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Sürgönyeim: AUTORJUS. TELEFON: 10—31. BUDAPEST, IV., Bécsi-utca 1. 

A V i á s u Í d h o n 7 s á g a a g y s í k c r ü Támlásszék: 10. c A Vígsz ínház nagysikerű 
S Z . ú j d o n s á g a . 

(Parkettsitz: No. 10) 
Zenés bohózat 3 felvonásban. í r t ák : H a l i e r 'Hermann és W o l f f Willi. Zenéjét szerezte: 

G o e t z e W. Walter. Ford í to t ta : K o m o r Gyula dr. 

A KIRÁLY-SZINHÁZ legköze-
lebbi újdonsága! 

A m o z í k i r á l y 
(FILMZAUBER) Operett 3 felvonásban 
írták: Bernauer Rudolf és Schanzer Ru-
dolf. Zenéiét szerezték: Willy Bred-
sclineider és Walter Kollo. Fordította: 
Harsányi Zsolt. — Szinrekeriil Dr. Szirmai 
Albertnek a londoni előadáshoz készült 
zenéjével bövitve szeptember hóban a 

Király-Szinházban. 

A NEMZriTI SZÍNHÁZ legközelebbi 
újdonsága! 

A k o n v e n t b í z t o s 
Korrajz 3 felvonásban. Irta: Farkas Pál. 
Szinrekeriil a Nemzeti-Szinházban ok-

tóber hóban. 

A BUDAPESTI 
NEMZETI-SZÍNHÁZ 
KIRÁLY-SZINHÁZ 
V Í G S Z Í N H Á Z ÉS 
MAGYAR-SZÍNHÁZ 

L E G K Ö Z E L E B B I 
ÚJDONSÁGAI! 

A VÍGSZÍNHÁZ 
legközelebbi újdonsága ! 

A hónapos szoba 
Zenés életkép 3 felvonásban. 

Szövegét és zenéjét i r ta : Farkas 
Imre. Szinrekerül a Vígszínház-

ban szeptember hóban. 

A MAGVAR-SZINHÁZ 
legközelebbi újdonsága ! 

Enyém, tied, enyém. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Balázs 
Sándor. A Magyar-Színház legközelebbi 
újdonsága iSzinrekerül szeptember végén 

Szíbill hercegnő 
Operett 3 felvonásban. 

Szövegét í r ták: B r ó d y Miksa és M a r t o s Ferenc . 
Zenéjét szerezte: J a c o b i Viktor. 
Szinrekerül a Király-Szinházban december hóban-

AZ UTOLSÓ CSÓK 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Ir ta: BIRÓ LAJOS. 
Szinrekerül a Magyar-

Szinházban. 

A GYŐZTES 
Vigjáték 3 felvonásban. 
Irta : V A J D A ERNÖ. 
Szinrekerül a Nemzeti-

Szinházban. 

A PRÉDA (Freiwild.) 

Szinmü 3 felvonásban. 
Irta : Schnitzler Arthur .  
Ford í to t ta : SalgóErnő 
Szinrekerül a Magyar-

Színházban. 

A LÉGIONÁRIUS 
Operette 3 felvonásban. 
Í r ták : Uray Dezső és 
Zsoldos László. Zené-
jét Orbán Dezső ver-
seire szerezte : Sztojá-
novits J enö . Szinreke-
rül a Király Színházban 

ZOLTÁNRA 
Korrajz 3 felvonásban. 

Irta : Krúdy Gyula. 

Szinrekerül a 
Magyar-Színházban 

Volt egyszer 
egy király 

Mesejáték 3 felvonásban. 
Irta : Somlay Arthur. Zenéjét 

szerezte: Nádor Mihály. 
Szinrekerül a Nemzeti-

Szinházban. 

Das Vermächtnis 
Szinmü 3 felvonásban. 
Ir ta: Schnitzler Arthur .  

Szinrekerül a 
Magyar-Színházban. 

Salome visszanéz. 
Regényes szinmü 3 fel-
vonásban. í r ták : Orbán 
Dezső és Tábori Emil. 

Szinrekerül a 
Magyar-Színházban. 

A b e c s ü l e t e s 
Vígjáték a c S 7 n n . . 
3 felvonásban. d b b Z O l i y 

Irta : Korcsmáros Nándor. 
Szinrekerül a 

Magyar-Színházban. 

A BOLOND 
3 felvonásos Szinmü 

Irta : Szerdai (Svabach) Andor 
Szinrekerül a MAGYAR-

SZINHÁZBAN. 

Divatos pár 
(DAS PAAR NACH DER 

MODE) 
Ir ta: Raoul Auernhaimer. 
Szinrekerül a MAGYAR-

SZINHÁZBAN. 
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Előfizetési árak : 
Budapest és vidékre 

Egész évre 8 kor 
Félévre 4.70 . 
Negyedévre 2.40 , 

Egyes szám ára 
Budapesten 20 f. 

Vidéken 24 f. A Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

SZÍNHÁZI ÉLET 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes buda-
pesti színházak egész heti szinlapjával. 

Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerrkesztöség és 
kiadóhivatal: 

£ 5 t v ö s - u t c a 31. 

Telefon 133—98. 

Gál Gyulánál. 
beszélgetés „A bolondok táncá"-ról . 

Szinészakadémialépcsőjén fel-
haladva, egy csomó izgatott 
és a felvételre váró ifjú és 
leány mellett elsietve érünk 
fel Gál Gyula lakására. Ke-

vés embert köt le annyira a hivatása, 
mint őt. Igaz, hogy nem is fogja fel sok 
ember olyan mélységes komolyan. Ta-
nulni és tanitani, tapasztalatokat sze-
rezni és a gyűjtött kincset pazar kézzel 
szétosztani, ebben kul-
minál Gál Gyula élete. 
Miközben lelkesen, tűz-
zel beszél a tehetséges 
orosz irónak : Birinszky 
Leónak darabjáról, fi-
gyelmesen nézzük ennek 
a nagy színésznek intel-
ligens, nagy erőt és szi-
lárdságot eláruló pro-
filját. 

— ,,A bolondok tán-
ca" az orosz közigazga-
tás szatírája. Éles guny-
nyal figurázza ki az 
orosz hivatalnoki kar 
kapzsiságát és zsarnokságát. A darab 
központjában egy ravasz kormányzó áll, 
aki állandóan álhireket küld a kormány-
nak, hogy minél több pénzt zsarolhas-
son ezáltal. 

Pénzt kér a forradalom elnyomására, 
mely forradalom mindenütt van, csak 
ép az ő kormányzóságában nincs, mert 
egy titkos megállapodás folytán a for-
radalmárok ezt a helyet békében hagy-
ják és ide internálják legexponáltabb 

embereiket. E körül forog „A bolondok 
tánca". Alkormányzó teljes biztonságban 
hiszi magát és jövedelemfokozás céljá-
ból titkárjával egy fiktiv merényletet in-
téztet önmaga ellen. Ennek hírére azon-
ban a terrorista párt megrémül és hogy 
leplezzék az igazságot a rendőrség em-
berei előtt, önmaguk közül az a diák 
jelentkezik merénylőként, ki a kormány-
zónál lakik és aki a kormányzó felesé-

gének kegyeit ís bírja, 
hogy ezáltal megmentse 
a párt politikáját. Ez a 
diák azt hangoztatja, 
hogy szerelmi féltékeny-
ségből akarta a kormány-
zót megölni. Vallomásá-
nak azonban nem lesz 
semmi komoly következ-
ménye, mert kölcsönös 
kimagyarázások után a 
kormányzó megtudja, 
hogy tényleg forradal-
márokkal van dolga, 
akikkel most már meg-
egyezik abban, hogy ők 

forradalommentesnek hagyják továbbra 
ís az ő kormányzóságát. O viszont to-
vább is űzheti zsarolási játékait. 

A darab telítve van rendkívül élénk 
helyzetekkel, kitűnő alakokkal, szatírája 
mindenütt talál és minden nemzetnek 
egyaránt mulatságos. 

A szerepek, különösen a második 
felvonásban tért adnak a színház ifjabb 
tagjainak, akik összjátékukkal minden 
bizonnyal nagy hatásra számíthatnak. 



2. oldal 

Munkában a Mozikirály. 
— A lefényképezett mozifelvéte!. — Egy részen bizakodó ujjongással, más 
oldalról levert — szomorúan fo-
gadták az immár megmásíthatatlan 

tényt : hogy a mozi, művészi tekintetek-
ben is elsőrangút nyújtva, diadalmas kő-
rútban meghódította a világot. 

Mit tesznek már most az élelmes 
színműírók és színigazgatók ? Semmi 
esetre sem azt, hogy tüzet és halálos 
veszedelmet kiabálva gáncsot igyeksze-
nek vetni az előtörő mozinak, hanem 
igenis azt, hogy ezt az uj csodát saját 
körükben felhasználják és ezzel a leg-
szenzációsabb darabok előadhatását biz-
tosítják. 

A mozi a vásznon, a legszélsősége-
sebb lehetőségek, a legragyogóbb fan-
táziák hatalmas elképzelései, mind elő-
varázsolhatok. 

Színműíróink, a vig és szomorujáté-
kok szerzői egyaránt rövid időn belül 
igen gyakran fognak a mozi segítségé-
hez folyamodni. 

A mozi világszerte nagy népszerű-
sége természetesen maga után vonta 

azt, hogy egymás után kerültek sziore 
olyan színdarabok melyeknek témáját a 
mozi világából vették. 

Mindezen darabok közül, a legvidá-
mabb, külföldön pedig máris a legnép-
szerűbb az, a melyet a Királyszinház 
fog , , M o z i k i r á l y " cimen előadni és 
amelyhez a közel jövőben hónapokon 
át fog tódulni a pesti közönség. 

A Király Színház színpadán délelőt-
tönként javában folynak már a próbák, 
de ez a színdarab nemcsak a színpadon 
foglalkoztatja színészeit. 

A „Mozi király"-ban mozgófényképek 
is lesznek és azokat a szabadban kel-
lett eljátszaniok a Király Színház szí-
nészeinek. 

Csütörtök volt a nagy nap, amikor 
egy hatalmas és mindenütt amerre el-
haladt nagy feltűnést keltő tábor ki-
vonult a felvétel színhelyére, egy a 
Gizella-ut 23. szám alatt levő üres te-
lekre. Minthogy a felvételt a már or-
szágszerte ismert Projektograph mozgó-
képtársulat eszközölte természetesen 
jelen volt Neumann igazgató, azonkívül 
ott volt Kertész Mihály, aki immár egyik 

A „Színházi Élet" lefényképeztette, amint a „Mozikirály" filmrészet a mozioperatői felveszi. Mc'szüly felv. 



SZfriUÁZi ÉLET 3. oldal 

legelső film-tekintélyünk és rendezőnk, 
ot t voltak a színészek élükön Fedákkal 
és a mindig jókedvű Rátkaival. 

A helyszínre érve Rátkay, a mozi-
király, meg a többiek is azonnal mun-

kába álltak, akiknek pedig nem volt 
dolguk, azok örömmel figyelték meg, 
hogy színészeink a felvevő gép előtt is 
mily tökéletes művészettel játszanak. 

A darab cselekményéből egyelőre 

Fedák Sári és Rátkai Márton a „Mozikirály" filmrészletén. Mészöly felv. 



4. oldal S/1111 JA/1 ULLI 
csak annyit árulunk el, hogy a főhőse 
egy érvényesülni nem tudó szinész aki hir-
telen elhatározással moziszinésznek csap 
fel. Egy hatalmas Napoleon darabot ren-
dez, melyben ő maga játsza a diadal-
mas hadvezért . Mint ügyes rendező, a 
helyszinen, a csatatéren rendezi a fel-
vételt. Már hosszú évtizedek óta itt la-
kik egy öreg serfőző, aki egész énjével 
beleolvadt a Napoleon kultuszba és aki 
fanatikus rajongója a dicső hadvezér-
nek. Képzelhető meglepetése midőn ki-
lép háza ajtaján és szeme előtt feltárult 
a sokszor elgondolt és megálmodott kép 
és meglátja az ideált Napoleont, mel-
lette pedig a saját leányát, aki elhagyta 
őt és moziszinésznő lett. 

A „Színházi Elet" fényképésze ép 
azt a pillanatot örökítette meg amikor 
az öreg serfőző meglátja a nagyszerű 
és valónak hitt színjátékot. Másik ké- í 
oünkön. Rátkai a mozi király felsegíti 
lovára Fedák Sárit. 

Hála fényképészünk ügyességének, 
most amikor a mozifelvételek még kész 
sincsenek a „Színházi Éle t" olvasói 
máris láthatják, hogy mint csinálták őket. 

J ó olvasó, ma 
Állj velem szóba 
Mert most lefestem 
Hogy milyen Pesten 
Egy hónapos szoba. 
Őszintén kiírjuk: 
Adva van egy pici lyuk, 
Raj ta 
Két kisebb faj ta 
Nyílás, 
Hogy az egyiken kiláss, 
Es a másik az ajtód 
De ha meg nem haj tod 
Magad 
A fejed ott ragad. 
Es a bútorzat ! 
Sohase láttam ilyen torzát 
Van egy ágya 
Hiányzik három lába 
És van egy köpőláda, 
Én már be alig férek 

Megesz a méreg 
No meg a sok féreg. 
A falra nem nézek 
Mert felém por int ott 
S mindezért fizetek 
Ötszáz forintot. 
S az ember semmit sem 
Tehet 
Más szobába nem 
Mehet 
Mert ezzel van tele 
Minden lap, ni 
Hogy nem lehet 
Szobát kapni. 
S alig irták ki hogy a 
Vígszínházban 
Van egy „Hónapos szoba" 
Sok százan 
Szaladtak el oda. 
Panna, Margit és Rézi 
Ezt a csudát mind megnézi. 
De Pest sok ezer nője 
Bámulattól fűbe harap 
Ha 
Megtudja 
Hogy „A hónapos szoba" 
Csak egy darab 
S Farkas Imre a szerzője. 
Ejnye, ejnye. 
Az időjárás még enyhe 
De a Farkas nem renyhe 
Elhagyta barlangját 
S hallgatja a hangját. 
Konstatálhatjuk már is 
Hogy darabot irt a 
Farkas Pál is. 
Érdekes, hogy bár 
Még ősszi szellők fújnak 
A Farkasok már 
Előbújnak. 

El ne nyeljétek 
Azt figyeljétek 
Versem furcsát állit, ó, 
Kasszasiker lett 
A „Villámhárító," 
Ilyet ember ész még 
Ki nem sütöt t 
Egy „Villámhárító" 
Amely beü tö t t ! 

