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A Vigszinház nagysikerű r T ' 1 ' e c v ó l r « 1 0 c>7 A Vígszínház nagysikerű 
újdonsága. i c U U l a d O ^ C A i ± V . J í . újdonsága. 

(Parkettsitz: No. 10) 
Zenés bohózat 3 felvonásban. í r t ák : H a l l 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-SZÍNHÁZ legköze-
lebbi újdonsága! 

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

Király-Színházban. 

A NEMZETI-SZÍNHÁZ legközelebbi 
újdonsága! 

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

tóber hóban. 

A BUDAPESTI 
NEMZETI-SZÍNHÁZ 
K I R Á L Y - S Z Í N H Á Z 
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! 

Szíbill hercegnő 
Operett 3 felvonásban. 

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 M AG YAR-SZINHÁZ 
legközelebbi újdonsága! 

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

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

AZ UTOLSÓ CSÓK 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Ir ta: BIRÓ LAJOS. 
Szinrekerül a Magyar-

Színházban. 

A GYŐZTES 
Vígjáték 3 felvonásban. 
Ir ta: V A J D A ERNŐ. 
Szinrekeiül a Nemzeti-

Szinházban. 

A PRÉDA (Freiwild.) 

Szinmü 3 felvonásban. 
I r ta : 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 Jenö . Szinreke-
rül a Király Szinhazban 

ZOLTÁNRA 
Korrajz 3 felvonásban. 

Irta : Krúdy Gyula. 

Szinrekerül a 
Magyar- Színházban 

Volt egyszer 
egy király 

Mesejáték 3 felvonásban. 
Irta : Sonilay Arthur. Zenéjét 

szerezte: Nádor Mihály. 
Szinrekerül a Nemzet i -

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 í i l e t e s 
Vígjáték a e C 7 f t t l u 

3 felvonásban. d S S Z O I 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 Auernhaímer. 
Szinrekerül a MAGYAR-

SZINHÁZBAN. 
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5ZINHÄZI ÉLET 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REQQEL az ö s s z e s buda-
pesti színházak egész heti szinlapjával. 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerrkesztőség és 
kiadóhivatal : 

E ö t v ö s - u t c a 31. 

Telefon 133—98. 

Fele lős szerkesztő: ÏNCZE SÁNDOR. 

Varsányi Irén. 
Elmondja : Bródy Sándor . 

A színésznőket nagyon kedvelem ; mit tagadjam. Le-
het velük barátkozni, ragaszkodhatik az ember hozzájuk 
platonikus érzéssel, a velük való érintkezésben nincs szük-
ség annyi bolond konvencióra, kedvesek, kényelmesek, 
okosak és egy nevezetes részük nem is nő. A mesterség, 
az önállóság és az önfentartási ösztön férfiakká teszi őket. 
És nem keltenek illúziókat ott, ahol haszontalan és érték-
telen. És nekünk, Íróknak — újból mondom — rendkívül 
nagy szükségünk van rájuk, javarészt ők a modelljeink, 
rajtuk át és az ő segedelmükkel értjük meg azokat az 
asszonyi dolgokat, amelyek egyébként örökké titkok ma-
radtak volna. Nem tudok elképzelni igazi írói pályát nél-
külök, tényezők a diadalban, igaz, hogy a bukásban is. 

De ez nem baj, aki asszonyért bukott el, ment tönkre, esett össze : az jól vé-
gezte életét. 

Tehát állapodjunk meg, szeressük a színésznőket, kivévén egy — mind-
jobban szaporodó — faját. Azokat, akiknek mellékes cél a maguk mestersége, 
ideiglenes és nagyon is mellékes kereset. Akik szenvedély nélkül űzik a szenve-
délyt, csak vagyonra utaznak és a színjátszás nekik nagy nyilvánosságáért, azért jó, 
hogy mind elül, mindig kéznél legyenek. Kérem önöket — én magamat is — ne 
üljünk fel többé a burzsoá-szinésznőknek, még ha okosságuk által, valamely ma-
gától játszó szereppel tehetséget mutatnak is és szép, kedves az arcocskájok. Ne 
higyjünk nekik, mert abban a pillanatban, amikor bennünket megkönnyeztetnek, 
belül diadalmasan mosolyogva így szólnak : tehát megint előre mentünk és már 
nem is vagyunk messze attól, hogy e festett hitvány világot, e piszkos és lármás 
sokadalmat itt hagyjuk és beevezzünk a csendes, a kies, és mégis szolid, a puha, 
a hófehér, a biztos révbe ! 

Varsányi Irént igazában csak színpadról ismerem és soha el nem muló 
hála köt hozzá, amiért két, vagy hároin darabom nehéz főszerepeit teljes szóról-
szóra megtanulta és rendkívül lelkiismeretességgel meg is játszotta. Az ábrázolása 
engem el is ragadott és boldog vagyok, hogy őt bírálói ebből az alkalomból nagy 
színésznőnek deklarálták. E sorok irója azonban nem ettől a szereptől 
számítja az ő rendkívüli tehetségét, az biztos volt már elébb. Mert akár hálás, 
akár hálátlan szerepben, kezdettől fogva nyilvánvalóak voltak a Varsányi Irén 
nagy és rendkivüli rokonszenves képességei. A legelső, ami látható rajta az, hogy 
neki nem a hiúság eszköze, egy hasznos milieu a színház, az neki maga az élet. 
Rendkívül komolyan veszi mesterségét. A helyén a legtöbb pályatársnője arra 
pályáznék, hogy a maga bájos mivoltát exponálja, de ő nem akar sem fess, sem 
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divatos lenni. Ez a nagy szinésznő mindig csak azon járatja az eszét, hogy igaz 
és jellegzetes legyen. Talán még a siker is másodrendű kérdés előtte, mert az 
első törekvése az, hogy az iró, akit interpretál és saját maga meg legyen elégedve. 
Öntudatos művészi becsvágya van Varsányi Irénnek, és ez a mi viszonyaink 
mellett — a legnagyobb ritkaság. A nagy művészek utja ez és neki e nehéz és 
szédületes úthoz valóban megvan az útra való kész készsége. Ma már ura a szín-
padnak és ura a maga képességeinek, amelyek szokatlanul bőségesek, ritkák és 
magasrendüek. 

Veleszületett báj és természetesség, gyönyörű alkat és hang, nőben szinte 
példátlan intelligencia : ime, ez a készsége. Mellékesen még : egy asszony határ-
talan kíváncsiságával vágyik a tudásra, olyan tanuló-tehetség, amelyhez hasonlót 
férfiban is keveset láttam. Szorgalmas egészen a mániáig és még sem dicsvágyó 
a szó ismert értelmében. Szinte bántó ez a nagy tökéletesség, az, hogy e fiatal 
lény, ez a kedves, fekete gazella milyen komoly, megállapodott karakter . Egy 
bölcs, akit a legnagyobb taps, e legtombolóbb succès sem szédit bele a szerény-
telenségbe. Sajnálom, hogy nem tudom rajta kapni valamely gyengeségén, igy 
nekem az alakja szinte hihetetlen. Csaknem ő a personofikált múzsa, aki nem él 
étellel és emberi hiúsággal ! O a feladat s a kötelesség, ő az eszményi művész. 

Az olvasó — aki látta őt — bizonyára még jobban el van ragadtatva 
általa, mint e sorok irója, aki most egy kissé neheztel is r á : Varsányi Irén az 
utolsó két év idegen darabjaiban még jobb volt — ha lehet — mint az én „Da-
d á m é b a n és a Tanitónőmben. De ez már mindig igy fog menni, mind jobb és jobb 
lesz. Hol fog megállani? Hol fog kikötni? A szédület fog el, hogy fejlődését látom 
és irigykedve gondolok azokra, akik e karriérben valamelyet tényezők lesznek. 
A drámairókat értem, akik — ugy tudom — most már en masse neki fognak 
dolgozni. 

