi nőül. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

PALACE étteremben vacsorázunk 
Az öreg Banda Marci muzsikál • Kitűnő souper 3 korona • Unterreiner J. vendéglős. 
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KIRÁLY SZÍNHÁZ MAGYAR SZÍNHÁZ 

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

szerzette : Kacsóh Pongrácz. 

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

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

Rendező : VAGÓ BÉLA. 

Személyek : 

Soós Margit 
Tárnoki Giza 
Máté 
Király 

Szinház 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 
Benkéné 
Miniszterelnök 
Dr. Vas 
Kalmár 
Grünfeld 
Linka 
Mari 
Házmester 
Újságíró 
Rendőrtiszt 
Mentőorvos 
Ügynök 
Vencel 
Inas 

Z. Molnár 
Báthory Giza 
T. Halmi Margit 
Törzs 
Körmendy 
Huszár 
Dobos Margit 
Csatai Janka 
Gere 
Kertész 
Vándori 
Doby 
Kardos 
Réthey 
Csiszér 

ízlik 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. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja 
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 
illető a miniszterelnök. 

II. felvonás. A miniszterelnök kai 
landját az összes lapok mint szereim-
légyottot tárgyalják s ennek a pletyká-
nak a révén Benke nagybefolyásu ember 
hírébe 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 hirt hozzák, hogy 
a miniszterelnököt egy más idegen 
lakásban tényleg megütötte a guta. S ez 
elvágja Benke hirtelen induló karrierjét. 

A kis lord 
Életkép három felvonásban. Irta Burnett 

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

Fényes A. 
Réthey 
Gere 
Kürthi 
Boross 
Huszár 
Bátori G. 
Csatai J. 
Gerő Ida 
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MAGYAR SZÍNHÁZ 
A farkas. 

Játék 3 felvonásban. Irta MOLNÁR FERENC. 

Személyek : 

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

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Első felvonás. Előkelő budapesti ét-
terem. Kelemen ügyvéd jön a feleségével. 
A férj 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 férj ide-
gesen kérdi : „ki ez az ur ?" Az asszony 
semmiről sem akar tudni, civódva men-
nek haza. A vendéglőben egyedül marad 
Szabó, aki busán néz az asszony után : 
hét év óta nem látta és még mindig 
szereti. 

Második felvonás. Kelemenék otthon 
is folytatják a veszekedést. Az asszony 
végre megvallja : Szabó hét év előtt 
megkérte a kezét, de ő kosarat adott 
neki. Erre Szabó elutazott és azóta nem 
tud róla semmit. A faggatásokra be-
vallja, hogy egy levelet is irt neki, amelyet 
a fér j elolvas : ebben megirja Vilmának, 
hogy ő most elutazik, de visszajön, vagy 
mint diadalmas katona, vagy mint or-
szágok sorsát intéző nagy ur, vagy mint 
világhirü 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 fiának mesélni a farkasról. 
A farkasról, aki el akarta rabolni a 

szegény ember egyetlen bá rányká já t . . . 
Vilma lopva felveszi a levelet, megnézi 
és aztán a sok izgalomtól kimerülve, 
fáradtan döl le a pamlagra, hogy tovább 
álmodja ezt a régi titkos emlékét, a 
szegény kis levelet . . . 

Változás. Főúri palota ragyogó hallja. 
Vilma fantasztikus estélyi ruhában, s i ' 
koltozva fut fel a lépcsőn, Kelemen 
őrjöngve rohan utána. Rajtakapta, amint 
egy sötét szobában ölelkezett egy ulánus 
tiszttel. A tiszt — Szabó György — meg-
jelenik egy függöny mögül. Vilma fel' 
sikolt : „Visszajött értem, mint diadal-
mas katona !" A tiszt elmondja, mennyit 
küzdött, harcolt, szenvedett, amig végre 
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' 
hirü művész, egy énekes, végül a levél 
negyedik alakja, a lakáj. Nagy botrány 
támad, amikor egyszerre mindig erős' 
bödő kopogtatás hallatszik kívülről. Há-
romnegyed tiz . . . A nevelőnő kopog-
tat . . . Az asszony felébred álmából. 

IzliK önneK a vacsora 
Szántói Savanyuviz nélHül? 

Harmadik felvonás, AZ asszony fel-
ébred és az urával éppen készülődni 
akar a kegyelmes asszony estélyére, 
amikor Szabó György jelenik meg. A 
vidéki fiatalember szerénykedve jön be 
és elmondja, hogy principálisa, egy te-
mesvári fiskális küldte egy fontos üze' 
nettel. Vilma kérdezgetni kezdi Szabót, 
akiről most kiderül, hogy sose volt 
katona, hogy a diplomáciáról fogalma 
sincs, hogy nem tud énekelni és még 
lakájnak sem volna jó, mert a két ko ' 
nyakos poharat is elejti. Vilma 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 kitűnő 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. 