Szenes ember. 

© 



SZfnUÁZi ÉLCT 5. oldal 

SZABÓ ANTAL f 

Csak nagy rábeszéléssel sikerült az 
öreget rábírni, hogy másnap a klinikára 
szállíthassuk. Végén már aranyos jó 
kedve volt és még ő tréfált velünk! 

— Fiuk, tudjátok, hogy szüretre tán-
colni akarok. 

Másnap Ivánka Zoltán dr. úrral a 
mentő autón kivittük a Jendrassik klini-
kára. Könnyes, megható dolog volt a 
családjától való bucsu, melyet vidám 
tréfákkal akart enyhíteni. Amint a hord-
ágyon vitték megjegyezte, ha már ilyen 
igen elegánsan visszük, legalább cigányt 
is hozassunk. A „Piros bugyelláris" népszínházi előadásáról készült felv. 

1. Raskó Géza. 2. Szabó Antal. 3. Kiss Mihály. 

B A U E R 
E R N Ő 

Anti bácsi utolsó napjai. 
Irta: Pázmán Ferenc. 

Ä
közel múltban „Az Újság" 
egyik cikkében Szomory Emil 
barátom felhívta figyelmün-
ket, hogy Szabó Anti, mind-

nyájunk Anti bácsija, valamikor a Nép-
színház nagy művésze, bajban van nagy 
beteg és nyomorban tengődik. E lesújtó 
hirre a pályatársak tüstént akcióba lép-
tek s az ő nevükben Raskó kollegámmal 
kimentünk a nagybeteg művészhez, Rá-
kosszentmihály ra. 

Majd azt csak kijövet, édes Anti 
bátyám. 

Aztán meg eltréfálkoztunk az ápoló-
nők felett. Harmadnapra Anti bácsi már 
halott volt. 

Mellékelt képek még fénykorából 
valók, mikor a Népszínház a Krisztina-
városi színkörben játszott nyáron át, a 
huszárcsoport a „Piros bugyelláris" sze-
replőit mutatja és pedig Raskót mint 
Kósza Gyurkát, Anti bácsit mint Peták 
káplárt, Kiss Mukit mint Csillag őrmes-
tert ; én a kapitányt játszottam, m e l y 
méltóság nem akadályozott abban, hogy 
derék huszárjaimat le ne fotografáljam. 

Szép idők voltak ezek, nem is olyan 
régen, talán hét esztendeje és ma midőn 
fülembe cseng még a derék énekkar 
,.miért oly borús" cimü gyászéneke el-
gondolom, hogy mily keserű csalódások-
kal telt pálya a miénk — és mégis mily 
odaadó szeretettel ragaszkodunk hozzá. 

úriszabó divatterme 

BUDAPEST, Muzeum-körut 15. szám. 
A legelegánsabh ruhákat jutányosán késziti. 
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À hónapos szoba. 
A Vígszínház legközelebbi újdonsága. 

arkas Imre bevonul a lipótvá-
rosi fényes múzsatemplomba, 

' l ahová bizony elég nehéz be-
jutni igen jó útlevél nélkül. Farkas Imre 
szerencsésen megépítette a maga útját. 
Népszerűvé tudott lenni tolakodás, erő-
szakolás nélkül. Csendesen, uri munkával 
növelte a maga hirét, mind sűrűbben kap-
ták fel nótáit, verseit, aztán egy kedves 
színmüve, az Iglói diákok, arról is tanús-
kodott, hogy jó érzéke van a szinpad 
iránt, és mialatt a versei, dalai terjed-
tek, hóditottak, az Iglói diákok sikere 
is erősbödött. Az a ritka eset történt, 
hogy egy színdarab, amely nem a buda-
pesti köszínházak büszke portájáról in-
dult ki, a vidéki színházak műsorának 
állandó kincse lett, és többek között 
Kolozsvárott már jóval tul van az ötven 
előadáson, ami egyenesen páratlan eset. 
És aligha van zongorás ház Budapesten, 
ahol nem énekelnék az Ugy-e, Janit, a 
Holnaputáni és Farkas Imre sok más 
nótáját. Hát így készült el az útlevél 
Farkas Imrének általában, a Hónapos 
szobának pedig különösen, amennyiben 
a Hónapos szobában megvannak mind 
azok a kiváló kvalitások, amelyekért 
Farkas Imrét megszerették, és amelyek 
alapján egy igen nagy, intenzív sikerben 
lehet bizni. 

A leányok poétája bátran számithat 
arra, hogy szeretettel fogja köszönteni 
az egész közönség. Érdekes mesét gon-
dolt ki egy ünnepelt poétáról, aki a jó-
lét közepette egyszerre csak érzi, hogy 
a nagyszerű urasági lakásban a múzsa 
nem oly otthonos, mint aminő egykor 
a kis hónapos szobában, ott kinn a Jó-
zsefvárosban volt. Visszavágyik szekáns, 
kellemetlenkedő, gazdag felesége mellől 
abba a kicsi szobába, hol oly édesen 
éhezett és oly szárnyalóan tudott ver-
selni. 

És megjelenik az uj múzsa, egy en-
nivaló kis leány, aki egy bolondos muzsi-
kus iránt érez valamit, amit szerelemnek 
vél, és aki egyszerre azon éri magát, 
hogy hiszen ő a poétát szereti, Péter 
urat, akinek verseit betéve tudja. És a 

deresedő fejű Péter is észreveszi, hogy 
neki milyen drága az a cseppnyi lány, 
és amint a próbákon látszott, a közön-
ség bizonyára ujjongva fogja szankcio-
nálni ezt a frigyet. 

Persze előbb el kell intézni Péter 
szabadulását a kellemetlen asszonytól. 
Nyugodtak lehetünk. Az a menyecske 
csak a férjének kellemetlen, mert külön-
ben kedves, elegáns, jóképű budapesti 
asszonyka, éppen hogy jobb szereti a 
kalandocskákat, mint a hitvesi köteles-
ségeket. A szerző összeboronálja a bo-
londos muzsikussal, és a válás után két 
boldog pár fogja dicsérni az emberek 
sorsának intézőjét. 

Hegedűs Gyula adja a poétát. A 
nagy művész különben is nagy ambíció-
val játszik magyar darabokban. Nem 
egyet segített világsikerre, nem egyben 
ért el hatalmas sikert és bizonyára He-
gedűs Gyulának nagy része van abban, 
hogy az eredeti magyar müvek ázsiója 
emelkedett. A Farkas darabját azonban 
a rendesnél is jobban szereti, már a 
szerzője révén is, a tiszta levegője, a 
zamatos magyarsága kedveért is. Elra-
gadással beszélnek máris arról, amit a 
művész a költő szerepében produkál. 

Gombaszögi Ella lesz a partnerje. 
Nagy dolog ! Egy csitri lány, aki még 
nem is végezte a szinésziskolát, egyszerre 
csak ott szerepel a magyar színészet 
legnagyobb büszkesége mellett. Varsányi 
Irén szerződtetése óta ez az első eset. 

Gazsi Mariska adja a kacér menyecs-
két. Haraszthy Hermin egy budapesti 
tésasszonyt játszik, akinek partnerje egy 
dalárdista elnök szerepében Vendrey 
Ferenc lesz. Tanay Frigyes, mint ka-
landvágyó orsz. képviselő szaporíthatja 
mulatságos figuráinak számát. Virányi 
Sándor első fellépését is méltán nagy 
érdeklődéssel várják. Kitűnő hír előzi 
meg és kíváncsian várják, kit fedeztek 
fel Faludiak, akik ugyancsak válagató-
sak szoktak lenni. A d i rabot Szilágyi 
Vilmos rendezi. Néhány szép nóta is 
van az újdonságban. Ezeket Stephani-
des Károly tanítja be. 

© 
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Vígszínház. — VILLÁMHÁRÍTÓ. — 1. Szerémi Zoltán, Vendrei Ferenc, Pallay Rózsi. 2. Varsányi Irén, Pallay Rózsi. 
3. l a n a y Frigyes. 4. Varsányi Irén. Alexi te! 
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Havas Györgyike. 
Cimképünkhöz. 

örülbelül két esztendeje még 
az a meghatározás illett a 
neve elé, hogy nagyremé-
nyű. Akkor még a Zene-

akadémia talentumos növendéke volt a 
szép Havas Györgyike, de jóformán ki 
sem lépett az intézett falai közül, már 
az Opera kötötte le magához. És ami 
másnál nem megy egyetlen csapásra, ő 
azonnal kapot t előkelő szerepeket , igy 
a Sámson és Delilában Delila volt, a 
Jancsi és Juliskában Juliska, a Dene-
vérben Orlowsky. Akinek a hangját és 
tehetségét már az első két esztendőben 
igy megbecsüli az Opera, annak jövője 
elé különös várakozással kell néznünk 
és joggal, mert ebben az esetben nem 
az a döntő, hogy az Opera milyen sze-
repekkel tisztelte meg Havas Györgyi-
két, hanem az, hogy miképpen felelt 
meg az ifjú művésznő nehéz szerepei-
nek ? Ebben a tekintetben elég, ha a 
napilapok szigoiu és pedáns zenekriti-
kusaira hivatkozunk, akik mindég alá 
húzták Havas Györgyike játékbeli pom-
pás készségét és elragadtatással nyilat-
koztak hangjának üde, ezüstös csengé-
séről. Most járt le Havas Györgyike 
szerződése és Operaházunk sietett az 
ujabb szerződéssel , amely ismét két 
esztendeig köti az ifjú művésznőt az 
Operához. Mondanunk sem kell, hogy 
ez a szerződés legalább olyan előnyös, 
mint amilyen jóleső a közönségre nézve, 
hogy nem kell megválnia egyik fiatal és 
nagy jövőre jogosult kedveltjétől. 

À hogy Faludiék nyaralnak. 

ÀFaludi-dinasztia tagjainak, tekintve 
hogy sokan vannak, nem csekély 
gondot okoz a nyaralás kérdése 

Faludi Gábor ugy oldotta meg a dolgot, 
hogy elment Gasteinba, mig gyermeki-
nek fölosztotta a földgömböt, mondván: 

— Én már elmegyek, ti is menjetek 
ahová akartok. 

Ennek az apai bőkezűségnek főként 
Faludi Jenő vette hasznát, mer t a föld-

gömbön kitipelte magának Grundelseet 
és sürgősen odautazott . Sándor, akinek 
idehaza számos halaszthatatlan teendője 
volt, nem ment utána, ellenben, hogy 
Jenőnek is legyen irigyelni valója, ki-
ment a Gundelba és amikor megérke-
zett J enő anzíxkártyája , hogy „Üdvözlet 
Grundelseeből, ő viszont irt egy másik 
kártyát , hogy „Üdvözlet Gundeltól". 

Faludi Jenőről azonban nem mond-
hatja el senki, hogy nem jó iker. Gon-
dolta, miért ne nyaraljon velem az a 
szegény Sándor és amikor a tavon le-
vetet te magát, a fotográfusnak megbí-
zást adott, hogy csináljon egy csomó 
képet . Amikor aztán a képek készen 
voltak, az egyik felét elküldte Sándor-
nak. Tudniillik az a vicc, hogy Jenő és 
Sándor nem hiába ikrek, de a megszó-
lamlásig hasonlítanak egymáíhoz. Mikor 
aztán Faludi Sándortól megkérdezték, 
hogy hol nyaralt az idén, azt mondta, 
hogy Grundelseen. És bizonyságul át-
nyúj tot ta a fényképet , amelyet külön-
ben leközlünk mi is. Itt vannak a képek. 
Az egyik Faludi Jenő, a másik Faludi 
Sándor. Hasonlítsa össze őket az olvasó. 
Ugye, hogy nincs különbség Jenő és 
Sándor között? 
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Ha az ember sétál, a két füle szét áll s föl 
fogja a hangot nyomba', akárcsak egy grammofonba 
s mit mások beszélnek, nem ereszti szélnek, megtud 
sokat kérem, mingyárt elmesélem. A körútnak sar-
kán áll a New-York tarkán s akármerre lépek, benne 
vidám népek. Este van most, amikor már a burzsoá 
virraszt, ám a bohém nép most lepi el a terraszt 
olyan sokan vannak, hogy szinte sokallom és ezeket 
hallom : Nini itt az ősz, nagysád ugye fázik ? No, 
hogy melegedjék, nézze az Újházit. Milyen fürge, 
milyen elmés . . . Hogyan, már elmész? Persze, Don 
Juan vagy és egy nőcske vár mán . . . A, szervusz 
barátom, Rózsahegyi Kálmán ! A Nemzetiben már 
vége a darabnak? . . . Higyje el, uram, sok rágalmat 
faragnak olyanok, akiknek tulvastag a bőre, szegény 
színésznőre . . . Ni, hogy ki van festve, piros mint a 
pipacs, pedig isten bizony, a férje egy ripacs . . . . 
Pincér ur, a sajthoz miért nincsen retek ? . . . Kedves 
Gyula ur, csak holnap fizetek . . . Képzelje, ahogy ma 
főzök . . . Nézze, micsoda plörözök ! Különös, hogy 
miből vette . . . A fene megette, ezt nevezi ön kriti-
kának ? Hisz ez befütyül fünek-fának! Elintézett há-
rom szóban . . . No jól van, irok önnek egy drága 
dallot, amilyen szépet még nem is hallott, no persze 
disznó leszen főleg, hanem öregem: előleg! . . . No 
odanézzen koma, az ott a Szoma, a hires Szoma-
házy . . . Pincér, ez a sütemény házi? . . . Ez a sör 
nem pesti, azt hiszem, hogy bajor . . . Nézze, Farkas 
Imrét most rajzolja Major . . . Kérem, mi vert föl 
olyan nagy port ott ? A Tarján csinált egy r i p o r t o t . , . 
Ugyan, menjen maga kis hüllő, a New-York Herald 
kell, nem a „Kisküküllő" ! . . . xMaga buta marad, 
akárhogy is intik . . . Ugyan mért találják jónak a 
Karinthit? Olyan viccet mint ő, irok akár százat . . . 
No papa, most látja a New-York kávéházat ! . . . Ru-



10. oldal SZfnUÁZÍ ELET 
határos ! . . . Az én filmem szenzációval határos . . . Hogy még nincs is szezon,, 
nem látszik a mozgómon . . . A slágerem Gaumont . . . Mondja, adott már Nyá-
rainak gázsit ? . . . Hogy van kis zöld ember, zöld, miként a pázsit . . . Nézze, 
nagysád, úgyse jön az ura, jöjjön randevúra, mondom édes szépem, haszta-

lanul vár itt . . . Quart kasszával mondok egy kis fedáksárit . . . Megállj most 
pénzed van, gőgös arcot vágasz, de majd szólok egy szót, leleplez a Nádas . . . 
Kisded álszerkesztő, ne adja a bankot . . . így zenélnek kérem New-Yorkban a 
hangok, színesen, kedvesen, bohémül és tarkán, mint az imént mondtam, a 
k ö r ú t n a k sa rkán . Kálmán Jenő. 