À bolondok tánca. 
«•• jk égen nevettek és mulattak any-
L j j f l E à nyit a Nemzetiben, mint a 

/ „Bolondok táncá"-nak bemu-
i P i S L tatóján. És jó régen nem hal-
® ^ ^ ^ ^ lőttünk már a színpadról annyi 

igazságot, nem láttuk az éleinek olyan 
fölényes, tiszta és biztos rajzát. Ez a 
rajz sokszor karrikaturává változik, de 
sohasem hazudik, sohasem Ízléstelen, 
mindig igaz és találó, Birinski pártokon 
felülálló magaslatról nézi az orosz, job-
ban mondva az egész világ politikusai-
nak, hangos lármáját és gyilkos szatí-
rával gúnyolja ki a konzervatívokat és 
a radikálisokat egyformán. De nemcsak 
a politikai, hanem az összes többi em-
beri nagyképüsködéseket mind-mind 
torztükörben mutatja meg az embereket 
olyannak, amilyenek valóban, kellemet-
len, elszomorító és sokszor tragikus 
igazságokat kapunk szerelemről, haza-
szeretetről, forradalirárságiól és hiva-
talnoki tisztességről de mindezt kacag-
tatóan vidám helyzetek közepette. Egy 

csomó hihetetlenül groteszk rész van a 
darabban, mint amilyen például az ami-
kor a férj rábeszéli a szeretőt, hogy 
feleségét szeresse, mert igy legalább 
neki nyugta van házsártos nejétől, vagy 
amikor a kormányzó forradalmat rendez 
és maguk a forradalmárok fogják be a 
szabadságot éltető szájat. A darab cse-
lekménye egységes és amellett szóra-
koztató, kidolgozása biztos kézre és a 
szinpad teljes ismeretére vall. A legna-
gyobb dicséret hangján kell megemlé-
kezni arról, hogy a szerző egyes alak-
jait mily kitűnően jellemzi, ugy hogy 
csupa valóságos húsból vérből való a napi 
életből vett ismerős alak mozog a szín-
padon. 
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Nijinszky és Pulszky Romola. 
iz nappal ezelőtt egy gyönyö-

rűen indult szerelmi regény 
ért méltó befejezéshez, messzi 
tengeren tul, Buenos-Ayres-

ben, Argentina fővárosában. A színhely 
messze volt tőlünk, de a szerelmi tör-
ténet szereplői egészen közel vannak a 
szivünkhöz, hiszen — mindenki tudja — 
a világ által megcsodált Nijinszkyről és 
Márkus Emilia gyönyörű leányáról, 
Pulszky Romoláról van szó, akik Buenos-
Ayresben oltár elé léptek és örök hű-
séget esküdtek egymásnak. À romanti-
kus körülmények közt kötött müvész-
házasság előzményei az orosz ballett 
itteni vendégszerepléséig nyúlnak vissza, 
amikor is a művészlelkű Pulszky Ro-
mola eltökélte, hogy életét ezeknek az 
artisztikum legmagasabb fokán álló tánc-
produkcióknak fogja szentelni. Bár 
hozzátartozói részéről heves ellenzésre 
talált, a család egyik jóbarátjának segit-
ségéve! — aki ismert budapesti pénz-

Pulszky Romola. 

kapacitás — Párisba utazott a fiatal 
leány, hogy az akkoriban ott szereplő 
orosz társulatnál tanulmányait meg-
kezdje. így történt, hogy mesterét, Ni-
jinszkyt, aki társulatával folyton változ-
tatja tartózkodási helyét, a tengeren 
túlra is elkísérte és habár itthon hatá-
rozott tényként beszéltek Pulszky Ro-
molának Operánkhoz való szerződteté-
séről, ennek egyszeriben elébevágott a 
mester és tanítvány házasságának híre. 

Amikor itt adjuk a fiatal pár képét, 
megjegyezzük, hogy Nijinszkyné Pulszky 
Romola képének külön érdekessége van : 
a portré, amelyről a fénykép készült, 
Halmi Artúrnak, az Amerikában élő 
hírneves magyar festőnek müve, ki most 
néhány hétre hazatérve, magával hozta 
Márkus Emma levélbeni kérésére e ké-
pet, amelyet volt szives a Színházi Élet 
fotográfusának is rendelkezésére bo-
csájtani. 

Nijinszky. 



(A színpad kávéházat ábrázol apró asztal-
kákkal. Az egyik asztalnál, amely az előtérben 
van, a két Harsányi ül a vevővel. Egészen kö-
zel hozzájuk ül egy ur, aki sürün átpislant Har-
sányiék asztalához. Köröskörül külön asztalnál 
látható Szomaházy István, amit egy nyakába 
akasztott táblácska mutat. Aztán Újházi Ede, 
Karinthy Frigyes, Nyárai Tóni, mindnek a nya-
kában táblák vannak. Az egyik asztalnál egy 
irónő folytán-folyvást ir. Egy másik asztalnál 
borostás arcú pitiánerek diskurálnak.) 

A kis Harsányi : Na, a kávéskanala-
kon már tul vagyunk. Most következik 
a leltár 239-ik pont ja: írók, színészek, 
újságírók, mozisok és holnaposok át-
adása. 

A vevő: Kik azok a holnaposok? 
A nagy Harsányi: Az a legújabb 

irodalmi irányzat. Ok az eljövendő nap 
hősei, akik mindig azt mondják a fő-
pincérnek, hogy majd holnap. De kezd-
jük elölről. 

A vevő: Kezdjük elölről. (Fölteszi az 
okuláréját, megnézi a leltárt és onnét 
olvassa :) Szomaházy István . . . 

Szomaházy. (föláll az asztalnál) J e -
len, hier, zde, 

A vevő: Szomaházy ur ötezer ko-
ronával van fölvéve a leltárba. (Kicsiny-
lően végigméri). Ez itt ötezer korona? 
Hát miért, hát miért ? 

A kis Harsányi: (Papirost és ceru-
zát vesz elő.) Tudja mit ? Számítsuk ki. 
Egy ebédutáni kapuciner huszonkettő. 

A vevő: Huszonkettő. 
A kis Harsányi: Egy uzsonakávé 

huszonöt. Egy fél kártyapénz huszonöt. 
Összesen hetvenkettő. 

A vevő : No ? 
A nagy Harsányi ^dühösen) : Most 

szorozza meg háromszázhatvanöttel. 
A vevő: A Szomaházyt ? 
A nagy Harsányi : Nem. A hetven-

kettőt. 
Mindhárman az asztalra hajolnak és 

buzgón számolni kezdenek. 
Az egyik vendég (dühösen csönget). 

Egy pincér (előrohan) : Parancsol ? 
A vendég (még dühösebben^. Mi van 

a vízzel ? 
A pincér: (nyájasan) A vízzel ? 
A vendég: (vigyorogva) Ami a fejé-

ben van. (Az asztaltársaság kórusban 
röhög.) 

A vevő: fvégzett a szorzással^ Két-
százhatvankét forint nyolcvan krajcár. 

A kis Harsányi: Most szorozza meg 
harminccal. 

A vevő: Miért szorozzam meg har-
minccal ? 

A kis Harsányi: No hallja ! Minimá-
lis számítással még harminc évig lesz 
törzsvendégünk Szomaházy ur. 

A nagy Harsányi: (ezalatt szorzott) 
No itt van. Hatezernyolcszáznyolcvan-
négy forint és három krajcár. 

A vevő: (nézik a számadást) Honnét 
vette ide ezt a három krajcárt ? 

A nagy Harsányi : Hát a borravaló? 
Ennyit csak ad Szomaházy harminc év 
a la t t . . . 

A vevő: Jó. Szomaházy ur leülhet. 
Következik Újházi ur . . . Mi ez ? Új-
házi Ede huszonnyolcezer korona? 
Miér t? 
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A kis Harsányi: Hát a történelmi 
müér ték? A belbecs? 

A nagy Harsányi: És Rózsahegyi és 
Ivánfí ur, Z. Molnár, Sebestyén, Lázár 
Miklós, Tábori Kornél, Illés István, 
Pethes, Kürthy, Tarnai . . . ezeket en 
massa adjuk át Újházival. Hát hol van ez 
megfizetve huszonnyolcezer koronával? 

Az irónő-. (csönget.) 
Nagy ur : Fizetni tetszik ? 
Az irónő: Kérek egy pohár kristály-

vizet. 
Nagy ur: (az ujjaival fizetést jelez^ 

Fizetni tetszik? 
Az irónő-. Fizetni? Nem. Akkor hoz-

zon nekem egy pohár kristályvizet bu-
borékok nélkül. 

(Nagy ur el.) 
A vevő: (diadalmasan) No jól van. 

De most vonja le Nyárait. 
A kis Harsányi : Mért vonjam le 

Nyárait? Hiszen ő is törzsvendég. 
A vevő: Éppen azért. Mert ő mindig 

adós marad. 
A nagy Harsányi: Hát jó, hát nem 

bánom. Ne mondják ránk, hogy rossz 
emberek vagyunk. Majd levonjuk . . . 
(számol). 

A kis Harsányi: Tehát az alku meg-
van. Összesen 450.C00 korona. 

Az ur : (aki a másik asztalnál figyelt) 
Négyszázötvenezer korona? Megbolon-
dultak ? Ez rablás, én nem lopom a 
pénzt ! (Üti az aztalt és tovább kiabál) 
Rab lás ! Gyalázat! 

A kis Harsányi: Ki ez a lármás ur 
itten ? 

A vevő : Ez az én csendes társam. 
Függöny. 

ELÖLJÁRÓ BESZÉD. 
A versirónak kedve támad 
Neki menni a kritikának 
S mert uj ötletekkel nem tud hatni, 
Kritikusokat fog bemutatni. 
Kritikusok jönnek itt sorba 
És összefűzve egy csokorba 
S kik urai színésznek, színháznak, 
Tudom, hogy eztán kissé fáznak, 
Most eddig ők gáncsoltak egyre, 
Mig most ők kerülnek tollhegyre. 
Reszkessetek hát! Mord a kedvem, 
A nagy sort Keszler bácsin kezdem. 