NÉPOPERA 
• • • 

Rigoletto. 
Opera 4 felvonásban. Irta : Piave. Zené-
jét szerzettet Verdi. Fordítot ta: Nádas-
kay Lajos. Rendező; Mérei Adolf. Kar-
mester : Reiner Frigyes. — Személyek ; 
Mantua herceg 
Rigoletto, bohóca 
Gilda 
Sparafucile 
Monterone 
Magdalena 
Marullo 
Ceprano gróf 
Borsa 
Ceprano grófja 
Giovanna 

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

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Mantua herceg a nép körében szőtt 
szerelmi viszonyokkal űzi 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 fájdalmában 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 kímélni akarja, az ismeret-
lent öli meg. Rigoletto éjfél után eljő a 
herceg zsákba varrt hullájáért. Mielőtt 
a hullámok közé vetné, gyönyörködni 
akar áldozatában s felbontja a zsákot. 
Iszonyú kétségbeeséssel látja leánya 
hulláját. 

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

Zenéjét szerzette : Strauss János. 
Eisenstein, gazdag 

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

Pázmán Ferenc 
Abrányiné Rózsi 
Szoyer Ilona 
Horthy Sándor 
Serák Márta 
Németh Gy. 
Mátrai „Ernő 
Pajor Ödön 
Újvári Lajos 
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A kedves Augusztin 
Operett 3 felvonásban. 

Személyek: 
Bogumil, Konakia 

régenshercege Bihar Sándor 
Heléna hercegnő, 

az unokahuga Szoyer Hona 
Nikola herceg Újvári Lajos 
Augusztin, zongorás Pázmán Ferenc 
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 

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. 

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

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

Mignon. 
Opera há rom felvonásban. 

Személyek: 
Meister Vilmos Maikl György 
Lotharino Róna D. 
Laertes Pajor Ö. 
Friedrich Martonffy Lajos 
Jarno Bihari S. 
Antonio Szalai Károly 
Mignon Bazilidesz Mária 
Philine Jávor M., Sebők I. 

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

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

Változás. Mignon bánatában öngyilkos 

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

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

Legelőkelőbb mozgófénykép bemutató he ly i ség! 

OLYMPIA SWff ï : 
(.TELEFON 115—71) 

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

S z o m b a t 1 9 1 3 január hó 11 és v a s á r n a p : 

AZ ÉLET TAVASZÁN 
Drámai szinmü 3 felv. Irta : Augus t e Blanche. 

E lőadják a Comédie F rança i se művészei 
Továbbá több eredeti vígjáték, sport-

és tá jkép lesz bemutatva. 
Hétfő ján. hó 13-tól bezáró lag szerdá ig : 

A sz inmü és kinematográf ia csodája 

ELHANGZOTT DALOK 
Szerelmi kö l t emény 3 részben. 

Silvette szerelme, rokokó vígjáték. — Az 
ügyes boltossegéd, bohózat. — A Rajna 
vidéke és a heidelbergi kastély. — Az 
éjjeli bagoly, természetrajzi látványosság. 
Kísérletek folyékony levegővel, tudo-
mányos felvétel. — Legújabb hirek, mult 
heti világesemények mozgófényképben. — 
A világhirü Marcantini-csoport szédü-

letes mutatványai. 
Csütörtök j anuár hó 1 6 - á n és péntek: 

APA ÉS FIU 
Tragédia 2 f e lvonásban Irta : Brada. Mindkét 

c ímszerepet Jaqainet ur játsza. 
És a tel jes félheti remek uj műsor. 
HELYARAK : Páho lyü le s K. 1.20. Fentartott 
he ly 80 f i l l . Zsöl lye 60 fill. Zártszék 40 f i l l . 
Gyermekek az árak fe lét f izet ik . Mérsékelt 

áru bérlet füzetek a pénztárnál kaphatók. 

Gyenge férfiaknak 
elvesztett erejük visszatér, ha a 

Neosan - tablettákat 
használják. • A férfigyengeség, 
impotencia el len, va lamint aférf l -
erőnek a legkésőbb korig való 
fenntartására kipróbált szer. Egy 
doboz K 4 50. Szétküldés utánvét -
te l legdiszkrétebb csomagolásban 

SZT. HERMINA GYÓGYSZERTAR 
Budapest, VII . , Thököly-ut 28. 
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Az operaház REICHMANN SÁNDORNÉ 
»r m j r • francia és angol női d ivat termében 

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

NŐI KALAPFORMÁK f R I E D M A N N Á l kaphatók, • 
a legolcsóbban f VI., Király-utca 8. I. em. X 

Női kalap különleges' P Q A n i U Ä T T P D I T Q 
ségek, modelte után át- V O U 1 \ 1 l / l 1 L t \ U O 
dolgozások jutányosán 
:: kaphatók: » Budapest, IV., Semmelweis-utca 11. 



rf?end e ! ésszerti e n készüli Uri 
divatai kkek 

Plaíschek 
Áruház 

Károly-köruÍ22 
(Rőser bazár) ' 

teljesen selyemmel bélelve 
Elsőrangú munka 

ruház 
Károly-körű f 22 

(Rőser bazár) 
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elsőrangú szőrmével. 
Minden árban. 

latsche 
Áruház 

Károly-kő ruf 22 
(Rőser bazár) 

nagy választékái-
farija raktáron a 

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

Tetőtől-talpig kifogástalan ele-
gáncziával öltöztet 
legiutányosabban a 

.Thália" nuíintézet kő- és könyvnyomda r.-t., Budapest, V., Csáky-utca 12. 