M. Medek Anna a Pillangó 
kisasszony. 
uccini legszebb operá-
jának, a Pillangó kis-
asszonynak uj címsze-
replője van. Most szom-
baton adják az Operá-

ban ezt a poétikus, csupa lira 
operát M. Medek Anna asszony-
nyal a címszerepben és mi, 
akik már láttuk a főpróbán, 
szíves örömmel jósoljuk meg, 
hogy még Szamosi Elza emléke 
sem tudjameghalványitani Medek 
Anna művészi alakítását. 

És itt hálás szavakkalkell, 
hogy forduljunk Fedák Sári felé, 
aki Medek Anna asszonyt beta-
nította a szerepre, ellátta uta-
sításokkal, sajátkezüleg masz-
kírozta ki és saját kompozicióju, 
tüneményesen szép, lenge japán 
toalettekkel ruházta föl. Medek 
Anna művészetére nem vethet 
árnyékot, hogy olyan tanító-
mestere volt, mint Fedák Sári, 
aki a színpad világában minden-
kor tüneményes klasszist repre-
zentál. Mégis Medek Anna ját-
szik előttünk, az ő csodálatos 
szépen csengő hangját élvezzük, 
neki tapsolunk és dicsőségéből 
gondolatban juttatunk valamicskét Zsa-
zsának , aki hál' istennek nincs erre 
rászoiulv^. Elég sikert és babért hoz 

M. Medek Anna az uj Pillangó kisasszony Mészöly felv. 

csak neki egyéb szereplése, bár virág, taps 
és az emberek hálája együttesen sem 
tudja megköszönni azt, amit művésze-
tével. nyújt nekünk. 
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A 5 Z Í N H Á Z Í É L E T K A B A R É J A . 
—Mfuáfis strófák— 

ßee. a - " m e ~ - dá • 

Azt olvassuk a lapokba 
A Vigben is lesz egy Gomba 
Sokat esett — szól a fáma 
Ezért nő a Gombák száma. 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Múltkor egy ur nekirontott 
Gyárfásnak és viccet mondott 
Gyárfás erre nagy kínjában 
Hármat tordult a — zsírjában 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

RTO/N s u m , s u m . , ÔUTTI : 

Király Ernő gondolt szépet 
Csináltat egy kis fényképet 
De a terv nem sikeriile 
Mivel nem fért el a füle. 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Tanay pályát tévesztett 
Kimondom őszintén eztet 
Mint borbély keresne sokat 
Oly mesésen vág arcokat 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Nyári képek. 

Àz idő ugyan már hidegre 
fordul, de még mindig 
fölbukkan néhány kedves 

nyaralási kép. Az itt bemutatot-
tak közül a felső bal sarokban 
Perczel Sári látható az urával 
Biarritzban, a jobb sarokban 
Nagy Terus Bad Ausseeben, 
középütt Bársony Dóra, lent 
Pázmán Ferenc a Lidon; jobb-
ról pedig Karinthy Frigyes Ba-
laton-Kenesén. 

! 
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A Z U J A K . 

Concha Rózsi. 
sak az isten tudná meg-
mondani, hogy egyik 
napról a másikra sze-
rény bimbóból miként 

nyilik a legpompásabb rózsa? 
A primadonna is igy virul ki 
egyszerre azokból a csitri leá-
nyokból, akiket két év előtt még 
rövid szoknyácskákban láttunk 
tovasietni az utcán összeszija-
zott könyvekkel. Concha Rózsi ta-
valy még a Rákosi-sziniiskola 
növendéke volt és az idén várja 
az első forró estét, amikor szép-
sége a színpad világosságában 
ragyog le ránk. 

A Király-színház szerződ-
tette a bájos Concha Rózsit és 
hogy hamarosan átessék a 
színpadi keresztelőn, már ki is osz-
totta első szerepét, amelyet a Mozi-
királyban fog játszani. Lesz egy 
szenzációs táncduettje, ami általános 
föltűnést fog kelteni. Akik vizsgaelőadá-

Concha Rózsi. 

sán, a Liliben láttuk, megvagyunk róla 
győződve, hogy debütálása a közönség 
viharos tetszése közepett fog megtör-
ténni. 

GW3 

Góth Sándor, mint testőr. 

-t™ özeleg a Vígszínház legújabb 
szenzációja, bár ezúttal nem 
egy féltve őrzött kulisszati-
tokról hull le a lepel, nem uj 
slágerrel rukkol ki a színház, 

hanem régi slágerrel, amely uj fejelést 
kapott. A Vígszínház ugyanis régen 
érezte, hogy amikor külföldön egész 
diadalutat járt meg Molnár Ferenc zse-
niális vígjátéka, a Testőr, a magyar kö-
zönség szintén őrömmel nézné meg ezt 
a fordulatokban és ötletekben ragyogó 
darabot. Csortos Gyula távozásával azon-
ban nem volt alkalmas címszereplő, il-
letve lett volna, ha a Testőr, mint 
fogalom össze nem nőtt volna Csortos 
Gyula személyével. 

Most azonban megvan az uj meg-
oldás. Az igazgatóság kiosztotta a sze-

repet Góth Sándornak 
és az ő egyéni művé-
szete uj szint fog adni 
az egész darabnak, amely 
éppen a címszereplő 
alakító művészetén for-
dul meg. Amióta a rep-
ríz terve fölmerült, Mol-
nár Ferenc is rendkívüli 
érdeklődéssel néz a 
próbák elé és ismétel-
ten tanácskozik Góth 
Sándorral, valamint Jób 
Dániel rendezővel. 

Egyebekben marad az 
előadás ugy, amint volt 
és Varsányi Irén adja 
tovább is a színésznőt, azzal a kivéte-
les művészettel, amely őt a magyar 
színművészet legelsői közé emelte. 



Népopera . Buda gyöngye. 1. Gózon Gyula (Sátor György), Berky Lily (Mária főhercegnő) 2. 
Huszár Károly (Stramfl) Horthy Sándor (Baptiste) 3. Újvári Lajos (Macska bácsi^ Nagy 
Magda (Micike) Marossffy (Dini). Alexy felvétele. 
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Baria Isiván. 

Szezon kezdetén 
illő, hogy bemu-
tassuk a Nép-
opera uj t i tkárát : 
Barta Istvánt. O 
az, akire napon-
kint ezer ügyes-
bajos dolog vára-
kozik és ő az, 

akire mind e sok teendőt habozás nél-
kül r á lehet bizni, hisz olyan praxisa 
van a szinházak körül, hogy a legidő-
sebb színházi rókák is e l járhatnának 
hozzá iskolába. Nagy gyakorlatát Kom-
játhy igazgató oldalán szerezte. Tizen-
nyolc esztendeig volt helyettes direktor, 
de képességei kinőttek a szük vidéki 
keretből és most itt van a Népoperá-
nál, amely sok hasznát fogja látni Bar ta 
István működésének. 

Róna Józsefné az ösmert énekművésznő az 
ének tanítást újból megkezdte. Jó hangú és némi 
zenei képzetséggel biró hölgyek jelentkezhetnek 
lakásán, Damjanich-utca 56. II. udvar földszint 5, 
minden délelőtt 10 —1 óráig. Telefon 54—65. 

Zipser és König zeneműkiadó cég kiadásá-
ban most jelentek meg „Budagyöngye" operett leg-
szebb zeneszámai, a Pesti férfiak „Pacsirta dal" 
Bácsi ! bácsi ! „Rajta pattás" és Budagvöngye 
keringő. Kapható minden zenemükereskedésben. 

A repülő Rátkai. 

Àmagyar aviatika uj sikerei, főként 
pedig Wittmann aviatikus több 
bravúros repülése Rátkai Marci 

lelkét irigységre hangolták. Kevesen tud-
ják ugyanis, hogy Rátkai különös elő-
szeretettel viseltetik a technika vívmányai 
iránt és a repülés problémájának meg-
oldásán megközelitőleg foglalkozott any-
nyit, mint például a derék Székely 
Mihály. 

Stf lUÁZIQI IT 
Akik augusztus utolsó napjaiban fi-

gyelemmel kisérték Rátkait, észrevehet-
ték, hogy bizonyos elszántság tükröző-
dött nemes arcvonásain. Latabár eg>ik 
napon meg is kérdezte tőle : 

— Mi bajod, Marci? 
— Repülni fogok ! — szólt Rátkai 

komoran és titokzatos képpel elsietett, 
nyilván ahoz a titkos hangárhoz, ahol 
saját tipusu repülőgépét tartogatja. Az 
nap este Rátkai összegyűjtötte a Király-
és Magyar Szinházak művészeit és a 
következő beszédet intézte hozzájuk : 

— Gyerekek, én egy nagy meglepe-
tést készítettem elő. Holnap reggel tiz 
órakor legyetek mind együtt a Király-
Színházban, én majd bemegyek Beöthy-
hez és Lázó direktorhoz és meghívom 
őke t a repüléshez. 

A vállalkozó szellemű Huszár mind-
járt ajánlkozott is, hogy fölrepül vele, 
de Rátkai leintette : 

— Nem. Egyelőre csak egyedül re-
pülök. Utassal még nem tudok, de eljön 
még annak is az ideje. 

A két színház tagjai nyugtalanul el-
töltött éjszaka után már reggel fél tízkor 
együtt voltak a színháznál. Lábas Juci 
még egy parafaövet is hozott, hogy ha 
Rátkai netán a Dunába bukik, jobban 
tudjon úszni. Megálltak mind az első 
emeleten, a direktori szoba előtt, ami-
kor sápadtan, teljes pilóta-felszereléssel 
megérkezett Rátkai, a levegő hőse. Halk 
éljenzés zúgott föl nyomában, de Rátkai 
csöndet intett és senkitől sem követve 
belépett az igazgatói irodába. 

Az izgatott tagoknak nem kellett 
soká várniok. Egyszerre fölpattant a 
szárnyas ajtó és rettentő zúgás köze-
pette elsiklott a fejük fölött Rátkai. 

— Ah ! — kiáltott a meglepett mű-
vész sereg, mert erre senki sem volt 
elkészülve. Rátkai pedig repült, repült 

SORRENTO 
KÁVÉHÁZ 

Rácz Gyula ZÖLDI MARCI 
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byzánc végnapjai. 
hónapban a nagyközönség szemei 
elé kerülő filmujdonságok közül 
kétségenkivül legértékesebb és leg-
érdekesebb a világhírű Gaumont-cég 

most elkészült hatalmas történelmi filmképe: a 
Byzánc végnapjai. 

A história kiapadhatatlan témaforrásából 
táplálkozó képeknél elsősorban a történelmi 
hűséget kell szem előtt tartani. Hogy ez mek-
kora anyagi áldozatokat követel, arról a nagy-
közönségnek fogalma sincs. A közkedvelt Gau-
mont-cég azonban nem kiméit sem költséget sem 
fáradtságot, hogy uj képében a legtökéletesebbet 
nyújtsa. Három felvonásos képe mindvégig le-
bilincselő és meseszövése annyira érdekes, hogy 
nem lesz érdektelen, ha szövegét alább ismer-
tet jük. 

A z e l s ő f e l v o n á s Konstantinápolyt tárja 
elénk. Az Aranyszarv öböl mentén fekvő várost 
Nagy Konstantin csészár alapította és utódai 
valamennyien annak megerősítésén fáradoztak. 
Megerősítve, a napsugártól bearanyozva pihent 
a város, mikor 1453-ban II. Mahomed szultán 
összesereglett harcosainak parancsot adott Kon-
stantinápolynak. az ősrégi Byzáncnak elfoglalá-
sára. Es a városon kivül földreborultak Maho-
med harcosai, kezeiket Mekka felé emelték és 
hangos imával kérték feladatukhoz Allah segít-
ségét. És ott feküdt a hatalmas tömeg, félholdas 
turbánjá t a porba hajtva, buzgón imádkozva. 
Magasan járt már a nap, mikor Mahoir.ed elő-
hozatta harci ménjét. Nyeregbeszállolt, példáját 
követ ték hűséges hadvezérei és visszatért velük 
a város falai alá. 

Konstantin király nem ijedt meg. Elhatá-
rozta, hogy utolsó csepp véréig védelmezi a 
várost . A kereszténység cserben hagyta őt és 
csak egy maroknyi, alig 14000 emberből álló 
sereget tudott az óriási török haderő ellen 
állítani. De ez a sereg eltökélt volt Konstantint 
a halálba is követni. A falakon és bástyákon 
pedig ott állottak csillogón, tarka köntöseikben 
az asszonyok, a város szépei. És a nap felé emel-
ték ujjaikat, onnan föntről várva és kérve segélyt. 

A kis védősereg oroszlánként küzdött , hogy 
megmentse a várost. A törökök hatalmas ágyu-
kat szállítottak a város kapui elé, lőporos zsá-
koka t hoztak és ettől kezdve mennydörgésszerű 

robajok félemlítették a város szerencsétlen lakos-
ságát. Az ostrom ágyuk megkönnyítették a táma-
dók munkáját , a védők sorai megritkultak és 
Konstantin császár hűséges vitézeinek száma 
olvadt alább és alább. 

M á s o d i k f e l v o n á s . Május 28-a volt. Este-
ledett . A nap még nem szállott le egészen. 
Utolsó sugarai tüzvörös szinbe vonták az eget. 

Még nem esett el Konstantinápoly, de az 
ostromlók a falakon kivül most készültek az 
utolsó rohamra. 

A városban teljes volt a kétségbeesés. Palo-
tákban és kunyhókban egyaránt imádkozó embe-
rek voltak láthatók. Tömegestül zarándokoltak 
az emberek a Sófia-templomba, amelyet az egy-
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és meg sem állt a lépcsőzet aljáig. A 
leszállás nem történt valami simán, mert 
Rátkai erősen fájli l ta testének külön-
böző részeit. 

— Mi történt ? Hogyan történt ? — 
tódultak a földön heverő pilóta köré a 
kollégák. 

Rátkai fájdalmas arccal fölemelkedett 
és igy szólt : 

— Előleget kértem! 