K e s z l e r b á c s i . 
Mi atyánk, ki vagy az Az Újságnál, 
Most tudom, szörnyen fejbevágnál 
Ha elmondanám — eh mit, nem félek 
Hogy te vagy a legjobb földi lélek, 
Hogy néha jót, vagy rosszat mérve, 
Nem bánt az indulatok mérge 
Efé létő l nem leszel bántva, 
Színészt sem eszel kirántva, 
Sőt gyorsabb karriérje végett 
Istápolod a tehetséget 
S ha néhanapján le is rántod, 
A lelked is sir, mikor bántod. 
Mi atyánk, Keszler! A szivünk dobban, 
Náladnál senki nem ir jobban 
O add, ezért nyitjuk a szánkat, 
A mi mindennapi kritikánkat. 
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A feleségünk. 
— S z e r z ő a darabiáról. — 

Mikor idegen ember lép be váratla-
nul valamely meghitt társaságba, 
mindenki elhallgat, mindenki néz 

és kritizál, a bakfisok vihogva össze-
súgnak, a háziasszony igyekszik kedves 
lenni, a házigazda dörzsöli a kezét, csak 
az idegen feszeng zavartan és kinos 
mosollyal a száján alig várja, hogy a 
bemutatkozáson átessék s egy üres szék-
hez jusson, ahonnan aztán sürgősen 
megkezdhesse az úgynevezett társalgást 
az időjárásról . . . Efféle idegen vagyok 
én is, aki a pesti színházlátogatók bi-
zalmas körébe félszegen bátortalanul, 
de belül vidáman, fejemet illedelmesen 
meghajtván ezennel betolakodom. 

A darabom . . . mit mondjak róla, 
vígjáték és nem is akar több lenni. Pesti 
történet, jobban mondva egy pesti asz-
szony története, aki bár szereti, nagyon 
szereti az urát, a szegénységet nem 
tudja tovább elviselni, mert fáj neki, 
hogy az életet, a gazdagoknak e virá-
gos kertjét, csak a kerítésen kivül állva 
nézheti végig, mert kívánja a szép ru-

Balázs Sándor 

hát, az autót s a gyémántos colliert szép 
fehér nyakára. És mikor belül jut a ke-
rítésen, gazdag lesz és ragyogó, ámulva 
érzi, hogy igy sem jó, most van pénz, 
de nincs szerelem, pedig a pénznek ez 
adja meg a fényét, csak ez a kettő 
együtt . . . . visszabújik tehát annak a 
mellére, akit szeret, de a gazdagságról 
sem mond le. Egy asszony a sok k ö z ü l . . . 

Nem beszélek többet a darabomról, 
beszélj en ő helyettem. Remélem, hogy tud. 

A főpróbán meglepett mint egy 
Bomba 
Hogy mily kész művésznő a kis 
Gomba. 
„Ha fiu volnék, beleszeretnék a hu-
Gomba" 
így szólt a felvonás végén a nagy 
Gomba. 
Irigyek reménye dőlj hát 
Romba 
Miért is lelkesedéssel a han-
Gomba 
Megállapítom itten 
Nyomba 
Hogy ennivaló ez a 
Gomba! 

Egy ember igy szól az utcán 
Na látja 
Ez itt lám 
A „Bolondok tánca" plakátja. 
S igy szól egy asszony 
Egy hamis 
Ejnye, csodálkoztam azon 
Magam is 
Hogy a Nemzetibe miket mernek 
Már nemcsak énekelnek 
Hanem már táncolnak i s . 

Tényleg megesett 
Ez eset. 

Brüll Irma kalap-divatterme 
Párisi-utca 1. Telefon 37—74. 
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Egy nő nagy fessen libegve 
Kisétált a ligetbe 
Nagy kevélyen 
hogy Feld papával beszéljen 
Mindenkit megkérdezett lihegve, 
Aki bele ütközött: 
Hol beszélhetnék Feld úrral 
Négyszem között. 
A nő könnye kicsordult 
Mert e kérelemmel hiába fordult 
Az emberekhez 
Fűhöz, fához és berekhez. 
Mert ezt susogták még a fák is 
Nix ungarisch, nix ungarisch. 

Itt a 
Szomszéd kávéházban 
Nagy lázban 
Arról folyt a vita 
Hogy vájjon tüzesebb-e 
A szőke nő mint a fekete. 
Mindegy ez te! 
Jegyezte 
Meg egy kis szinházi nőcske 
Nekem elhiheted 
Ezt igenis 
Mert én voltam eleget 
Szőke 
N o meg fekete is. Szenes ember. 

A Z U J A K . 
ég egy kicsit messze járunk 

az igazi szezontól és egyik-
másik színházunk csak mos-
tanában nyitotta ki nagy 

álmosan szempilláit, igy a közönségnek 
sem volt alkalma megismerkedni az ujak 
valamennyiével. Pedig minden színház 
igyekezett fölfrissiteni erőit uj és a fő-

városban nagyobbrészt ismeretlen ta-
lentumokkal, akikről nagy néha esett egy-
egy szó, mint eljövendőkről. 

így Szőke Sándorról már tudtunk 
egyetmást, hogy kitűnő bonviván és leg-
erősebb oszlopa a szatmári színháznak. 
Most szeptembertől kezdve az ország 
legelőkelőbb drámai színházának, a 
Nemzeti Színháznak tagja. Aránylag 
gyorsan futotta be megérdemelt karri-
érjét, de hogy Tóth Imre direktor éles 
szemmel éppen őt halászta ki a vidé-
ken működő nagyságok közül, már ma-
gában véve bizonyíték tehetsége mel-
lett. Sok sikere lesz még a Nemzetinél 
és közönségünk hamarosan meg fogja 
szeretni a szimpatikus megjelenésű, me-
leghangú és meleghumoru fiatal színészt. 

Hattay Adriennet a fővárosban so-
kan ismerik, akik nem átaltak néha el-
menni a Budapesti Színházba. Éppen 
ezért könnyű dolga lesz vele a kriti-
kának, mert már nem kell fölfedezni 
Hattay Adriennet, csak éppen be kell 
várni, amig igazi tehetségéhez méltó 
szerephez jut a Népoperában. 

Hattay Adrienne Mészöly feiv. Mészöly felv. Szőke Sándor 



8. oldal. OTUÁZI ÉLET 

À hónapos szoba. 
— Farkas Imre a Vígszínházban. — 

evés iró van, akinek a meg-
jelenése, beszéde, tettei 
annyira harmóniában álla-

nának irodalmi működésével, mint a 
mennyire harmonikus Farkas Imre élete 
és költészete. A leányszivek rózsaszín 
fellegbe burkolt poétája egészen olyan, 
amilyennek a nyírbátori kisleányok el-
képzelik: inkább alacsony egy kicsit, 
de karcsú és pompásan áll rajta a frakk. 
Télen, ha éjszakába nyúló zsurok után 
megjelenik a kávéházban, piros likőrt 
iszik és álmodozó szemmel írja csengő-
bongó, mélabús verseit, azokat a szép 
dalokat, amelyek annyi leányszemből 
csaltak ki édes könnyeket. Nagyon me-
legen és szívből tud 
nevetni, későn megy 
hivatalba, korán jön 
el és a rideg akták 
sorai között is meg-
találja a legszebb té-
mákat . Egyszer csak 
átálmodja magát a rí-
mek zenélő világába 
és akták szélein, hi-
vatalos irások üres 
hátlapján megszületik 
a vers, a muzsika, 
amely néhány nap 
múlva diadallal járja 
be az egész országot. 

Ilyen emberFarkas 
Imre, ,,A hónapos szoba" szerzője. 
Megragad egy szá'at a valóságból és 
viszi az álmok országába, felöltözteti a 
mese színes ruhájába és odaadja ne-
künk : gyönyörködjünk benne mi is. 

* 

Egy szál a valóságból: a Gyöngy-
tyuk-utca 10. II. emelet 42. Itt lakott 
valamikor Farkas Imre, a pénztelen 
jogászság idejében. A jó Havranekné 
volt a háziasszonya és váltig haragu-
dott, hogy költőnk naphosszat felöltözve 
feküdt az ágyon. Ha legalább a római 
jog klasszikus tudományában gyakorolta 
volna magát ! De nem. Költőnk nyitott 

szemmel feküdt az ágyon és csodála-
tos melódiákat fütyörészett, amiket 
nyilván maga talált ki. 

— Mit szól hozzá majd a kedves 
mamája — sopánkodott Havranek néni, 
aki a költészetet nem tartotta normá-
lis életfoglalkozásnak és amikor Farkas 
Imre lelkendezve mutatta meg neki első, 
nyomtatásban is megjelent versét, össze-
csapta a kezeit : 

— Már csak ne tessék haragudni — 
szólt — de ebből bizony nem lehet ren-
des dolog. Majd megtetszik látni . . . 

A jó Havranekné jóslása nem telje-
sedett be. Farkas Imréből kitűnő és 
országszere nevezetes poéta lett. Ha-

nem az ágy miatt, 
amelyben felöltözve 
feküdt, némileg meg-
gyült a baja. Ezt a 
következő fejezetben 
mondjuk el. 