A Szimfóniái Zenekar műsorterve. Az Orsz. 
Szimfóniái Zenekar ezidei évadjának hat bérleti 
estélyéreja kövei kező műsortervet állapította meg: 
Magyar szerzők müvei : Antalffy-Zsiros Dezső : 
Suite. (Első előadás.) Eródy Miklós: Suite. (Első 
előadás.) Hubay Jenő Suite. (Első előadás.) Lend-
vai Ervin. Scherzo. (Budapesten először.) Major 
J. Gyula: Balaton. Radnai Miklós: Mozaik-suite. 
(Először.) Siklós Alber t : Ünnepi nyitány. (Első 
előadás.) Szabados Béla: Scherzo. (Első előadás) 
Szeghő Sándor : Éjféli párbaj. (Első előadás.) 
Szent-Gály Gyula : Scherzo. (Első előadás.) To-
vábbá : Erkel, Goldmark, Liszt, Mihalovich, 
Volkmann stb. müvei. Külföldi ú jdonságok: 
Claude Debussy : Gignes. Florent Schmitt : Sa-
lome tragédiája. Maurice Ravel; Ma niére l'Oye. 
(Gyermekdarabok.) Gustave Samazeuith : Deux 
pièces dans le style ancien. César Frank: Les 
Djinns. Vincent d'Indy : Szimfónia. Hans Pfizner: 
Christelflein. Nyitány. Erich Korngold : Sinfoni-
eita. Camille Horn: Szimfonia.^Frederick Delius: 
Lebenstanz. A Glazounow: II. Szerenád. E. Nap-
ravnik: Casatsiok. (Kozák tánc ) Régebbi művek: 
Bach, Beethoven, Mozarth, Haydn, Mendelssohn, 
Schubert, Schumann, Ueber, Csajkovszky. Grieg, 
Bizet, Dvorak stb. szimfonikus müvei. 

Népope ra . Buda gyöngye. Faragó Ödön, Tarnay Leon, Berky Lily, Bäsch Tercsi, Stoll Magda, 
Horthy Sándor. Alexy felvéte' 
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a királyi palota felé vette út ját . Benn a palotá-
ban összegyűltek Konstantin király hozzátartozói 
Hangot nem hallatva lépdeltek a termeken ke-
resztül a király trónusa elé. A király pedig fejét 
csüggesztve valamennyiüktől bocsánatot kért 
a szomorúságért, amelyet elszenvedtek és amely-
ért önmagát okolta. Jó l tudta, hogy a harc, 
mely előtte áll vagy a legragyogóbb győzelmet 
hozza meg neki, vagy a teljes megsemiSülést. 

H a r m a d i k f e l v o n á s . Halaványan, erőtle-
nül bocsátotta Konstantinápolyba reggeli suga-
rait az ébredő napfény. Az egyik erődítmény 
kicsiny kapuja előtt gyülekezett az ostromló se-
reg. Hírtelen vad csatakiáltás reszketteti meg a 
levegőt, a janicsárok ezrei támadnak a kapunak 
és a rákövetkező pi l lanatban már berontanak a 
hősiesen védelmezett városba, A védők kétség-
beeset ten küzdenek immár hiábavalóan. Kon-
stantin király egy percig fájó szívvel nézi a ka-
vargó tömeget, és aztán maga is beleveti magát 
a harc kellős közepébe. A haldoklók segéiy-
kiáltásai belevegyülnek a diadalorditásba. Dél 
van mikor Mahomed szultán megtart ja bevonu-
lását a meghódított városba. Odalovagol a Sofia-
templomhoz, melyben még ezrével voltak az em-
berek. Az ajtó tárul és jajveszékelést viszhan-
goznak a falak. Most nem Konstantin, hanem 
Mahomed volt az aki belépet t . 

És arcát Mekka felé fordítva, az Izlám temp-
lomának szentelte fel a keresztények templomát . . . 

Teljes lett a pusztulás. A győzedelmes ha-
dak nem kímélték sem a vagyont sem a vért 
A nőket, kik tegnap még szabadok voltak, álla-
tokká alacsonyítva százszámra kötözik meg ösz-
szeterelik és rabszolgáknak adják el. Künn a 
csatamezőn tőrök harcosok keresnek és kutat-
nak trófeum után. És végül az elesettek tetemei-
től borítva, ráakadnak Konstantin király holt-
testére. Fe jé t veszik és Mahomedhez viszik. A 
vad öröm tükröződik a szultán arcán mikor fel-
emeli, beletekint az arcba, mely még holtábar 
is megőrizte arcvonásai fejedelmi nyugalmát 
hosszasan szemléli azután földreborul Mekka felt 
ha j t ja fejét és mialatt a szerencsétlen megkötö-
zött asszonyok panaszai kelnek, felhangzik a 
janicsárok Allahot kérő imádsága. 

• • • 

Az Uj R e i n h a r d t f i l m , amely a mult héten 
készült a berlini fílmbörze közönsége elé „A 
b o l d o g s z i g e t e " — ez a cime a Reinhard! 
által rendezett Unionfilmnek, eszközeinek töké-
letességével és tör ténetének művészi erejével 
hatot t . Budapesten a jövő hét valamelyik napján 
kerül bemutatóra . 

besereglettek már szinte megostromoltak. És 
megnyíltak a templom kapui és a hatalmas bolt-
ivek alá hömpölygő áradatban özönlöttek az 
emberek. Összevegyült a színek tarkasága az 
aranytól csillogó templomfalak között . Egymás 
mellett szorongott felnőtt és gyermek, férfi és 
nő, gazdag és szegény. És hirtelen az egész 
templomot betöltő tömeg, mintegy varázsütésre 
térdreborul t . Konstantin, a szeretett, köztiszte-
letben álló király lépett közéjük. 

A színes üvegablakokon keresztül beszűrő-
dött még a napnak halódó fénye és az emberek 
még mindig özönlöttek a templom kapuján befelé. 

És megindult a körmenet , elől a Szent szűz 
képével. És mögötte áradatként a tömeg, mely 

À 
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A N e m z e t i S z í n h á z tagjai sorába szerződtelte 
Szőke Sándort a szatmári 

szinház tehetséges fiatal bonvivantját. 
• • • • 

Odry Árpád, a Nemzeti Szinház daliás, meleg 
hangú hősszerelmese, aki annyi szi-

vet dobban ctt meg művészetének finom és elő-
kelő eszközeive), sajnos, még sokáig nem fog 
mutatkozni közönsége előtt, A népszerű művész 
már tavaly, a szezon derekán kénytelen volt 
odahagyni sikereinek színhelyét, a nyáron azon-
ban napsütötten, férfias szépségének teljtben1 

jelent meg köztünk, azt a reményt keltve, hogy 
nemsokára a sîinpadon fogjuk viszontlátni. Korai 
volt örömünk. Ujabb tüdővérzés jött. amely le-
verte lábáról Odry Árpádot és a művész megy 
vissza Kairóba, hogy az afrikai nap áldott melege 
visszaadhassa tüdejének épségét. 

• • • 
Az Utolsó liap, az első darabja annak a ciklusnak 

amelynek keretén belül a Nemzet' 
Szinház egész csomó eredeti magyar darab szin-
rehozását célozza. Balázs Bélának a kiváló köl-
tőnek reneszánsz drámája ez, amelynek különös 
érdekessége, hogy középpontjában Rafael — a 
nagy Rafael — s szerelme mozog s mellettük 
Perugiának mozgalmas népe, mindez pedig izgal-
mas s gyorsan perdülő felvonásokban. A várost 
ellenség veszi körül s már csak 24 órájuk van 
hátra mert biztosak az ellenség győzelmében. E 
forró percekben kell, hogy kielégítsék utolsó 
vágyaikat, kell hogy pontokat tegyenek utolsó 
mondataik után. Mert nem marad több mint még 
egy nap : az utolsó nap. így azután minden ki-
szineződik s minden a halál fekete árnyékába 
burkolódzik s talán csak a költő lilája az külö-
nösen a gyönyörűen megformált Rafaelben — 
ami a tragikus szinek köré meleget varázsol. Ez 
a dráma bár bizonyos, hogy művésziekben sem 
kevesebb, mint a költő eddigi alkotásai: mégis 
talán több életet fog össze, kevesebb szimbó-
lummal dolgozik s ezáltal persze népszerűbbé 
kell válnia előbbi alkotásainál. A Nemzeti Szinház 
a darabot a következő szereposztásban hozza 
színre : Astorre — Ivánfi, Simonetlo — Beregi, 
Atalanta — Fáy Sz., Giuliano — Pethes, fráter 
Nicolo — Hajdú, Rafael — Rajnai, Livia — Vá-
radi Aranka, Olympia — Paulay Erzsi, Sandio 
Bartos. 

Brüll Irma kalap-divatíerme 
Párisi-utca 1. Telefon 3 7 - 7 4 . 

L 

H A U Ó M I U J 5 À G 
Varsányi I r é n Őmél tósága méltóságos rangja da-

cára is hü marad a 
izinpadhoz. Nehogy az olvasó sokáig törje a fe-
é t e rejtélyesen hangzó kijelentés miatt, beje-
entjük a nagy eseményt, amelyet elsőnek a 
Színházi Élet tudott meg és közöl olvasóival, 
/arsányi Irén férjét ugyanis, Szécsi Illés igazga-
ót a király udvari tanácsossággal tüntette ki. A 
Vígszínháznak tehát megint van méltóságos asz-
zonya, aki művészete révén is megérdemli e 
:imet. A közönség pedig bizonyára szintén avval 
iz örömmel veszi a hirt, mint mi é!S velünk 
ígyütt elküldi az uj méltóságos asszonynak hó-
loló tiszteletét. 

• • • • 

I n d a c s e k Nelly, — akinek jövöjéhez annyi sok 
szép reményt fűzött a közönség 

tét év előtt, újra visszatért a színpadhoz. Ifjú 
szacelláryné Hudacsek Nellyt a Népopera hódi-
otta vissza és az igazgatóság már ki is osztotta 
:lső nagy szerepét. Eyslernek „A nevető férj" 
:imü operettjében lép föl először a várva-várt 
jriniadonna. A kisleányt fogja játszani, mig 
igyanebben a darabban Szirmai Imre lesz a 
érj, Berky Lili a feleség, Horthy az ügyvéd. 

[ i r á l y Ernő bizonyára élénk fájdalmára a közön-
ségnek, nem játszik a Mozikirály-

>an és az igy támadt, valószínűen hosszabb sza-
badságát hasznos dolgokkal kívánja eltölteni. 
Minthogy pedig hasznosabb dolog nem is lehet 
i vidéki vendégszerepléseknél, sorra fogja járni 
i vidéki nagyobb színpadokat, ahol legkedvesebb 
izerepeit fogja eljátszani. 
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AZ UNIKUM A LIDON. 

Fiúméba jön a cápa 
Esztendőként csöndbe loppal 
Lidóra meg az Unicum 
Érkezik a magyarokkal 
Magyarjaink anyit visznek, 
Hogy ott nem is kerül pizbe 
Ha ott Unicumot akarsz, 
Csak lebuksz érte a vizbe 
Hát ez biz az Unikumért 
Nem valami nehéz munka, 
Éppen itt hoz egy üveggel 
À szép Komlósi Ilonka. 
És a parton a sok magyar 
Egytől egyig száját tátja 
Ni mondják, itt az Unicum 
Csodás nőnemű plakátja. 

A hét legrosszabb vicce. 
A szezon beköszötésének 
örvendetes jelét látjuk ab-
ban a körülményben, hogy 

a szinházak tájékán nyakra-főre szület-
nek már a rossz viccek. Mintha legalább 
is pályadijat tűztek volna ki a hét leg-
rosszabb viccére, olyan sürün esnek a 
kétségbeejtő szójátékok, amelyek közül 
egyet a születése pillanatában sikerült 
nyakoncsipnünk. 

A Népoperában most a Budagyöngye 
csinál napról-napra zsúfolt házakat. A 
férfifőszereplők közül Gózoné a fősiker, 
ő játsza tudniillik a romantikus mese 
hősét, a hegedűművészt. Az egyik estén 
Horthy fölmegy a színpadra és föltartott 
orral szaglálni kezd. 

— Mi az, mit érzel? kérdi tőle a 
szépséges Berky Lili, 

— Én nem tudom — mondja Horthy 
— de itt egy idő óta olyan Gózondus 
levegő van . . . 

A legrosszabb adós. He-
gedűs Gyula szörnyen pa-
naszkodik, hogy egy ba-
rátja, akinek száz koronát 

adott kölcsön, egyáltalán nem akar többé 
jelentkezni. 

— Huszonnégy órára kérte, azóta 
már elmúlott egy hónap, de felém se 
néz. Pedig már irtam is neki. 

> 

F m é s z o l y L A S Z L O l 
M O D E R N F O T O M Í Í V F S 7 F T I S 7 À I Ó N 1 A ' ) 
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— No és? — • kérdezik tőle. 
— Semmi eredmény. Az egy olyan 

ember, hogy még a válasszal is adós 
maradt. 

r t f / A vitézségi érem. A had-
sereg, hogy valamivel kárpó-

• tolja az idei évben alaposan 
fßttJ megkinzott legénységet, mint 

tudvalevő, érmeket osztott szét a kato-
nák között. Vígasztalásnak vajmi szomo-
rúak voltak ezek az érmek, de hát, édes 
istenem, a hadvezetőség figyelméből nem 
telik különb ajándék. Az érmek fölirata 
mindössze ennyi: 1912/1913. 

A Király-szinháznak egyik fiatal és 
szimpatikus tagja, aki tavaly házasodott 
meg, a múltkor egy ilyen éremmel je-
lent meg a színpadon. 

— Hogy jutottál hozzá? — kérdez-
ték — Hiszen te nem is voltál katona. 

— Ja én nem a katonaságnál kiál-
lott szenvedéseimért kaptam — vála-
szolt a fiatal férj — hanem házasságom 
szenvedéseiért. 

I Megoldás. A gazdasági vál-
ság bizony még a színészeket 
is kikezdte. Kevés a pénz, 
nincs hitel, ellenben a hitele-

zők kara egyre türelmetlenebb módon 
jelentkezik. Egy ilyen gondoktól lenyú-
zott fiatal színész megfogja a Nemzeti 
előtt sétálgató Gál Gyulát. 

— Hej bizony, tanár ur, nehéz az 
élet! — sóhajtja. 

Gál Gyula ránéz és a szeméből a 
a jóakarat sugarai csillognak. 

— Nehéz? — szól résztvevő hangon. 
— Tudja mit, tegye le. 

A magyar ruha átka. Kas-
say Vidor bátyánk, amióta 

' a színpad színes világát föl-
cserélte az áldásos nyuga-

lommal, váci házacskájában él és csak 
különös alkalmakkor jön Pestre. A régi 
szép időkhöz való ragaszkodását külö-
nösen zsinóros magyar ruhája jelzi, de 
már nem sokáig, mert a napokban el-
katározta, hogy leteszi a daliás magyar 
gúnyát. 

Legutóbb Szabó Anti temetésére jött 
föl közénk és délután benézett régi is-

merőseihez. Itt közölte legfrisebb el-
határozását. 

— Nem viselek többé magyar ruhát 
— mondta. 

— Miért ? — kérdezték tőle meglepve. 
— Hát tudjátok, betérek egy ven-

déglőbe ebédelni, be akarok menni a 
nagyterembe, de csak belémkapaszkodik 
két borfiú és sürün mutogatják az utat, 
hogy: „Erre, erre urambátyám." A fic-
kók mindenáron azt akarták, hogy a 
söntésben telepedjek le, a píros teri-
tékeknél. 

Havranekné az irodalom-
ban. Szombat es;e mutatja 
be a Vígszínház F a r k a s 
Imre uj darabját, amelyről 
a történeti hűség kedvéért 

elárulhatunk egy kedves apróságot. 
A nagyközönség egyelőre annyit tud, 

hogy „A hónapos szoba" egy bájos víg-
játék, amelyet Farkas Imre, a leány 
szivek áhitott poétája irt. De azt már 
kevesen tudják, hogy a hónapos szoba, 
amely a darab szerint a Gyöntyuk-utca 
II. emeletének 42. számú lakásában hú-
zódik meg, szerényen a lichthof mellett, 
tulajdonképpen azonos Farkas Imre egy-
kori szobácskájával. Ketten laktak ott 
Jármy Bélával, aki országgyűlési képvi-
selő lett azóta és ketten tízenhat forin-
tokat fizettek elsején a kedves Havra-
nekné asszonyságnak, aki valóban büszke 
lehet, hogy ezért az aránylag csekély 
bérért még az irodalomba is bekerül. 

Helyettes szerkesz tő : K Á L M Á N JENŐ. ••,« 

Fővárosi 
Orfeum 

Waldmann Imre igazgató 
VI. Nagymező-utca 17. sz. 

Mdeinampin' u í f e l l é p é s e k . 
Az e l őadás kezdete 8 órakor. 

PAVILLON MASCOTTE 
UJ ATTRAKCIÓK. 

K e z d e t e fél 11 órakor. 
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Mire jó a honatya? \ 
Méltán kiséri meleg és igaz részvét 

Matolka Pál kalandos odisszeáját a 
színházi rejtelmek világában. Az egész-
nek kétségkívül Beöthy László az oka. 
Ő adott randevút Matolka Pálnak a leg-
közelebbi főpróbán. Ez a randevú szem-
melláthatóan egyoldalú volt. Mert Beöthy 
Lászlót beengedik a főpróbára, Matolka 
Pált nem. 

Ilyesféle gondolata volt annak a sze-
líd családi körnek is, amely esténként 
megvitatta ,,Az átok gyásza" cimü tör-
ténelmi tragédia aznapi kalandjait. A 
családi kör, amely özvegy Mosolygó 
Flórisnéból, Mosolygó Rózából és Ma-
tolka Pálból állott, apróra meghányta-
vetette a történteket és történendőket, 
Az ilyen tanácskozások alkalmával Mo-
solygó Róza állami tanítónő a csendes 
figyelem és mérlegelés álláspontjára he-
lyezkedett, Matolka Pál a kiállott há-
nyattatások dacára sem vesztette el 
rendithetetlen optimizmusát és ,,Az átok 
gyásza" irodalmi szépségeibe vetett bi-
zalmát, viszont özvegy Mosolygó Fló-
risné mindent a gyanakvó szem logiká-
jával nézett. 

- Én azt hiszem — mondta egy 
ízben — hogy Beöthy nem akarja elol-
vasni a darabodat és ezekkel a főpró-
bákkal csak valami kifogást keresett. 

— Az lehetetlen — mondta szikla-
szilárd meggyőződéssel Matolka Pál. 

— Miért lehetetlen? Én a szőke em-
bereket sohasem szerettem. Beöthy is 
szőke ember. 

Matolka sértődötten simította végig 
a haját. O is szőke volt. Mosolygó Róza 
megértette a mozdulatot és közbeszólt: 

— Emlékezhetsz mama, hogy egy-
szer már megcáfoltalak. Emlékezhetsz 
a Pesti Hírlap szerkesztői üzenetére, 
mikor Szomaházytól levélben megkér-
deztem, vájjon mi a véleménye a szőke 
emberekről. Nem ő felelt ugyan de a 
szerkesztői üzenet egész világosan be-
szélt. Nem is erről van szó- Hanem 
más baj van. Nem haragszik-e Beöthy 
László, hogy a randevút maga nem tar-
totta be? 

Matolka Pál ismét elsápadt. Általá-
ban mostanság többet volt sápadt, mint 
egész életében. 

— De hiszen . . . de hiszen . . . nem 
rajtam múlott . . . 

— Az mindegy. Egy olyan nagy ur 
nem tartozik erre gondolni. Nem jelent 
meg a randevún, ő tehát ebből joggal 
azt következtetheti, hogy maga lemon-
dott az ügyről . . . 

— Inkább az életemről! — pattant 
fel Matolka Pál — de mi most a teendő. 

Erre már özvegy Mosolygó Flórisné 
szólalt meg: 

— Fel kell menni a színházi irodába 
és ott meg kell kérdezni, vájjon harag-
szik-e Beöthy, vagy sem. 

Ebben meg is egyeztek. Matolka Pál 
felvette a Ferenc József kabátot. A 
kabát váltig csodálkozott az uj világ-
renden. Azelőtt esztendőnként kétszer-
háromszor volt rá szükség, most mind-
untalan előszedegették. Matolka Pál 
azonban nem törődött most a kabáttal. 
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Dobogó szívvel állított be szerdán este 
az irodába. Özvegy Mosolygó Flórisné 
és Mosolygó Róza künn vártak az elő-
szobában. 

— Be lehet menni az igazgató úr-
hoz ? — kérdezte a kitűnő Ceglédit. 

— Beöthy direktor ur nincs itt. Lá-
zár igazgató ur itt van. Vannak ugyan 
nála, de csak tessék bemenni. 

— Ki van nála? 
— Marton Sándor ügyvéd ur. 0 a 

színházhoz tartozik. Csak tessék be-
menni. 

Matolka szivdobogva belépett. Ille-
delmesen köszönt és annak a magas 
fekete urnák, akit benn talált, külön 
bemutatkozott 

— Matolka Pál vagyok, ,,Az átok 
gyásza" szerzője. 

Marton doktor melegen kezet szorí-
tott vele. Matolka elmondta a baját Lá-
zár Ödönnek, aki megnyugtatta. 

— Az igazgató ur semmiesetre sem 
haragszik. Csak tessék eljönni a követ-
kező főpróbára. Viszont az is igaz, hogy 
nem fogják beengedni. És ebben én 
igazán nem tudok tanácsot adni. 

Matolka zavartan forgatta a kalap-
ját. Voltaképen már el is mehetett volna, 
de maga sem tudta miért, még várt és 
állt a szoba közepén. Ekkor Marton 
doktor érdeklődve fordult hozzá: 

— Darab? Darab? 
— Igenis, kérem. Történeti szinmü 

Mária Terézia korából. 
— Majd én elolvasom. 
Matolka nem hitt a füleinek. 
— El . . , tetszik . . . 
— Elolvasom. És ha jó, akkor szer-

ződést kötök önnel. Még külföldre is 
kiviszem a darabot. 

Mondom, Matolka nem hitt a fülei-
nek. Azt sem tudta, hogyan tántorog 
ki a szobából. Külföld! Külföld! „Az 
átok gyásza" külföldön. Már számítgatta 
magában, hogy Berlinben „Trauer des 
Fluches" lesz a darab cime. 

Most már csak Beöthy Lászlóval kell 
beszélni. De hogy jusson be a főpróbára? 
A kétségbeesett kérdésre özvegy Mo-
solygó Flórisné adta meg a választ: 

— Mire jó a honatya? Ede bátyá-
tok országos képviselő. Fel fogom ke-
resni. Ö jóban van akár Tisza Pistával 
is. Ha a minisztériumban kell elintézni 
azt a főpróbát, hát ott is elintézi. 

És ellentmondást nem tűrő, emel-
tebb hangon folytatta: 

— A legközelebbi főpróbán mind a 
hárman ott leszünk! 

(Folytatása a jövő héten.) 

A Színházi Élet előfizetése. 
Felhívjuk nagybecsű előfize-

tőinket, akiknek e l ő f i z e t é s e 
szeptember 15-én lejárt, annak 
megújítása iránt a mellékelt 
postautalvány felhasználásával 
intézkedni, hogy a lap irányi-
tása fennakadást ne szevedjen. 

• • 
g M • • W • Kizárólag tiszta gyapjú [] 

I I 1 I H A I i A A A H A I A szövetből készítek mér- • 
D H L I P Ü I U o U l l í t j d . k á " d v a o s , é ' 9 D H L I M U I U u U U U I U b öltönyt vagy felöltőt 60 g 
g J koronáért. • 
• Első rangú munka! Pontos kiszolálás. • 

g Hönigsberg Jakab és Társa R ö « s
s ^ d u g 
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À pesti éjszakából. 

Bohém S á n d o r . 

Bohém Sándor , aki e képen lá tható , vezet i 
be azt a so roza tunka t , amelyet Major 

Henrik gyilkos-humoru ceruzája vet í te t t papi -
rosra . A z éjszakázó Budapes t t ip ikus alakjai t 
vesszük sorra és illetlenség volna tőlünk, ha a 
sor t nem Sándorra l k e z d e n ő k . Sándor ugyanis, 
mint nyári színész, második unokates tvér a 
Színházi Élettel , lévén népszerű művésze a 
Sziklay Kis-Színháznak. Ez az angazsmája azon-
ban augusztus közepére lejár, mert akkor már 
harsogva köve te l ik őt a Royal Orfeum bohém-
tanyá jának jókedvű vendégei . Ilyen kedves és 
neveze tes fiu ez a Bohém Sándor. Meg kell 
nézni , amikor ő kiszolgáltat ja magát a vendég-
gel, de azt is meg kell nézni, amikor ő végzi 
a kiszolgálást. Tur sz teppet táncolva állítja eléd 
a feke tekávé t , á l ta lában ő a legjobb táncos és 
a legelmésebb éjszakázó. Egy csomó ember min-
dig az ő kedvéé r t marad fönn, ami természetes 
is, mert Sándor , ahogy már van, egymagában 
egy egész kis színház. Híresebb, mint a tanagrás 
ember és nagyobb, mint Napoleon. 

A z O l y m p i a m o z g ó s z i n h á z , (Erzsébet körú t 
26) fényesen berendeze t t , háromszáz személy 
be fogadásá ra alkalmas, színpaddal fölszerelt t e r -
mét a délelőtti , vagy a kora délutáni ó rák ra fel-
olvasások, hangversenyek, Valamint műkedvelői 
e lőadások céljaira igen ju tányosán bé rbead ja , 

S z . E. 1. Harminahárom éve. 2. Nem a fele-
sége. R a j o n g ó . 1. Ka t ica . 2. Délelőtt 9 ó rakor a 
Nemzeti Lovardában . AranyOS. 1. Igen. 2. Husza-
dikán a „Mozikirály"-ban. V a l e . Sor ra kerü lnek . 
U t a z á s . Köszönet érte . Ida . 1. Pál f fy- tér 4. 2. Az 
e he t i számban foglaltatik a válasz. NüSi. 1. Tizen-
öt éves. 2. Eötvös-utca 4. 3. Tessék levélileg 

é r in tkezésbe lépni vele. Készséggel fog eleget 
tenni kérésének . M a r o s v á s á r h e l y . Kérdéseire 
l evé lben válaszolunk, l v e t ' e . 1. Éppen semmi; 
2. Még ezideig sehova, A Főváros i Or feumba 
fog szerződni . G. I . 1. Természetes , hogy lehet . 
Arra nincsen a szegénységnek semmi befolyása. 
2. 20-án a Király színházban. 3. Nem vált el. 
4. 31 éves. 5. zsidó. 6. Trencsén. I m á d o m . 1. 
Egyelőre — nem igaz. 2. Q. Kertész Ella. 3. 
44-szer. 4. 31 éves. 5. 39 éves. 9. 34 éves. 
F o r t u n a . 1. Kirá ly-u tca 48. 2. Baros-u tca 45. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

N it kell tennie ha lapunk egyik 
vagy másik példánya elmarad. 

A b b a n az esetben, ha lapunk valamelyik száma 
elmarad, ké r jük az ottani postahivatalnak be-
jelenteni akár szóval, aká r küldönc által, 
néhány sorban, körülbelül i lyenformán: 

T e k i n t e t e s P o s t a h i v a t a l ! A Színházi Élet októ-
ber 22-én megjelent 43-as számát, melyet rendesen 
vasárnap kézbesítenek számomra, nem kaptam 
meg. Kérem ezt hivatalosan és díjmentesen rek-
lamálni. 