Az ágy és a poéta 
a fönt nevezett össze-
tétel szerint szerepel-
nek Farkas Imre uj 
darabjában, ,,A hó-
napos szobában". A 
költő felöltözve fek-
szik az ágyon. Ami-
kor a próbák meg-

kezdődtek, Szilágyi Vilmos rendező egy 
kopott diványt is beállított a hónapos 
szobába, miáltal kissé szembeszökő volt, 
hogy a költő állandóan az ágyban fek-
szik, holott üresen és indokolatlanul 
ott állt a dívány is. Szilágyi tehát ugy 
intézkedett, hogy a költő feküdjék át a 
díványra. 

— Nem lehet, — tiltakozott Farkas 
Imre — én csak jobban tudom, a köl-
tőnek az ágyon kell feküdnie. A szo-
bában nincs is divány. 

Szilágyi haragra gerjedt : 
— Látott már maga olyan hónapos 

szobát, ahol nincs divány ? — kér-
dezte. 



Vígszínház: Hónaposszoba. I., II. Hegedűs Gyula (Péter) Gombaszöghy Ella (Klári) III. Haraszty 

Hermin (Havranekné) Gombaszöghy Ella (Klári) Alexy felv. 
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Vászon, {ehérnemű és 
menyasszonyi 
ke l engye — - — 

Vígszínház, Hónapos szoba. A dalárok: Vendrei Ferenc, 
G y ő z ő Lajos és Bogyó Zsigmond Alexy felv. 

hogy megfordítja a gallért. íme, Farkas 
Imre könnyek között mosolygó humora, 
mely ezerszer értékesebb' mintha ki-
számitottan ravasz és tiszavirág életű 
ötleteket halmozott volna egybe. 

G 
D 

M ö s s m e r J ó z s e f 
= Budapest, IV. Koronaherceg-utca 19 = 

— Láttam bizony — szólt Farkas 
Imre. 

— Hol? 
— Hát az én hónapos szobámban, a 

Gyöngytyuk-utca 10. Ii. emelet 42. 
alatt. 

Igy derült ki, hogy a poéta a saját 
hónapos szobáját és egy kissé önmagát 
szerepelteti a darabban. Amint mond-
tuk : mindenütt egy szál a prózai va-
lóságból. A kanapé-affér pedig a régi 
metódus szerint nyert megoldást. Egy-
szerűen kidobták. 

* 

Jellegzetes és bájos epizódja a da-
rabnak, amely egyúttal a müvésznyo-
morra is szomorú világot vet, amikor 
Virányi a zeneszerző nőt vár. A ran-
devú édes izgalma egészen betölti a 
szivét, a zeneszerző boldog, csupán egy 
gond háborgatja. Vegyen-e a randevúra 
tiszta gallért? Ez olyan dilemma, amely-
hez látszólag nincsen is megoldás, mivel-
hogy a művésznek nincsen pénze tiszta 
gallért venni. Végre is nagyszerű lele-
ménnyel ugy oldja meg a problémát, 

A szerző a darabjáról. 

Kedves, jó Szerkesztő Uram ! Tulaj-
donképpen haragszom rátok, mert 
minden intimitást elhalásztatok az 

orrom elől, amit darabomról mondhattam 
volna. Már ismeretes, hogy a hónapos 
szoba az én szobám volt, ott a Gyöngy-
tyuk-utca 10. II. 42 alatt és hogy Jármy 
Béla barátommal együtt tizenhat kemény 
forintokat fizettünk elsején a jóságos 
Havranek néni kezeihez. Mit mondjak 
még ? Virilista azóta se lettem, bár la-
kásomért most lényegesen többet fize-
tek és nincs lakótársam, bár néha meg-
áhitom a régi, jó bolondoskedvü és kol-
dusszegény pajtásokat. De hogyha han-
gulatot űzök, még most is visszaszállok 
a gyöngytyuk-utcai kis fészekbe, ahonnét 
most egy vígjátékra valót hoztam össze. 
Hogy ez a vígjáték is líra — istenem, 
mit tehetek róla, hogy Havranekné ti-
zenhat forintért nemcsak szobát adott 
lichthofra való kilátással, hanem hangu-
latot is. A mai kvártélyos asszonyok, — 
ha sejtenék — bizonyára a hangulatot 
is megadóztatnák. És nem vagyok benne 
bizonyos, hogy a Gyöngytyuk-utca 10. 
számú ház tulajdonosa nem támaszt-e 
ugyanezen az alapon részesedési igényt 
a tantiéme-im iránt. 

Budapest, szeptember 17, 

Őszinte barátod ; 
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A 5ZÍNHAZÍ ÉLET KABARÉJA. 
— M f u á f i s strófák— 

Uj király jön Budapestre, 
Látható lesz minden este, 
Uralmának nem lesz vége: 
„Mozikirály" őfelsége! 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Nijinszkit, az orosz táncost 
Hozzánk fűzi egy uj lánc most, 
Magyar nő lett életpárja, 
Ki hogy fütyül ő ugy járja, 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

• pót - me - zo'n, 2>i - non da. - nom. sum, sum, óum ! 

Ahhoz, hogy egy nő művésznő 
Legyen, bizony nem sok ész kő, 
Csak az, hogy ne legyen dolga 
S üljön mindig a Newyorkba, 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Sok pénzt kereshet a cipész 
A pék, a szűcs, az építész 
De, tudd meg, akárki volnál, 
Legtöbbet keres a Molnár. 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Klasszikus idézet. 

i ne ismerné Az ember tragé-
diájának azt a jelenetét, ami-
kor Ádám a vérpadon még 
egyszer visszafordul és a nagy 
lelkek büszke öntudatában igy 

szól a hóhérhoz : 
— Bakó vigyázz, nagy embert ve-

szítesz ! 
Na ! Ugyebár fölösleges volt a citá-

tum, mert ezt a hires szállóigét min-
denki ismeri. Ezek ulán pedig elmond-
hatjuk, hogy a Népoperának néhánv 
fölöttébb vidám tagja, nevezetesen Rei-
ner Frici karmester, Bihar, Róna, Arányi 

és még egynéhányan betértek egy nyári 
vendéglőbe, ahol Bachó mester dirigá-
lása mellett az I. honvédgyalogezred 
zenekara fújta a legandalitóbb magyar 
nótákat. Népoperáék emelkedett lélekkel 
élvezték a honvédek muzsikáját, mind-
addig, mig Bachó meg nem áhitotta a 
klasszikus babérokat és bele nem kez-
dett egy Wagner operába. Ezt már nem 
birta a társaság. Reiner Frici vezetésé-
vel fölkerekedtek és rohanva indultak 
a kijáró felé ! Ott Reiner még egyszer 
visszafordult és öklét megrázva igy szólt : 

— Bachó vigyázz, nagy embert ve-
szítesz . . . 

C 1 Q 

SORRENTO 
KÁVÉHÁZ 

Rácz Gyula ZÖLDI MARCI 
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A mozikirály. 
— A Király Színház újdonsága. — 

Király Színház ez idei első 
újdonsága, a Buksi, nagysze-
rűen viselte magát. Nyári da-
rabnak szánták, a szezon le-

ver de rideaujának, erre kisült, hogy 
negyvennél alább nem is adta. Az utolsó 
napokban is erősen tartotta magát. De 
jött a hatalmasabb ellenfél és legyűrte. 
A színházban is így van. Meghalt a ki-
rály, éljen a király. A mozikirály. 

Ma este van a bemutatója az uj 
darabnak, amely Berlint „Filmzauber," 
Londont pedig „The girl on the film" 
címert"teljesen meghódította. Bernauer, 
a Berliner Theater igazgatója, (egyébként 
a mü egyik szerzője)" és Edwards, a 
Gaiety Theatre igazgatója egyaránt mo-
dellt állhatnának a kezét dörzsölgető 
ember szobrának. Különösen Edwards, 
aki vagyont keres ezzel az egy darabbal. 
Ö operettet csináltatott a német énekes 
bohózatból, négy felvonásából hármat 
csináltatott és pompás trükkökkel tömte 
meg a különben is szerfelett mulatságos 
darabot. 

A mi átdolgozásunk, Harsányi Zsolt 
munkája, egészen magyar színre ültette 
át a darabot. A szcenirozás dolgában 
pedig inkább az angol formát vette át, 
mint a németet. így a magyar darab is 
három felvonásos és a magyarban is le-
játszszák a darabban szereplő filmet, 
ami Berlinben nincs meg. 

A mozikirály, mint a nevéből sejt-
hető, a magyar Psylander. Ugy is hívják. 
Szigligeti Psylandernek. Mozi direktor, 
mozi iró és utolérhetetlen moziszinész, 
Egész Budapest őrjöng érte. Többek közt 
fülig beleszeret az előkelő Szalay gróf 
leánya, Janka. Ez a gróf kisasszony 
temperamentumos sikkes vakmerő hölgy. 
És elhatározza, hogy tüzen-vizen ke-
resztül, de közelébe jut a mozibál-
ványnak. 