Nagybecsű előfizetőinknek az e lmaradt szá-
mot azonnal, legkésőbb azonban 8 napon beliiX 
kell hivatalosan megreklamálniok. Ha a posta-
hivatal ezt megtagadná, ké r jük nagybecsű 
előfizetőinket, hogy figyelmeztessék az illető 
postahivatal t , hogy van egy miniszteri sza-
bályrendelet , (ezt legutóbb a pos ta - és táviró-
vezérigazgatóság megújította), mely szerint az 
előfizetők reklamációját dij nélkül és p o r t ó -
mentesen kötelesek foganatosítani . Ha e hi-
va tkozás el lenére is megtagadná a pos ta a 
díjmentes reklamációt , ké r jük ezt velünk 
néhány sorban feltétlenül tudatni , hogy a 
szükséges intézkedést megtehessük. 
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SZÍNHÁZI h é t 
OPERAHAZ NEMZETI 

SZÍNHÁZ 
vígszínház KIRAIY MAGYAR 

SZÍNHÁZ SZÍNHÁZ NEPOPERA 

, délután V asárnap e s ( e 

Hétfő 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

Szombat 

, , , délután 
Vasarnap e 3 t e 

Denevér 

Loh; ngrin 

Május királynéja 
é i Prometheus 

V -4» 
o= . 
« I« 

"m S N 
•CO H 

5 N G 
alS 
.32 

Vasgyáros 
Viola 

Támlásszék 
A villámhárító 

Viola A villámhárító 

A cárnő Támlásszék 
10. szám 

Az ember tra-
gédiája 

A villámhárító 

Viola 

Bolondok tánca 

Bolondok tánca 

Elnémult haran 
Bolondok tánca 

A tanítónő 

Villámhárító 

A hónapos 
szoba 

Őrnagy ur 
Hónapos szoba 

János vitéz 
Buksi 

Buksi 

Buksi 

Buksi 

Buksi 

Buksi 

A mozikirály 

Cigányprímás 
A mozikirály 

A kék madár 
Az uj földesúr 

Uj földesúr 

A farkas 

Uj földesúr 

Uj földesúr 

Szerelemiskolája 

Szerelemiskolája 

A fa: kas 
Szerelemiskolája 

Aranyeső 
Buda gyöngye 

Buda gyöngye 

Buda gyöngye 

Buda gyöngye 

Buda gyöngye 

Lohengrin 

Buda gyöngye 

Aranyeső 
Buda gyöngye 

M E D G Y A S Z A I V I L M A 
KABARÉJA 

S Î Â MODERN S Z Í N P A D 
VI., Andrássy-ut 69. — Telefon-szám 93-16. 
Arany János ciklus, arató ünnep, választási bliieit, 
állatkertben, Pacauernál, Cischendorf bácsi, kis 
darabok, magánszámok stb. Fellépnek : Med-
gyaszai, Kökény, Szalontay, Vidor, Boross, Kő-
váry, Huszár, Papp, Boldizsár, Magyary stb. stb. 
Jegyek előre válthatók egész napon a városi 
jegyirodákban és délután 4 órától a kabaré 

pénztáránál. 

A l egv idámabb pes t i ú j ság a 

Mozi. 
Szerkesztik Korda Sándor és Várnai István. 
Munkatársai a legjobb humoristák, előkelő 

irók és újságírók : 
Gábor Andor, Harsányi Zsolt, Hervay Fri -

gyes, Incze Sándor, Kálmán Jenő, Karinthy Fr i -
gyes, Korcsmáros Nándor, Liptai Imre, Nagy 
Lajos, Szini Gyula, Szomaházy István, Vajda 
Ernő. Rajzolói : Major, Dezső, Gedő, Metzne r, 
Vértes és Fórai. 

Csupa fölényes szellemesség, sziporkázó 
ötlet, mulattató apróság és gyilkos szatira. 

___ — 

1 HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉRJE fl 
BARTA I 7 - MODERN Ä & 1 j l 

SÁNDOR 1A.ÖNYVKÖTŐMESTER Ë 
ILLUSZTRÁLT Á R J E G Y Z É K É T 
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Marion vétke. 
Dráma 4 felvonásban 12 képben. Irta 
Cecil Raleigh és Henry Hamilton. Fordí-

totta. Salgó Ernő. 

Személyek: 
T. Forrai Róza 
Huszár 
Cs. Aczél Ilona 
Kertész 
Tárai 
Nagy Teréz 
Sebestyén 
Papp M. 
T Halmi Margit 
Vándori 
Körmendy 
Pártos 
Dobi 
Dobos Margit 
Rónai Alice 
Kardos Andor 
Qere 
Csiszér 
Alföldi 
Hubai 
Szentgáli 

L Goldbury 
Hogy 
Marion 
Ferrers 
Sir Dorian 
Qvendolin 
Morriz 
Hoppe, esperes 
Danebury 
Charters kopitdey 
Hayuran, őrmester 
Gretton, ezredes 
Bains 
Divatárusnö 
Murgatroydné 
Craveine 
Thorps 
Parker, szolga 
Inas 
Szobalány 
Egy altiszt 

A darabban előforduló zeneszámok a 
Bárd Ferencz es Testvére zcnemükeres-
kedéseiben : Kossuth Lajos-utca 4. és 

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

Enyém, tied, enyém! 
Szinmü három felvonásban. Irta: Balázs S. 

Csortos 
Gombaszögt 
Sebestyén 
T . Forrai 
Z. Molnár 
Kardos 
Kertész 
Huszár 
Haraszti 
Pappné 

Személyek : 
Ferkei 
Matild 
Báró Schotta 
Stefánia 
Karvaly 
Szenes 
Főrendező 
Bogyai 
Bogyainé 
Anna 

nmzETi íszinuAi 

Az elnémult harangok 
Színjáték 4 felvonásban í r ták: Rákosi 

Viktor és Malonyai Dezső. 

Személyek : 
Mihilyfi Károly 
Gál Gyula 
Horváth Jenő 
Kűrthi József 
Molnár László 
Bartos Gyula 
Pataki József 
Rózsahegyi Kálm. 
S. Fái Szeréna 
Paulay Erzsi 
Rákosi Szidi 
D. Ligeti Juliska 
K. Demjén Mari 

Simándy Pál 
Todorescu Tódor 
Zalathnay Barnabás 
Papp Mózes 
Benedek 
Kovács 
Gáspár 
Petru 
Todorescu Tódorné 
Florica, leánya 
Sári néni 
Kisó 
Juonné 

Bolondok tánca. 

Szzinjáték 3 felvonásban. Irta : Birinszky 
Leó. Fordította : Herczegh Ferencz. 

Személyek : 
Gál Rabavovics 
Kiss Irén Elizaveta, felesége 
Mészáros A. Rolja, fia 
Nagy Ibolya Lapkinné 
Kürthy Gy. Rozakor) 
Lugosi Malakor) 
Ditrói Alexis ) forradalm1 

Beregi Pavlov ) 
Kürti V. Mirka ) 
Pataki Horvoro) 
B;r. los Goldmann 
Mészáros Izidor a fia 
Rózsahegyi Az öreg Nikita 
Mikovcsni Jankó a fia 
Izsóné Anfisza 
Hajdú Titkár 
Bonis Balukin 
Lubínszky Davidor 
Nárcisz Egy vendég 
Demjén M. Katalin 

Viola. 

A vasgyáros. 
Szinmü 5 felvonásban. Irta Ohnet György. 

Fordította Fái J. Béla. 

Dráma 5 felvonásban. Báró Eötvös Jó-
zsef regényéből irta : Szigeti József. 

Személyek : 
Bakó Viola 
Csalszeghy I. Violáné 
Balog K. Pista fiuk 
Kürti V. Tengeli 
Fáy K. Tengeliné 
Mátrai Erzsi Vilma 
Gyenes Réthy 
Vízvári M. Réthyé 
Bartos Macskaházi 
Mihályfi Vándori 
Pataki Renyházi 
Mészáros L. Terv. elnök 
Gál Nyúzó 
K. Demjén M. Liptákné 
Rózsahegyi Peti 
Lubínszky Csillag 
Lugosi Alispán hajdúja 
Gabányi Cseli 
Hajdú ' Icig 
Bonis Pandurhadnagy 
Paulay Kocsis 
Rajnay Nemesek hadnagya 
Izsóne Szakácsné 

Az ember tragédiája. 
Drámai költemény. Irta: Madách Imre. 
Szinre alkalmazta: Paulay Ede. Zenéjét 

szerzette: Erkel Gyula. 
Személyek : 

Az ur 
Gyenes László 
Bakó L. 
Paulay E. 
Kiss Anna. 
Lugosi Béla 
Vizváry Mariska 
Somló Emma 
Pethes Imre 
V. Molnár Rózsi 
Pataki József 
Szőke Lajos 
Rajnai Gábor 
Hajdú József 
Gál Gyula 
Hajdú J. 
Horváth Jenő 
Lugosi Béla 
Mészáros Lajos 
Gabányi László 

Luczifer 
Ádám 
Éva 
Kimon, Miltiades 
Catulus 
Hippia 
Cluvia 
Péter Apostol 
Heléna, Izaura kis. 
Patriarcha 
Robespierre 
Saint-Just 
Lovel 
Tudós 
Aggastyán 
Luther 
Pláto 
Michel-Angelo 
Eszkimó 

Személyek : 
Csillag Teréz 
B. Török Irma 
Mészáros Alajos 
Dezső József 
Horváth Zoltán 
Vízvári Mariska 
Mihályfi Károly 
V. Molnár Rózsi 
Hajdú József 
Lenkey Hedvig 

Beaulieé marquisné 
Claire leánya 
Octave, fia 
Blygny herceg 
Préfont báró 
Sophie, neje 
Derblay Philippe 
Suzanne, huga 
Moulinet, 
Aathnais, leánya 

A carno. 
Színjáték 3 felvonásban. í r ták: Bíró La-

jos és Lengyel Menyhért. 
Személyek : 

P Márkus Emilia È A cárnő 
Gál Gyula 
Beregi Oszkár 
Odny 
Pethes Imre 
Náday Béla 
Pataki József 
Hajdú J . 
Garamszeghy S. 
Várady Aranka 

Soltikoff, kancellár 
Cserni, hadnagy 
Roncourt vikomte 
Ronszky, ezredes 
Kasumovszky, kap. 
Malakoff tábornok 
Dimoff báró, kam. 
Jasikoff gróf 
Jasikoff grófnő 

v i a l i b z i n i i Á z 

A villámhárító. 
Vígjáték négy felvonásban, 

írták : Mouezy-Eon és Nancey. For-
dította: Salgó Erno. 

Személyek : 
Góth Sándor Chantenay 
Varsányi Irén Ginette, a felesége 
Vendrey Ferenc Montigny- Mariotte 
Pallay Rózsi Marisé, a felesége 
Tanay Frigyes Rognitte 
Gazsi Mariska Rollande Denise 
Szerémy Zoltán Tanneron 
Komlós Ilka Dolores 
Kárpáthv Lili Lydie 
Kende.Paula Grisollesne 
Bárdi Ödön Francois 
Bogyó Zsigmond Nelusko 

Chantenay Ginette egy milliós örök-
ség kedvéért kínytelen Mexikóba utazni. 
Nehéz szívvel indul útra mert félti a 
férjét, aki nagyon csapodár természetű, 
Óvatosságból megbízza Rolland Deniset 
egy félvilági nőt, hogy vigyázzon Chan-
tenayre Kacérkodjék vele, de ne men-
jen a végletekig, szóval : játsza a villám-
hárítót. Útközben Ginette mégegvszer 
meggondolja a dolgot és váratlanul 
hazatér. Denise megvallja neki, hogy bi-
zony nem birt ellenállni Chantenay csá-
bításának. Ginette dühöng. Persze nem 
tudja, hogv Chantenay a maga helyébe 
egy volt iskolatársát, az elszegényedett 
Tanneront küldte, aki mint Chantenay 
szerepelt De az igazi Chantenay sem 
ártatlan. Ginette legjobb barátnője, Ma-
risé, egy törvényszéki elnök felesége a 
bűntársa. Minden csiny és gonosztett 
kitudódik, de a negyedik felvonásban 
sikerül a megcsalt feleket megnyugtatni 
és Ginette annál boldogabb, mert a férje 
most már vele együtt utazik Mexikóba 



26. oldal VitlUÁZi ÉLET 

v i í J S v m i i / z 
A hónapos szoba. 

Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Farkas I. 
Személyek : 

Hegedii Gyula 
Gazsi Mariska 
Tanay Frigyes 
Haraszthy Hermin 
Gombaszögi Ella 
Virányi Sándor 
Vendrey Ferenc 
Kárpáthy Lili 
Sarkady Aladár 
Kiirthy Sári 
Járó Erzsébet 

Péter 
Magda, a felesége 
Csóti, orsz. képv. 
Havranekné 
Klári, a leánya 
Dán Gyula 
Tóth Vendel 
Szobalány 
Inas 
I. Hölgy 
II. Hölgy 

k l P M Y 
a 
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I. Felvonás. Péter, a jeles író és költő, 
aki már huszonöt éves írói jubileumát 
iili, nem talál kellő megértésre a felesé-
génél, aki jobban vonzódik Csóti kép-
viselőhöz. Havranekné kvártélyos asz-
szonya volt egykor Péternek, aki gyö-
nyörködve nézi Havranekné bájos le-
ánykája, Klárit. A régi emlékek hatása 
alatt Péter elhatározza, nogy visszaköl-
tözik régi szobájába, hogy uj inspirációt 
merítsen. Odahaza mit sem szól és in-
dul a régi, meghitt heiyre. Örül, hogy 
nem látja egy ideig feleségét, sem kiál-
hatatlan angol komornikját. 

II. Felvonás. Klári szerelmes a másik 
szobaurba, Dán Gyula zeneköltöbe, aki 
azonban különb not óhajt, mint a sze-
rény külvárosi leányka. Jobban tetszik 
neki Magda, aki Csótival akar találkozni 
és igy jut Havranekék házába. Csóti ta-
lálkozik Péterrel és azt hiszi, hogy a 
férj iájött féltett titkára. Péter meg is 
tudja, hogy felesége teljesen méltatlan 
hozzá, de megvigasztalja őt Klári ébredő 
szerelme. 

III. Felvonás. Péter ügyes fogással 
megszabadul a feleségétől es ooldog lesz 
Klárival. Havranekné kénytelen lemon-
dani Tóth Vendel dalárdaelnök udvar-
lásáról, mert váratlanul hazaérkezik ré-
gen távol volt térje, akiben Péter hüle-
dezve imeri meg a kiálhatatlan angol 
komornikját. 

Támlásszék 10. szám. 
Énekes bohózat 3 felvonásban, előjáték-
kal. Irta Haller és Wolf. Forditotla Ko-
mor Gyula. Zenéjét szerzetté Götze 

Walter. 
Személyek: 

Vendrey Ferenc Várossy Vitus 
Haraszthy Hermin Hermin, a felesége 
Molnár Aranka Lotti, a leányuk 
Sarkadi Aladár Edus 
Stella Gyula Richard, aviatikus 
Pallay Rózsi Hedvig, a felesége 
Kemenes Lajos Rudas, szállodás 
V. Kész Rózsi Juci, szobalány 
Bogyó Zsigmond Medve 
Győző.Lajos Szabó, rendőr 
Bárdi Ödön Lankás, szin. tilkár 
Balassa Jnő Fogházör 
Feledi Giza Bella ) 
Balla Irén Rózsi) pincérnők 
Nagy Erzsi Klári ) 
Lugosi Károiy Fogalmazó 
Harsányi Miklós Mérnök 
Szalay Károly Jegyszedö 

Buksi. 
Énekes bohózat 3 felvonásban. írták: 
Curt Kraatz és Jean Kreen. Fordította : 
Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette: Jean 

Gilbert. 