A mozikirály irt egy uj film darabot 
„Napoleon és a molnár lánya" cimen. A 
molnár lányának a szerepére szerződte-
tett egy hires olasz színésznőt, Napo-
leont ő maga játsza. Az összes szere-
pek ki vannak osztva, csak egy kis do-

bos fiu kell még. Ezt használja fel Janka 
grófkisasszony és fiuruhában beállít a 
mozikirályhoz. Szigligeti rögtön szerződ-
teti is, különösen azért, mert az ál-fíu 
tud olaszul beszélni Mária Gesticulatá-
val, az olasz művésznővel, aki roppantul 
tetszik neki. Janka tehát tolmács gya-
nánt is szolgál. Az első felvonás azzal 
végződik, hogy Szigligeti társulata be-
fejezte a Carmen-felvételt és készül a 
Rákosra, hogy ott Napoleon wagrami 
csatáját lejátsza. 

Az a szélmalmos hely, amelyet Szig-
ligeti wagrami csatatérül kiszemelt, 
Varjú Mihály országos képviselő birtoka. 
Varjú a fővárosba,. készül, hogy odaadja 
a húgának azt a harmincezer koronát, 
amit a lány husz éves koráig ő kezelt. 
A lány, Linka, minderről nem tud semmit. 
Titkára a Szigligeti mozi irodájának és 
szerelmes egy Gergely Bálint nevü fess 
fiúba, Szigligeti barátjába. De nem me-
het hozzá, mert mindaketten szegények. 
Gergely Bálint kutatja ki Szigligeti szá-
mára a csataképre alkalmas helyet. 
Varjú, a földbirtokos nem egyezik ugyan 
bele, de mivel Pestre utazik, nem fog 
tudni semmit, szabad a vásár. Bevonul 
az egész társulat és meg akarják kez-
deni a filmet. De ekkor váratlan inci-
dens történik. Szigligeti a kis dobos 
fiúval iratja a szerelmes leveleket Maria 
Gesticulatához, mert ő nem tud olaszul. 
A féltékeny Janka pedig szerelmes le-
velek helyett hallatlan gorombaságokat 
ir Szigligeti nevében az olasz nőnek, 
aki dühében lemondja a szerepet és el-
utazik. Nagy a baj, nem lehet a filmet 
eljátszani. Ekkor eléugrik Janka, akit 
mindenki fiúnak ismer, átöltözik női 
ruhába és beugrik a molnár lánya sze-
repébe. Nagyszerűen domborit, mintha 
csak lány volna, aminthogy az is. A film 
végig kitűnően sikerül, de a végső je-
lenetnél kilép a házból az udvarra Varjú 
Mihály, aki nincs Pesten, mert lekéste 
a vonatot. Azt hiszi, hogy megőrült, 
mikor ott látja az udvarán Napoleont és 
a francia katonákat, amint egy kémet 
akarnak agyonlőni. Odarohan Napóleon-
hoz kegyeimet esdekelni a kém számára 
és elrontja a filmet. 

A harmadik felvonásban egy jóté-
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Királyszinház. Mozikirály: 1. Latabár (Popelka), Szabolcs (Náci). 2. Szabolcs (Náci az opera!ör). 

3. Percei Sári (Linka) 4. Fecák Sári és Rátkai (Szigligeti). Alexy felv. 
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kony bazáron mutatják be a filmet. A 
nézők között van Szalay gróf is, aki 
megdöbbenve ismeri meg a moziképen 
a lányát. Botrányt csinál és felelősségre 
vonja Szigligetit, aki esküdözik, hogy a 
molnár lányát nem lány játszotta el, 
hanem egy lányruhába öltözött fiu. O 
döbben meg legjobban, mikor egyszerre 
csak belép Szalay Janka grófkisasszony 
estélyi toalettben. A dolognak házasság 
a vége. 

A másik pár is szerencsésen össze-
kerül. Varjú ugyanis feljött Pestre és 
a bálban is megjelenik abban a nadrág-
ban, amelynek a fenekébe a felesége 
belevarta a harmicezer koronát, hogy el 
ne veszítse. Egy lengyel szélhámos 
addig kerülgeti Varjut, mig lehúzza róla 
az értékes nadrágot és elszalad vele. 
Varjú kétségbeesve lármázza össze a 
bál népét, de végszóra belép a derék 
Varjuné a pénzzel. Az ura nadrágjába 
ugyanis csak ujságpapírost varrt. Linka 
megkapja a pénzt és hozományával a 
Bálint nyakába borul. 

Ez a könyv. így is elég mulatságos, 
de temérdek mulatságos epizód van 
benne, ami ilyen szük helyre nem fér. 
A zene hosszú sora a szebbnél-szebb 
számoknak. Tudnivaló, hogy a darabhoz 
Edwards, a londoni igazgató, Szirmai 
Alberttel íratott zenét. De megmaradtak 
a német Walter és Willy Bredschneider 
zenéjéből is a legjobb számok. Még két 
komponista szerepel a darabban. Bra-
ham angol zeneszerző irta a második 
felvonás táncslágerét, Fedák Sári és Rát-
kai pletykatáncát, amely, mint tánc — 
szenzáció, méltó utódja lesz a dzsilolónak. 
Marthon Géza, a Király Szinház kar-
mestere, aki a darabot vezényli is, Rát-
kainak irt belépőt. Öt szám van, amely 
veszekszik a sláger — elsőbbségért: a 

pletyka-tánc, a Váci-utcáról szóló duett, 
az „ó, ó, ó !" — duett, Fedák és Rátkai 
menüett-száma, végül a harmadik felvo-
násbeli nagy valcer, amelyet Szirmai irt 
és amelyet Perczel Sári és Nádor fog-
nak énekelni. 

A szereposztás a megszokott kassza-
szereposztás, amely minden szezon si-
kernek kijár. A címszerepet Rátkai 
játssza, Jankát Fedák Sári, Linkát Per-
czel Sári, Bálintot Nádor. Ez a négy 
szerelmes főszerep, amelyhez a valóban 
pompás epizódszerepek egész sora csat-
lakozik. Az öreg Szalay grófot Németh 
játssza, Varjú Mihályt Boross, Varjunét 
Erdei Berta, a lengyel szélhámost La-
tabár, egy jótékony grófnét és két ne-
veletlen lányát Zala Karola, Rombai 
Lili és Concha Rózsi játsszák, egy film 
kómika szerepe Gerő Idának, a Maria 
Gesticulata szerepe pedig Lábas Juci-
nak jutott. 

Két bemutatkozásra is alkalmat ad a 
premier. Szabolcs a mozi öreg, nagy-
képű szolgáját játssza, Kabos pedig egy 
ügyefogyott bálrendezőt alakit. Mind a 
ketten uj tagjai a színháznak. Most fog-
nak bemutatkozni mindennap, — leg-
alább száz estén keresztül. 

F M É S Z Ö L Y LÁSZL Ó I 
(j MODERN FOTÓMŰVÉSZETI SZALONJA j) 
7 BUDAPEST, IV. VACl-UTCA 11/b. TEIEFON 53-05. £ 
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Rózsahegyi előleget kér. 
— Halló ! A direktor u r? 
— Igen. És ott? 
— Itt Rózsahegyi. 
— Tessék ! 
— Egy kérésem volna, direktor ur. 
— Bármit, csak pénzt ne kérjen. 

— Az baj, mert éppen azt akartam 
kérni. 

— Ejnye, ejnye. Aztán mennyi kéne? 
— Bizony kéne vagy ezer korona. 
— Bajos, 
— De hátha mégis lehetne? 
— Na jó, nem bánom. Lehet cse-

vegni a dologról. 

— Köszönöm, köszönöm. Hát majd 
felmegyek. 

— Jöjjön fel kedves Kálmán. Majd 
csinálunk valamit. 

H A H Ó MIUJ5ÀG 
Dornet Aziz arab költő neve ma még ismeret-

len nemcsak nálunk, de az egész 
világon. A véletlennek valami különös játéka, 
hogy éppen Budapestről fogja nevét szárnyára 
kapni a hir, a Nemzeti Színházból, ahol első 
darabja, a B e l s a z a r színre fog kerülni. Domet 
Aziz a syriai Hi i f l idból való és Jeruzsálemben 
végezte tanulmányait a Syrisches Waisenhaus-
ban ,' itt bukkant rá egy kiváló magyar ujságiró, 
aki megismervén képességeit, Budapestre hozta 
őt. Nacionáléjáról még annyit mondhatunk, hogy 
ősi arab nemescsalád sarja és az ó-keresztény 
(naziraus) szekta hive. Itt Budapesten az arab 
nyelv tanításával foglalkozik és ezen a réven a 
legelőkelőbb pesti családokhoz bejáratos. Bel-

1 sazar cimü egyfelvonásos drámája, melyet régi 
arab és syriai kutforrások alapján irt, véletlenül 
I v á n f i Jenő kezeibe került és a művész való-
sággal elkáprázott Domet Aziz müvének meg-

• döbbentő drámai erejétől, pompásan szárnyaló 
és zengzetes német nyelvétől. Mert Domet Aziz, 
aki különben elég tűrhetően töri már a magyar 
nyelvet, németül irta a Belsazar-t, amely Ivánfi 
és a Nemzeti Színház igazgatósága szerint egyike 
a legpazarabb szépségű drámai m ü v e k n e k . A 
Nemzeti Színház míg a szezonban színre fogja 
hozni a Belsazart és már várja Domet A ziz má-
sik drámaját, a S e m i r a m i s h a l á l á t , amely 
nemsokára szintén elkészül. Az a rab kö l tő kü-
lönben azon az uton van, hogy jó m a g y a r r á vál-
jék. Megfogja szerezni a magyar államp olgársá-
got, Budapesten telepszik meg és néhány év 
múlva talán már magyarul fogja írni müveit. 

A nevető f é r j (Der lachende Ehemann.) lesz a 
Népopera most k ö v e t k e z ő új-

donsága, amelytől a színház rendkívül sokat vár , 
mivel a címszerepet mintha csak egy enesen 
Szirmai Imre pompás egyéniségére szabták volna . 
Föl fog lépni a darabban a Népopera uj prima-
donnája, Hudacsek Nelly is, aki fér jhezmenetele 
óta ezúttal először mutatkozik be ir.egint a kö-
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zönségnek. A nevető fér j különben egy szenzá-
ciós trükköt is hoz. Hogy mi ez a t rükk, arra 
vonatk zólag egyelőre annyit mondhatunk, hogy 
a harmadik felvonásban lesz a színpadon egy 
csodálatos telefonkészülék, amely annyira ötle-
tes, hogy még maga Edison Alva Tamás is meg-
irigyelhetné. 

• • • • 

P e s t i kabaré cimen nivós, mulatságos kabaré-
társaság kezdi meg működését a 

j ö \ő hónapban, a volt Ferenczy-kabaré helyisé-
geiben, A társulat már jórészt együtt van és 
egwk legelőkelőbb kabaré-emberünk gondosko-
dik róla, hogy a közönség friss, pompás és vál-
tozatos műsorban gyönyörködjék estéről-estére. 
A kabaré irói legjobb humoristáinkból kerül-
nek ki. 

• • • • 

S z i l k a i Lajos színigazgató ki tűnően szervezett 
társulatával Lehár „Évá"-ját mu-

tat ' 1 be e hó 6-án Nagykőrösön. A címszerep-
ben mutatkozot t be Réthy Margit, a társulat uj, 
fia al tagja, a közönség zajos tetszésnyilvánításai 
kö cpett . Sikerében osztoztak: Décsi, Kőhalmi 
és Fátyol Hédi is. A repertoir többi darabja 
kö/ ' i l különösen a Cigányprímás és a Sztrájkol 
a g jlya tetszelt a közönségnek. 

• • • 

Tango , az Operaháznak gyors népszerűségre 
szert tet t agilis olasz kaimesleie , leg-

kÖ7tlebbi feladatául a Traviata uj betanítását 
tiizte ki A Verdi-opera női főszerepét Sebeők 
Sá ínak szánta. Abbeli óhaját, hogy magyar ope-
rát i; szeretne diiigálni, az operaház idei kész 
munkaprogrammjára való tekintettel nem telje-
siti c ték. Meg kell elégednie tehát Tangónak 
azz I, hogy az idén Goldmark Sába királynője 
repr zét fogja előkészíteni, míg jövő esztendőre 
so át i jtik egyik nemzeti operánknak, Hunyadi 
L.'i z ó rak , m e h n i k teljesen uj előadását ő fogja 
b> . niUni. E cé'l ól Tango — mint halljuk — 
m .r most szorgalmasan tanulja a magyar nyelvet. 

A 1 cnven tb i z to s , Farkas Pál darabja az „Utolsó 
nap" bemutatóját követő hé-

ten U.-iül szinre. „A Konventbiztos" izgató cse-
kk ni y keretében a francia forradalom közis-
m típusait vonultatja fel s miként Farkas re-
jí v e i b e n , ugy itt is a biztos koncepció s egy 
ri> a tikus szerelem dominál. A darab bemuta-
t ó j á t k ü l ö n b e n csakhamar követi a bécsi is s 
i g y n o r t k é p e S színdarabjaink száma a Konvent-

biztossal csak szaporodott . A Nemzeti Színház 
a darabot az alábbi szereposztásban ad a : 

Je rome Carabos 
Bonbard 
Margot Thierry 
Grenellené 
Henry Dánville gróf 
Benjámin 
Egy asszony 
Egy fogoly 

Beregi 
Rajnai 
P. Márkus Emilia 
Cs- Alszeghy I. 
Pethes 
Gál 
Demjén Mari 
Kürthy József 

Koítamel léklete ínk, mint a közönség megfigyel-
het te mindig lépést ta r ta-

nak a hét színházi eseményeivel. A mult héten 
a Népopera legújabb slágerének a Budagyöngyé-
nek egy számát adtuk kottamellékletül, ezúttal 
Farkas Imrének egy énekszámát A hónapos szo-
bából, mig a jövő héten a Mozikirálynak egy 
teljes kottaszámát adjuk mellékletül. A Színházi 
Élet olvasói tehát abban a helyzetben vannak, 
hogy az operet tek vagy énekes darabok muzsi-
kájának legszebb darabjai t már a premier heté-
ben élvezhetik. 

• • • • 

B a l á z s S á n d o r darabjának végre Van már cime. 
Eredetileg „Hármasban" volt a 

cime, később, miután a kabaliisták rosszalták a 
dolgot, megváltoztatták „Enyém, tied, enyim"~re. 
Hát ez is rossz volt. A színház bölcsei össze 
dugták a fejüket és hosszas tanácskozás után ki-
sütötték, hogy a nagyreményű darab cime „A 
feleségünk" lesz. Most már, miután a végleges 
cim is megvan, a közönség nemsokára többet is 
fog hallani Balázs Sándor családi komédiájáról, 
amelyhez rendkívül sok reményt fűz a Magyar 
Színház. 

Hit kell tennie ha lapunk egyik 
vagy másik példánya elmarad. 

A b b a n az esetben, ha lapunk valamelyik száma 
e lmarad , ké r jük az ot tani postahivatalnak be-
jelenteni aká r szóval, akár 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 belül 
kell hivatalosan megreklamálni ok. Ha a posta-
hivatal ezt megtagadná, kér 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 szeiint az 
előf izetők reklamációját dij nélkül és po r tó -
mentesen kötelesek foganatosítani. Ha e hi-
va tkozás ellenére is megtagadná a pos ta a 
dí jmentes reklamációt , kér jük ezt velünk 
néhány sorban feltétlenül tudatni , hogy a 
szükséges intézkedést megtehessük, 
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Nemzeti Színház. Viola. 1. Bakó (Viola). 2. Rózsahegyi (Peti) 3. II. felvonás. Alexy felv. 



18. oldal SZinUÁZl ÉLET 

A beszélő film. 
2 ) éve épen, hogy az e lső mozgóképek 

ámulatba ejtették a világot. És a 25-ik évfordu-
lón egy ujabb világraszóló találmánnyal számol-
hatunk be: a beszé lő filmről. 

A beszélő film problémája nem uj keletii. 
Majdnem egyidöben a kioematográfiai probléma 
megoldásával kezdtek foglalkozni a mozgókép és 
beszélőgép egyesítésével és mig ezen a téren 
történtek is többfelé az utóbbi években kísérle-
tek, a megoldás érdeme Gaumont Leoné, aki 
hosszas kos szas kísérletezés után végül e hó 
11-én, csütörtökön mutatta be a bécsi Beetho-
ven teremben a sajtó képviselői előtt beszé lő 
filmjeit. 

Gaumont már 1902-ben a párisi fényké-
pészeti társaságban bemutatta ezirányu kísérleteit, 
amennyiben az általa szerkesztett kinofonetikus 
készülékkel képes volt néhány lépésnyire levő 
zajt felvenni és visszaadni. Ez a készülék azon-
ban e téren annyira a kezdet kezdetén állt, hogy 
még teljes 8 évnek kellett eltelnie, mig a feltaláló 
a tökéleteshez immár közelálló találmányát a 
párisi tudományos akadémia elé vitte. Ezek már 
a szó szoros értelemében vett beszé lő képek 
voltak, amelyek az életet képben és hangban 
egyaránt adták vissza. Ezzel azonban Gaumont 
még nem léphetett a nyilvánosság elé, mert a 
képek előállítása túlságosan kő t séges \olt . A 
felvevő készülék ugyanis annyira érzékeny volt, 
hogy a felvevő helyiségtől távol fekvő utcák 
zajára is reagált és azokat is magába vette. Ez 
a feltalálót azon feladat elé álitotta, a készüléket 
az irányban tökéletesíteni, hogy kizárólag olyan 
hangot és zajt vegyen fel, mely szorosan a moz-
gókép keretébe tartozik. Ez a látszólag kicsiny 
feladat nehezen áthidalhatónak bizonyult és tel-
jes három esztendő kellett ahhoz, hogy ez is 
megoldassék. 