Személyek : 
Boross Villányi Mihály 
Gero I. Laura, a felesége 
Lonzai A. Ella 
Soós M. Ilka 
Lábas J. Lóri 
Fényes A. Teri 
Raskó Szabolcs Jenő 
Latabár Parázs Pista 
Király Black 
Krasznai Floris 
Sólyom Sármezey 
Erdős Strebinszky 
Sólyomné Ambró ) 
Holléczi I. Klára íborleányok 
Lukács G. Vanda ) 
Nádor Andornaky hadnagy 
Eidei B. Mikolána 
Saáry R. Maris 
Dévényi Boy 
Magasházi Első szanitéc 
Havas Második szanitéc 
Bellák Soffőr 

I. felvonás. Villányi Mihály 
bácskai földbirtokos házánál ta-
lálkoznak a Töff-Töff-klub em-
berei, akik résztvesznek az új-
vidéki katonai repülőtéren ren-
dezett automobil-aeroplán-ver-
senyen. Villányinak négy unoka-
huga van, valamennyinek szív-
ügyei itt kezdenek bonyolódni, 
Ella hazajött , mert összeveszett 
kacérsága miatt az urával, Sza-
bolcs miniszteri fogalmazóval. 
Ilkát Black, a milliomos amerikai 
sportember, egy fatális tévedés 
folytán a Villányi feleségének 
nézi, beleszeret és ostromolja. 
Lóri egy selypitően beszélő furcsa 
kamasszal ismerkedett meg Pes-
ten, aki hórihorgas létére buksi-
gyerek-módon viselkedik. Igazi 
neve Parázs Pityu, de mindenki 
Buksinak hivja. Végre a legkisebb 
leány, Terike, Andornakyba, az 
aviatikus-hadnagyba szerelmes, 
aki azonban Ellának szeretné 
csapni a szelet. A verseny lefo-
lyik és Andornaky nyeri meg, 
mert közben leesett ugyan, de a 
repülőgép szakadt szárnyát az 
Ella selyemruhájával ragasztja 
meg. 

II. felvonás. A Töff-Töff-klub 
estélyt ad Pesten. Black egyre 
ostromolja Ilkát, aki még mindig 
Villányinénak adja ki magát, sőt 
Buksit is mostoha fiának vállalja 
az amerikai félrevezetésére. Az 
amerikai az estélyen mutatni 

kezdi a versenyről készített 
pillanat felvételeket. Előkerül 
annak a jelenetnek a fényképe 
is, mikor Ella leveti Andornaky 
előtt a selyemruháját, hogy a 
gépet ki lehessen javítani. Sza-
bolcs erre végleg összevész a 
feleségével, pedig már-már kibé-
kült vele. Növeli a zavart, hogy 
Black megakarja szöktetni a 
Víllányinénak vélt likát és erre 
majdnem az igazi Villányiné ma-
rad a nyakán. 

III. felvonás. Andornaky had-
nagy komolyan megszereti a kis 
Terit és meg is kéri a kezét. 
Erre Szabolcs is kibékül Ellával. 
Ilka is leleplezi valódi mivoltát 
és hozzámegy Blackhez, Buksiról 
kiderül, hogy eddig csak ravasz-
ságból mimelte a gyereket, de 
most már férfi, mert beleszeretett 
Lóriba. Villányi kénytelen bele-
egyezni ebbe a házasságba is, 
mert kisül, hogy Buksi az ő vi-
dám legényéletének gyümölcse. 

Mozikirály. 
Operette 3 felvonásban. írták : 

Fordította : Harsányi 
Zsolt. Zenéjét szerzette : Szirmai Al-bert. 

Személyek : 
Németh Szalli 
Lábas Juci Janka 
Rátkai Szigligeti 
Lonzay Anna Bimbó 
Boross Varjú 
Gerő Ida Korvula 
Percei Sári Linka 
Nádor Gf rgely 
Pécsi Gestaulata 
Latabár Popelka 
Szabolcs Náci 
Hajnal Kántor 
Kabós Rendező 

mmvwsmm 
A farkas. 

Játék hálom felvonásban. Irta: Molnár 
Ferenc. 

Személyek : 
Törzs Dr. Kelemen 
R. Gombaszöghy Vilma, a felesége 
Lakos E. Janika, a fiuk 
Csortos Szabó György 
Bera P. A kegyelmes asszony 
Réthey A titkár ur 
P. Tá rno ly G. Micike méltóságos 
Csatai J. Ritterné, Vilma anyja 
Vándori Mikhál hadnagy 
Z. Molnár Zágony hadnagy 
Körmendi Főpincér 
Csiszér 1. ) 
Koós 2. ) pincér 
Zombory 3. ) 
Erdélyi Italos 
Zala C. A kisasszony 
Hubay A. A szobaleány 
Becskiné A szakácsnő 
Alföldi Egy lakáj 
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A kék madár. 
Mesejáték 5 felvonásban. (10 képben). 
Irta M. Maeterlinck. Fordította : Adorján 
Andor, zenéjét szerzette: Nádor Mihály. 

Rendező: Vajda László. Karmester: 
Bertha István. 

A valóság szereplői: 
Taksonyi Piroska Tyltyl 
Lakos Edith Mytyl 
T. Forrai Rózsi Berlingot 
Dobi Tyl apó 
P. Tárnoki Oiza Tyl anyó 
Jegesi Rózsi Berlingotné unokája 

Az álom szereplői : 
Taksonyi Piroska Tyltyl 
Lakos Edith Myltil 
Báthory Giza A Világosság 
Vágó Tyl nagyapó 
T. Halmy Margit Tyl nagyanyó 
Takács Péter 
Lakos Ibolyka Róbert 
Tóth János 
Váczi Erzsi Magduska 
Kálmán J. Pierette 
Csillag Irén Paula 
Sinkó Gizella Riquette 
Pártos Az Idő 
Cs. Aczél Ilona Az éj 
T. Forrai Róza Berylun tündér 
Z. Molnár László A kutya 
Tóth Irma A macska 
Huszár A kenyér 
Réthei A cukor 
Kardos A tüz 
Nagy Teréz A Viz 
Makai Gabriella A Tei 
Nagy |. A nátha 
Zsigmondy Margit Egy gyermek 

A darabban előforduló darabszámok a 
Bárd Ferencz és Testvére zenemükeres-
kedéseibee: Kossuth Lajos-utca 4. és 

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

Az uj földesúr. 
Szinmü 5 felvonásban Jókai regényéből. 

Szinre alkalmazta Dr. Hevesi. 

Törzs 
Cs. Acél Ilona 
Nagy Teréz 
Vágó 
Réthei 
T. Forrai 
Haraszti Mici 
Papp 
Tarnai 
Körmendi 
Csiszér 
Kertész 
Dobi 
Hubai 
Ketszeri Gyula 
Erődi 
Bellák Miklós 
Harmat 

Ankerschmidt 
Hermin 
Eliz 
Grisák 
Von Maxenpfutsch 
Miss Natalie 
Özv. Paj tayné 
Garamvölgyi 
Garamvölgyi Aladár 
Kampós 
Vak Mihály 
Straff 
Georg 
H el én 
Gyuszi 
Ispán 
Fiu 
Ügyvédbojtár 

I. felvonás. Ankerschmidt lo-
vag osztrák tábornok a szabad-
ságharc után birtokot "«.tt Ma-
gyarországon. Becsüli a népet, 
jól érzi magát, csak szouszéd-
jával. Garamvölgyi Ádám úrral 

vannak pörösködései. Garam-
völgyi portáján élősködőt egy ál 
Petőfi, aki midőn kezdenek rá 
gyanakodni, meglép és átmegy 
Ankerschmidhez, ahol osztrák 
menekültnek adja ki magát s 
denunciálni própálja Garamvöl-
gyit, Ankerschmidt felháborodva 
ti l takozik ez ellen, kisebbik 
leánya Erzsike pedig levélben 
figyelmezteti Garamvölgyit, hogy 
beakarjálr vádolni. 

II. felvonás. Straff az ál oszt-
rák menekült zongoramester az 
Ankerschmidt házában, folyton 
áskálódik Garamvölgyi ellen egy 
bizonyos Pajtayné nevü özvegy 
asszony érdekében, aki menya-
szonya Garamvölgyi Kufsteinban 
fogoly öccsének Aladárnak s 
akinek érdekében áll, hogy ez a 
fiatal ember ki ne szabaduljon. 
Dr. Krisák, Ankerschmidt ügy-
védje megjelenik Pajtaynéval 
Ankerschmidtnél s a nemes lo-
vag felajánlja, hogy ha Paj tayné 
vőlegénye érdekében kegyelmi 
kérvényt ir Bécsbe, ö, Anker-
schmidt maga viszi fel és intéz-
teti el. Pajtaynét ez kinosan 
érinti, zavartan tiltakozik, de 
Erzsike, a lovag legkisebb leá-
nya, aki már egy fénykép után 
vonzódik Aladárhoz, megirja a 
kérvényt. 

Ankerschmidt kidobja a de-
nunciáns Straffot és maga viszi 
el a kérvényt Bécsbe. Straff bo-
szut áll, elcsavarta a szentimen-
tális, idősebbik leány, Hermin 
fejét és megszökteti. 

III. felvonás. Dr. Grisák iro-
dájában mókás jelenetek során 
összekerül miss Natalie angol 
nevelőnő és Maxenpfutsch jó-
szágigazgató, akik ostobaságuk-
kal lehetővé tették Hermin szö-
kését. Dr. Grisák összeboronálja 
őket s ugyanitt szakit a börtön-
ből kiszabadult Aladár Pajtay-
néval. Majd megérkezik Anker-
schmidt Bécsből és megtudja 
leánya szökését s azt, hogy 
Straff, a szöktető pörölni akar 
a leány anyai örökségeélt . A lo-
vag pör nélkül kiakaija adni a 
pénzt, de amint megtudja, hogy 
a szöktető Straff rendőrkém, 
megtagadja leányát és szabad 
folyást enged a pörnek. 

IV. felvonás. Straff nem kap-
ván pénzt, kinozza Hermint, 
aki megtörve menekül haza ap-
jához. A lovag szeretettel fo-
gadja s hajlandó pénzzel meg-
nyerni Straff beleegyezését a 
váláshoz. Dr. Grisák tárgyal 

ebben az ügyben, Straff azon-
ban egyre több pénzt követel , 
Hermin belehal ebbe a haj-
szába 

V. felvonás. A Tisza elön-
töt te a vidéket, a lovag kasté-
lya összedőlt s Erzsike leányát az 
öreg Garamvölgyi mentette meg. 
Itt, a Garamvölgyi kúrián, aho-
va Aladárral Ankerschmidt is 
megérkezik, végképen összeme-
legedik a két nemes öreg é s 
Aladár és Erzsike is egymásra 
találnak. 

A szerelem iskolája. 
Szinmü 5 felvonásban. Irta : Rákosi J. 

Sebestyén 
Csorkos 
Tárai 
Kertész 
Tarnai 
Vágó 
Papp 
Gombaszögi 
Haraszti 
Bátori 
Tóth Irma 
Nagy T. 
T. Halmi M. 
Bera P. 
Zikó 
Zala 
Vándori 
Harmat 

Személyek : 
Arnuel 
Kordiái 
Lótusz 
Boromev 
Orlandó 
Igazán Vendel 
Lőrincz 
Stella 
Éva 
Mária 
Lidia 
Menci 
Didó 
Veszta 
Pélia 
Stemizia 
I. Tiszt 
II. Tiszt 

A darabban előforduló zeneszámok a 
Bárd Ferencz és Testvére zenemükeres-
kedéseiben : Kossuth Lajos-utca 4. és 

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

NEP-JÜOPEPA 
Buda gyöngye. 

Háromfelvonásos operette. Irta: Bram-
mer Gyula és Grünwa'd Alfréd. Magyar 
szinre alkalmazta Mérei Adolf. Zenéjét 

szerzette: Dr. Ascher Leó. 

Személyek : 
Fehér Artúr Garanai Domokos 
Szoyer I ona Lizi, a leánya 
Mátrai Ernő Plunderer, vendéglős 
Gózon Gyula Sátor György 
Huszár Károly Strampfl Alajos 
Berky Lili Mária, főhercegnő 
Tamay Leon a Kalesch grófnő 
Újvári Lajos Macska bácsi 
Nagy Magda Micike, a leánya 
Marosffy Lajos Dini, pincér 
Gombóc Vilma Marci, pikoló 
Lehner Margit Szálika, szakácsnő 
Csolnakossy Gyula Káka kancellista 
Fehér Artúr Bendl gróf 
Bäsch Tercsi Viktor Bogumil 
Stoll Magda Cresûcntia Lujza 
Horthy Sándor Baptiste, komornyik 
Kunossi Ella Noszlopi 
Dobozi Anna Rohrer 
Körmendi Sári Farkas 
Dinnyési Rózsi Márta 
Baksai Rózsi Teréz 
Hevesi Miklós A hercegnő vadásza 
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P A C S I R T A N Ó T A . 
Szövegét irta: MÉREI ADOLF. 

Mérsékelten. 

A , )Budagyőngyé"-ben énekli Szoyer Ilonka. 

Zenéjét szerzette A s c h e r L e O . 

rT\Sok érzéssel 

Enek. 

nak ott, De köz - tök gaz - da - got, A bak ter még lám - pás - sal sem ta 
lo - gó, A hang - .ja ra - gyo - gó Hát cuk - ros csap - dá - val é - des ge -

Nincs egy hun - eut va-sunk És sok-szor kop - (la - lünk, Szá - raz ke 
Sok go - nosz jó ma - dár Só - vá - ran ar - ra vár, Hogy lép - re 

ZENE, HANGVERSENY. 
À »Scala« programmja. 

A Charles Müller , ismert imprezárió ve-
zetése ^mellett megteremtett uj hangverseny 
igazgatóság, Scala (Budapest Andrássy-ut 6. sz.) 
nagyarányú, uj vállalkozás létesülését jelenti, 
amely azt tűzte ki célul, hogy a hangversenyek 
rendezését egészségesebb iránybe terelje, hogy 

népszerűsítse a zeneművészetet és hozzáférhe-
tővé tegye e közönség szélesebb rétegeinek. 

Ennek megvalósítására az első alkalom már 
az idén nyiliK, amennyiben a Scala hangverseny-
igazgatósága ez évi október hó végén a művészi 
estélyek nagyszerű sorozatát kezdi meg. Ez a 
vállalkozás tizenkét estére terjed, amely mind-
egyike a zenemüvészot és előadó művészet té-
ren mai nap elérhető és képzelhető legnagyobb 
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műélvezetet fogja nyújtani. 
Most csak arra szorítkozunk, hogy felsorol-

juk azoknak az ismert nagy művészeknek a ne-
vét, akik e szezonra arra kötelezték magukat a 
Scalaval szemben, hogy az idén Budapesten fog-
nak fellépni. 