A csütörtöki bécsi bemutatón Gaumont 
beszélő filmjei között állatképek is szerepeltek, 
így egy kukorékoló kakas és egy oroszlánidomi-
tást ábrázoló kép, melynél az oroszlánbőgés, az 
ostorsuhogás és az idomitó kiáltásai a termé-
szetességig hűen hallhatók. Egy kis bohózatot 
ábrázoló mozgókép keretében tányérokat törnek 
és itt tisztán hallhatóvá lesz a cserepek csörre-
nése. Egy telefonbeszélgetést reprodukáló film 

élesen adja vissza a csilingelőst, az ö s s z e k ö t e -
tést nem kapó telefonáló szitkozódásait és végül 
a zajt, melyet a telefon összezuzása okoz. 
Érdekes probléma megoldása egy angol tárgyú 
kép, mely egy ünnepi szónokot tesz láthatóvá é s 
hallhatóvá, kinek beszéde vegén a jelenlevők e l -
éneklik az angol hymnuszt és összeütik poha-
raikat. Tehát szónoklat, ének és pohárkocintás 
mind egy képen ! 

Előrelátható volt, hogy a Gaumont-fé le 
beszé lő filmek a meghívottakra nagy és mély 
hatást fognak gyakorolni, áőt voltak olyanok is, 
akik az uj talalmány világrajöttével a mozi alko-
nyát jövendölték meg. Ez a feltevés azonban nem 
állja meg a helyét. Mert bár kétségen kívüli, 
hogy a beszélő film jelentékeny helyet kér a 
mozik jövendő programmjaiban. de a néma film-
nek internacionális uralmát épen a nyelveknek 
helyhezkötöttsége következtében sohasem fogja 
megtörni 

© 
Henny Porién. 

Àhét nagy eseménye és szenzációja : 
H e n n y P o r t e n . A moziszinész-
nők legszebbike és legnagyobb 

skálájú tragikája hétfőn játszik először 
az idei szezonban. Ez a premier a Corso-
mözi intim nézőterén lesz megtartva és 
ezen a premieren lépi át a hírnév és 
dicsőség rubíkonját nálunk is a német 
mozi-Duse, akit eddig csak nagyon ke-
vesen láttak játszani Budapesten. Henny 
Porten az ismeretlenség diszkrét inkog-
nitotójában maradt, mig a kopenhágai 
Nordisk-gyár fel nem fedezte a néme-
tek legszebb és legtökéletesebb játéku 
mozimüvésznőjét és 150.000 korona 
fizetéssel szerződtette 10 filmszerep el-
játszására. Henny Porten aláirta a szer-
ződés és ezzel egy költséges harc ria-
dóját fújta meg, mely két filmgyár 
között keletkezett és — még ma sincs 
vége. A berlini gyár nem engedte át 
Henny Portent a dánoknak és jóval 
nagyobb fizetést kinált fel a színész-
nőnek, csakhogy maradásra birja. És 
Henny Porten nem ment Kopenhágába, 
de a berlini filmgyár fizetheti a pöná-
let, amely fellépésenként 10.000 koro-
nát tesz ki és amelyhez ha hozzászá-
mítjuk a 20.000 márka havi fizetést, 
megértjük, miért kerül Henny Porten 
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egy-egy fümszereplése a német gyár-
nak 34.000 koronájába. Ezért a fize-
tésért sokat kell nyújtani tudni és ta-
lán Henny Porten az egyetlen, aki a 
mozi-starok között megéri ezt a sok 
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pénzt. Az idei évadban tiz drámának 
főszerepében fogjuk látni a nagy tra-
gikát, akit megcsodálni eddig nem volt 
alkalmunk. Minden hónapban egy-egy 
Henny Porten-kép jelenik meg és cze-

HENNY PORTEN. 
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ket a Corso-mozi kizárólagos és elsőbb-
ségi joggal biztosította magának. Az 
első film hétfőn kerül a Corso műértő 
publikumának Ítélőszéke elé és ez a 
premier lesz Henny Porten budapesti 
hírének a próbaköve. És mi meg va-
gyunk győződve, hogy a szőke film-
csoda, a legszebb asszony művészetének 
mindanyian meg fogunk hódolni és 
szédületes gyorsan kerül majd Henny 
Porten neve és játékának nagyszerű-
sége a köztudatba. A nagy filmművé-
szek hircsarnokába belép egy egészen 
uj alak: az e őkelő és frappáns szép-
ségű, végtelen bánatos tekintetű Henny 
Porten, a mozi Duseja, akinek szín-
játszó tehetsége több, mint amit eddig 
láttunk és akinek hangtalan művészete 
az emberi érzések legfönségesebb ská-
láit üli meg. Az első Henny Porten-
dráma irodalmi film és Alexandre 
Tissot a szerzője. Marianna a nép gyer-
meke a cime az ötfelvonásos és a po-
rosz-francia háborúból vett drámának, 
mely egy fanatikus francia honleány 
tragédiáját hozza elibénk a maga egy-
szerű nagyszerűségében. A film min-
den jelenete érdekes és szép. Marianna 
férje ott hal meg a csatatéren. Egy 
német tiszt golyója járja át testét. Es 
ez a katonatiszt elviszi a messze falu-
ban kis gyeimekével örökös izgalom-
ban é!ő asszonynak férje halálhírét, Az 
érzelemhullámzásoknak micsoda nagy-
szerűsége bontakozik ki előttünk ebben 
a jelenetben! Marianna megbosszulja a 
francia nemzetet férje haláláért. A kis 
ólomgolyóból egy feketén hömpölygő 
tragédia árja fakad. Az asszony életé-
nek kockáztatásával árulója lesz a né-
metek haditerveinek. És valahányszor 
a francia fegyver diadalt arat: Mari-
anna szivében megdobban az elégtétel 
győzelamér/.é-e. De a hős asszonyt el-
éri végzete : a németek elfogják és 
halálra itélik. És Marianna ott hal meg, 
ahol férje : a vérrel itatott csatatér me-
zején. amehnek minden talpalatnyi 
földjét birtokába veszi a diadalmas 
ellenség . . . Egy tragikus asszonyi sors 
csapásai oly megrázó drámai erővel 
vannak interpretálva e felvételben és 
ugy a rendezés, mint a játék oly mű-

vészi munka, hogy a képet túlzás nél-
kül a kinematográfia remekének ne-
vezhetjük. A nagyszerű jelenetek iz-
galmas momentumai elementáris erővel 
hatnak a nézőre és igy előreláthatólag 
hatalmas és impozáns sikert fog aratni 
ez a brilliáns mozgófénykép. 

© 
A Reinhardt-c iklus első képe a jövő hó-

nap közepe táján jön Budapestre és nemcsak a 
szakkörök várják lázas érdeklődéssel a világ 
legnagyobb rendezőjének első fi lmproduktumát, 
hanem a közönség is. A kép i t t Budapesten 
mindenek előtt a saj tó művelőinek lesz bemu-
tatva, ugy kerül aztán a közönség elé. 

1 X ~ 
Eltűnt Hol laender Fél ix , a kiváló iró és 

színpadi rendező, akit Reinhardt mellől anga-
zsáltak a f rankfur t i színház igazgatóságának. A 
különös eltűnés egyúttal pikantériája a mozivi-
lágnak. Ugyanis Hollaender Félix nem egyedül 
távozott, hanem magával vitte a Reinhardt-f i lm-
társulat egyik csodálatosan szép művésznőjét, 
Eckelsberg Elzát, akit egyik legnagyobb olasz 
gyár igazgatója akart elszerződtetni Reinhardt-
tól, amikor egy Reinhardt-darabban a gép előtt 
játszott. Eckelsberg Elza, akinek fényképét is 
hozza a Színházi Élet, fogja az elíő Reinhandt-
darabban a címszerepet játszani. 

Eckelsberg Elza 
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A k ikapós pat ikáros a hét bo-
hózat slágere. Fleurs és Caillevet-nek 
ez a bohózata sokkal u jabb és tö-
kéletesebb az eredeti színpadi mua . 
kánál. A finom pikantériával fűsze-
rezett , szellemes és jelenetről-jele-
net re mind mulatságosabb vérbeli 
párisi felvételből annyi jókedv és 
francia esprit árad ki, hogy a pub-
likumnak soha még moziban oly él-
vezetes órákban nem volt része, mint 
ennél a felvételnél. Aki egy kife-
jezetten vidám estét akar eltölteni 
nézze meg ezt a pompás bohózatot , 
mely a jókedvű Párist a maga ere-
deti mivoltában tükrözi vissza. A 
címszerepet a legkedveltebb mozi . 
komikus Maurice Prince alakítja, 

Je lenet A kikapós patikárus-ból. A Pathé-gyár 3 felv. bohózata. 

A Germinal, Zola Emii 1 ghires 1-1 ""«"ve 
a jövő héten mozidráma alakjában keiül Buda-
pestre. Semmi kétség, hogy az a rendkívüli drá-
mai erő, amely a regénynek a vil irodalom 
legelőkelőbb termékei között is előke helyet 
biztosított, a mozi vásznán még kevésbé téveszti 
el hatását, miért is a Germirial egyike lesz a 
jövő hét legnagyobb film-eseményeinek. 