Ezek közt van Piccaver Alfréd tenorista, Tet-
razzini Lujzaa, az ez idő szerint leghíresebb 

koloraturaénekesnő, Ysaye Jenő, Rosenthal Mó-
ric, Campredon kisasszony, a párisi nagy opera 
primadonnája. Feuermann Zsigmond hegedűmű-
vész, Tressler Otto, Feinhals Frigyes lMarteau 
hegedűművész, Hoffmann Onegin< kamaraénekes-
nő, azután Waiden Harry, Heine Albert, Wohlge-
muth Else, drámai előadó est keretében, amelyet 
Molnár Ferenc a színházról és a hangversenyről 
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szóló konferánszszal fog bevezetni. Lesz továbbá 
Wagner est, amelyben ami operánk zene-
kara működik közre Kerner István vezényletével, 
Kurt Melánia asszony (berlini udvari opera) és 
Engelhard Leonor (dessaui udvari opera) fellé-
pésével, továbbá megjelenik Toselli Enrico zon-
goramüvész Edith de Lys kisasszonnyal, a lon-
doni Covent garden művésznőjével. 

Hogy a művészvilág legjobbjainak e szenzá-
ciós művészi produkciót a nagy közönségnek 
könnyebben hozzáférhetővé tegye, a Scala hang-
verseny-igazgatóság indíttatva érzi magát arra, 
hogy szakítson a magas belépti dijak eddigi 
szokásával és különösen olcsó bérletet hirdessen 
mind a tizenkét estére. 

A legolcsóbb bérlet mind a tizenkét estére 24 
korona, a legdrágább pedig, amelyre a legjobb 
helyek kiválogathatok, 120 korona lesz. Ezeken 

kívül a bérlők részleges műsort kapnak és a ru-
határt is díjtalanul vehetik igénybe. Valamennyi 
estélyt a Vigadó nagy termében tartják meg, még 
pedig pontosan nyolc óra tizenöt percre megálla-
pított kezdettel. A Scala esték bérlői számára 
egészen külön ruhatárt tartanak fenn. Egyes je-
gyek, amennyire a készlet megengedi, a Scalanál 
3—30 korona árban lesznek kaphatók. Minden 
egyes elmaradó estért a bérleti összeg tizenket-
ted részét a Scala irodájában azonnal készpénz-
ben visszafizetik. 

Előjegyzéseket a Scala igazgatósága (Andrássy-
ut 6. sz. Telefon 21 — 37) már elfogad. Minthogy 
a jobb helyek iránt már is igen nagy a kereslet, 
mindenki jól teszi, ha mielőbb igyekezik magá-
nak helyet biztosítani és ez iránt megkeresi az 
igazgatóságot. 
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A Trocadero. 
indössze pár éve csak, hogy a má-

sodrendű és erősen zsargon-izü 
Tátra-mulatóból, amely a Király-
utca és környékeinek rendezetlen 

hithű lakóií szórakoztatta leginkább, kifejlődött 
egy külsejében is pazar, programmjában előkelő 
és európai színvonalú orfeum, a T r o c a d e r o . 
A Tátra és a Trocadero között tulajdonképpen 
nincs is más történelmi összefüggés, mint hogy 
ez utóbbi az előbbinek a helyén létesült. Más a 
szelleme, mások az attrakciói — ami a változó 
közönségen is meglátszik. A Trocadero ma első-
rendű tényezője a mulató Budapestnek, ahol a 
legelőkelőbb közönség keresi a vidám szórako-
zásokat. A harmadfél órát betöltő műsor minden 
pontját műértő és áldozatkész módon válogatja 
össze az igazgatóság. Különösen nagy sikere van 
a szeptemberi műsor két fő-attrakciójának Her-
mine Ferry-nek és Ferdinand Steinnak, a bécsi 
Apollo Theater tagjainak, akik brilliáns művé-
szetükkel, szeretetreméltó közvetlenségükkal úgy-
szólván megbűvölik a közönséget. Tapy Duval 
hindu táncaival szintén nagy érdeklődéssel kiséri 
a közönség, amely jóizüen megkacagja Kovács 
Andor fővárosszerte népszerű humorista elmés 
mókáit, Radó Sándor pompás kupiéit, tapssal 
adózik Bózvári Magda táncainak és harsogó ka-
cagással kiséri a műsor két bohózatát. 

Tizenkét órakor vége az előadásnak, de az 
igazi élet csak akkor kezdődik meg a Trocade-
roban. Ez azonban már nem a nyárspolgári csa-
ládok mulatsága, hanem a kedves lumpokké, 
akik sajnálattal értesítenek bennünket, hogy sehol 
olyan gyorsan el nem következik a reggel, mint 
a Trocaderoban. 

STEINHARDT MULATÓ 
VII.. Rákóczi-ut 63. sz. Tele ion: Józse i 21-16. 
ESTÉNKÉNT FALRENGETŐ 

KACAGTATÓ MŰSOR! 
K E Z D E T E PONT NEGYED 9 Ó R A K O R . 

9 órakor Egyszer egy esztendőben. 
11 órakor PARADICSOMÁGYAK. 

Bohóza tok . í r t á k : Qlinger és Taussig. Ste inhardt és Hunyadi 
slágerkupléi . Csodás külföldi számok. Éjfél után tánc, cabare t t , 

c igányzene belépődíj nélkül . 

» . €5 

Bózváry Magda. 
mulatók világában, ahol minden nő 

egy-egy csillag, a legfényesebbek 
közül való a szépséges Bózváry 
Magda, a Trocadero keleti has-

táncosnője. A neve után ugyan könnyű kitalálni, 
hogy magyar, de művészetében minden megvan 
a keleti nők lobogó véréből és a keleti táncok 
érzéki rithmikájából. Valami kellemes szédülés 
árad szét a nézőtéren, ha Bózváry Magda a 
színpadra lendül és ez a hatás tart mindaddig, 
mig káprázatosan hullámzó fátyolai ott úsznak a 
Trocadero színpadján. Bózváry Magda ma egyik 
legelső attrakciója az orfeumok világának, hisz 
hazajöttét nemzetközi sikerek előzték meg. A 
párisi Tabarinban La Madelaine néven aratott 
tapsokat, pénzt és dicsőséget és hatalmas sikere 
volt a berlini Trocaderoban. Most idehaza van 
és itt sincs oka panaszkodni, mivelhogy a Tro-
cadero közönségének egy nagy hányada főként 
és elsősorban az ő táncai iránt érdeklődik. 
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Rejtvényünk megfejtői között két dijat 
sorsolunk ki. 

I. dij : Egy művész i arckép a mű-
vész sajátkezű aláirásával. E héten 
Mészáros Gizella autogrammjával ellátott 
arcképét adjuk I. dijképen. 

II. dij : Egy sz inházi páholy jegy az 
e heti fővárosi szinházi előadások va-
lamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütörtökön 
estig szerkesztőségünkbe (Eötvös-u. 31.) 
küldendők. 

Mult saámban közölt re j tvényünk 
megfejtése Támlásszék 10. sz. 

Helyesen fej tet ték meg: 
Ü. Mészáros Mariska Somogyfab, Neumann 

Renée, Roskainé, kislaki Lakner Arthur, Káplár 
Ilona, Robicsek Ady Miskolc, Hantzinger Stefike, 
Rajós Böske, Szöts Margit, Bassist Gabriella, 
Winter Sándor, Kiss Gyuláné, Greisinger Icza, 
Weisz Irén Nagykároly, Suschny Zsuzsa, Kele-
men Béla, Guthi György, Gerő Évi Zsombolya. 
Irsai Katóka, Fonféder Aladár, Minder Ernőné, 
Gardos Géza, Freund Samu, Bonor Margit Új-

pest, Nagy Árpád Nagyszombat, Haimann Gé-
záné, Szalai Gyula. Bócs Juliska, Rosner Ilona, 
Mangel János Pestújhely, Gáspár István, Erösr 
Tibor, Fenyő Olga, Singer Gizella, Diamant 
Janka, Schwartz Imi, Metz Lujza, Pápainé, Klein 
Sándor, Michnay Gyula, Králik Médi Nagyszom-
bat, Járxi Lillyke Szeged, Javinszky Margit, Sulc 
Szabina, Doroghy Gábor Zenta, Bortnyik Sándor, 
Ábrahám Teréz, Héjas Kálmán, Fischer Dezső, 
Laczkó László, Kiss Fülöp, dr. Weiser György 
Losonc, Derzsi Gizus Bácsa, Fáy József, Fritz 
Margit, Pfaifer Imre. Ágotha Baba, Walter Béláné 
Rákosliget, Fülöp Idike Mezőtúr, Kmitzer Klári, 
dr. Fehér Rezsőné, Tauszig Ilonka, Szigeti Bella, 
Alföldi Jenő, Grün Fülöp Libetbánya, Márer 
György Losonc, Weiser Zsigmondné, Weiser 
Zsigmond Losonc, Márer Lilly Szécsén, Streisin-
ger Károly Losonc, Komlós Irén Újvidék, Drach 
lózsef. Verebélyi Géza, Löwy Alfréd Veszprém, 
Kurcz Miklós Gyöngyös, Huszár Rezsőné, Lövik 
Gizella, Serfőző Böske, Papp Jenő, Péterffy 
Zoltánné, Stolcz Mihály, Schnürmacher Ilonka, 
Szende Janka, Schvetzky Erzon Vág, Erős Egon, 
dr. Kalmár Lajosné, Szabó Irénke és Willy, Po-
gány Imre, lkom Gyula, Ellbogen Olga, Goldner 
Miklós Gyöngyös, Pető György Félegyháza, Kontz 
Vilma, Wottitz Miklós, Fischer István, Kovacsics 
Henrik Nyirladány, Csiszár Mariska Brassó, Un-
gár Lilly Miskolc, Micheller Margit, Garay Béla 
Újpest, Payor László, Imre Béla, Misik Károly, 
Kiss Nyuszi, Kássai Annuska Pozsony-Ujváros, 
Sass Margit, Haimann Samuné, Glück Menyhért, 
Dubrova Károly, Volarich Ida, Akantisz Kamilla, 
Kemény Lenke Szolnok, Márkus Steffy, Tolnai 
Károly, Csillag Lona Szeged, Hegedűs László 
Újvidék, Zipser Arry Újvidék. Keresztes Edéné. 

A sorsolásnál — melyet Fényes An-
nuska ej tet t meg — a Szoyer Ilonka 
sajátkezű aláirásával ellátott fényképet 
Jeney Lajosné Budapest, a páholyjegyet 
Kerbecz Elemér Budapest nyer te meg. 

A jutalmakat a hét folyamán a nyer-
tesekhez juttat juk. 

KELETI J. 
•I« Csak hölgyeket érdekli + 
Első magyar női egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete. 

Budapest , IV., Korona-
herceg-utca 14 16. szám 

(Gr. Szapáry-udvar.) 
A cég saját gyártmányú és külföldi különlegességei : Haskötők 
az összes altesti bántalmak ellen. Eredeti párisi fűzők és mell-
tartók éptermetüek részére, valamint kiegyenlitőfüzők ferde 
növésüek számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. Egyenestartók. 
Hyegienikus havibajkötők. Gummiharisnyák. A legkiválóbb francia 
és amerikai női óvszer-különlegességek ! IJj ! Auto Vaginal Spray. 
Uj ! Irrigátorok, bidék, valamint az összes betegápolási cikkek. 
Csak szakavatott nöi kiszolgálás. Mérsékelt és polgári árak. 

Képesárjegyzék ingyen és bérmentve. 

i< 

0 
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H A Z T A R T A S 
kiadóhivatala 
Budapest, II. ker., 
Margit-l-őrut 5|B. 
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Egyetlen vágya 
az asszonynak 

bogy jól tudjon főzni. Ehhez 
a legjobb segéükezet nyújtja a 
„Háztartás Könyvtára", mely 
most megjelent 20 kötet ma-
gában'foglalja Kürthyné hires  
kipróbált ételreceptjeit. Megbe-
csülhetetlen könyvek asszony-
nak és leánynak egyaránt. 

A könyvpiac szenzációja! A 
háziasszony legnagyobb gondja 
hogy mit főzzön holnapra ? A 
legügyesebb háziasszony is 
gyakran zavarba jön ennél a 
kérdésnél. Ilyenkor jó ha kéz-
nél van a „Háztartás Könyv-
tára", de hasznos akkor is, 
ha meg akarjuk tudni, hogy 
mit is főzzön a háziasszony 
olyat ami Ízletes, olcsó és 
egészséges. 

A Háztartás 
Könyvtára 
a kipróbált ételreceptek való-
ságos kincsesbányája. 

Szerkesztette: Kttrthy Emiiné 
A „Háztartás" cimü népszerű 
asszonyujság szerkesztője. 

Öt hónap alatt 50&000 pél-
dány fogyott fll ! ! 

I ^ üSä Ï a z t a r t c i s 

K ö n y v t c i r s L 
Szerkeszti: Kürthy Emiiné. Egy szám ára 20 fill. 

EDDIG MEGJELENTEK: 

1. Hus- és böjti levesek 
2 . Levesbe való tészták és egyebek 
3. Különféle előételek 
4. Tojás ételek 
5. Marha-, borjú- és sertéshuséíelek 
6. Szárnyasok és szárnyasvadak. 
7. Nyul-, őz- és egyéb vadhúsok 
8. Halak elkészítése 
9. Különféle főzelékek 

10. Gyűrött és kifőtt tészták 
11. Élesztős tészták és rétesfélék 
12. Torták könyve 
13. Sós és édes mártások 
14. Édességek és cukorkák 
15. Vegyes sütemények 
16. Különféle italok 
17» Jolzii kenyérsütés 
18. Fagylaltok, kocsonyák, krémek 
19. Gyümölcs-befőzés 
20 . Zöldség, uborka stb. eliartása 

Megrendelésnél elegendő a szám jelzése. Egy-egy 
kötet ára 20 fillér. Mind a husz kötetet négy 
korona előleges beküldése ellenében bérmentve 
küldi meg a „ H Á Z T A R T Á S " kiadóhivatala. 
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! PARK-SZÁLLODA { 
szemben a keleti pályaudvar érkezési oldalával. 
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GŐZMOSÓDA 
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KOCSIVAL A SZENY-
NYEST A HÁZTÓL, 
TISZTÁT A HAZHO: 
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i TELEFON 93 -95 
f l  
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l 'höbus-könyvnyomda, Budapest VI,, Eiitvös-utca 31. — TELEFON 133—98. 