X 

Érdekes d iákcsapat vonult föl az elmúlt 
hét egyik estéjén Kertész Mihály clé, a Magyar 
Színház társalgójába. A fiatal emberek, akik tud-
ják, hogy Kertész Mihály a nyáron a Projekto-
graph megbízásából a Nordísh Filmnél tanulmá-
nyozta a mozimüvészetet és hogy maga is föl-
lépett több szerepben, arra kérték a művészt, 
hogy nyisson iskolát leendő moziszinészek szá-
mára és amennyiben megteszi, ők azonnal be-
iratkoznak az uj iskolába, amely nemcsak ná-
lunk, de a külföldön is egyedülá'ló voi ra . Ker-
tész Mihály még nem adott végleges választ a 
deputációnak és így lehetséges, hogy rövidesen 
megnyílik az első moziiskola moziszinészek szá-
mára. 

A Lovas-féle zeneconservatorium akadémiai 
előkészitő tanfolyamára a beiratások serényen 
folynak. Az eddigi nagymérvű beiratások szük-
ségessé tet ték, hogy az intézet ismert, kiváló 
zene-päedagogusai mellé még Kürthy Sándor, 
Pischinger Nándor, Hubay Aladár, Jadlicsek 
Lajos, Katzer Ilonka, Mosáraky Gizella és Zí-
lachy Ilona ismert zenetanárokat szerződtesse. 
Felvétetnek egész kezdők és haladók a legma-
gasabb kiképzésre a következő hangszerekre, 
u. m. : zongora, hegedű, gordonka, orgona, Cim-
balom, hárfa, magán- és karének, zeneszerzés, 
általános zeneelmélet, zenekar, kamara-zene, 
zene-aesthetika. Úgyszintén a középiskolai ének-
tanitói kurzusra (végeredményben akadémiai 
oklevél). A növendékek nyilvános hangverse-
nyeit a Vigadóban és a Teréz-körut 34. sz. alatt 
bérelt hatalmas hangversenytermekben tartja. A 
növendékek félévi és évvégi bizonyítványt kap-
nak, a végzett növendékek pedig okievet ké-
pességeikről Beiratás egész nap VI., Nagymező-
utca 8. sz. alatt eszközölhető, F e l n ő t t e k n e k 
e s t i t a n f o l y a m az összes hangszerekre. 
Az évkönyv kivonatát kérésre küldi a titkári 
hivatal, Nagymező-u. 8 sz. 
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Vizes v iccek áradata. Az 
utóbbi időben Budapesten 
az összes jó és rossz viccek 
a viz körül forognak. A vizes 

viccek ősapját nem szükséges külön be-
mutatnunk. 

— Mi van a vizzel? — kérdik. 
-— Miféle vizzel? 
— Ami a fejedben van. 

Ennek persze már a tényleges állo-
mányú vízfejűek sem ugranak be, a ti-
pikus viccgyárosok tehát furfangosabb 
kérdések megszövegezésén fáradoztak. 
Egy kérdés például így hangzik : 

— Maga nem szokott matrózsapkát 
viselni ? 

— Miért viselnék én matrózsapkát? 
— Na hallja! Ahhoz a sok vizhez, 

ami a maga fejében van . . . 
A következő vizes vicc már megle-

petésre van szánva. 
— Megállj, majd megbüntet téged a 

hatóság! 
— Miért? 
— Mert nem szereltettél vizórát a 

fejedre. % 
Major is beállott a viccelők közé. 

Egy fiatal színészt rajzolt a múltkor a 
New-York kávéházban. A fiatalember 
meg volt elégedve a karrikaturával, 
csak azt nem értette, miért rajzol Major 
egy éles vonalat a homlokára ? A kér-
désre Major gyorsan felelt ; 

— Az a vonás jelzi a vízállást. 
Végezetül, mert mindennek kell, hogy 

vége legyen, Karinthy tette föl a vizes 
viccek koronáját. 

— Tudom már, honnét származnak 
a viz-viccek — mondja komoly képpel 
ama boldogtalan embereknek, akik az 
útjába akadnak. 

— Honnét származnak ? — kérdi a 
megszólított. 

— A maga fejéből. 

Röviden. Két szininöven-
dék találkozik a „Hónapos 
szoba" főpróbáján. Barát-
ságosan üdvözlik egymást. 

— Hát mi újság az Akadémián? 
— Semmi. És nálatok? 
— Semmi. Hogy vagy? 
— Rosszul. Sok bajom van a lakással. 

Nagyon rosszul lakom. 
— Baj. baj. Én sem szoktam mosta-

nában jóllakni. Szervusz. 
— Szervusz. 

A tehetséges . A törzsasz-
talnál egy ifjú fővárosi szí-
nész tartja a szót. Nem 
valami rokonszenves egyé-

niség, sőt — a neve nem lévén kiirva, 
megmondhatjuk ezt is — tehetség dol-
gákan elég gyengén van eleresztve. Ez 
azonban nem akadályozza meg abban, 
hogy így ne szónokoljon : 

— Bizony, tanulhatnátok tőlem va-
lamennyien' Én nem élek vissza a te-
hetségemmel és komolyan veszem a 
színészi munkát. Minden szerepemet 
tudom az első próbára könyv nélkül, 
betéve, kívülről. 

Csendesen válaszolja Sebestyén Géza : 
— Csak éppen belülről nem . . . 

Helyettes szerkesztő: KÁLMÁN JEHÖ. 

B A U E R 
E R N Ő 

úriszabó divatterme 

BUDAPEST, Muzeum-körut 15. szám. 
A legelegánsabh ruhákat jutányosán készíti. 
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TlCnZETI i s z i n u Á i 

Viola. 
Dráma 5 felvonásban. Báró Eötvös Jó-

zsef regényéből irta : Szigeti József. 

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

S z í n h á z u t á n a NEW-YORK k á v é 
h á z b a m e g y ü n k . 

Az elnémult harangok 
Színjáték 4 fe lvonásban írták: Rákosi 

Viktor és Malonyai Dezső . 

Személyek : 
Mihályfi Károly Simándy Pál 
Gál Gyula Todorescu Tódor 
Horváth Jenő Zalathnav Barnabás 
Kűrthi József Papp Mózes 
Molnár László Benedek 
Bartos Gyula Kovács 
Pataki József Gáspár 
Rózsahegyi Kálm. Petru 
S. Fái Szeréna Todorescu Tódorné 
Paulay Erzsi Florica, leánya 
Rákosi Szidi Sari néni 
D. Ligeti Juliska Kisó 
K. Demjén Mari Juonné 

Kényeskedők. 
Vígjáték 1 felvonásban. Irta : Molière. 

Személyek : 
Mészáros A. 
Garamszeghy 
Bartos 
Paulay E. 
Vízvári M. 
Keceri 
Rózsahegyi 
Hajdú 

La Grange 
Du Croisy 
Gergibus 
Magdus 
Kati 
Mari 
Mascarila 
Godelet. 

Tartuííe. 
Vigjáiék 5 folvonásban. Irta : Moliere. 

Személyek : 

Pernellné 
Orgon 

Jászai 
Gál 
Cs. Alszeghy J. 
Lubinszky 
D. Ligeti ,J. 
Dez sö 
Mihályfi 
Ivánffy 
Nagy Ibolya 
Horváth Jenő 

Elmira 
Damis 
Marianne 
Valéré 
Kleante 
Tartuffe 
Dovine 
Loyal 

Bolondok tánca. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Birinszki 

Leó. Fordította : Herczegh Ferencz. 

Személyek : 
Gál 
Kiss Irén 
Mészáros A. 
Nagy Ibolya 
Kiirthy Gy. 
Lugosi 
Ditrói 
Beregi 
S z ő t s András 
Kürti J. 
Gabányi 
Pataki 
Váradi Aranka 
Btrtos 
Mészáros 
Rózsahegyi 
Mikoványi 
Izsóne 
Hajdú 
Bonis 
Lubinszky 
Demjén M. 
N a n i s z 

Kabavovics 
Elizaveta, felesége 
Kolja, fia 
Lapkinné 
Kozakor) 
Malakor) 
Alexis ) 
Lenuki ) 

Miska ) forradalnr 
Pavlov ) 
Horovitz) 
Torna ) 
Masé ) 
Goldmann 
Izidor a fia 
Az öreg 
Jankó a 
Anfisza 
Titkár 
Balukin 
Davidor 
Katalin 
Egy vendég 

; Nikita 
I fia 

v i a l t s z i m i A z 
A hónapos szoba. 

Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Farkas I. 
bzemélyek : 

Péter 
Magda, 

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

felesége 
Csáti, érsz. képv. 
Havranekné 
Klári, a leánya 
Dán Gyula 
Tóth Vendel 
Szobalány 
Inas 
I. Hölgy 
II. Hölgy 

I. Felvonás. Péter, a jeles iró é s költő, 
aki már huszonöt éves irói jubileumát 
üli, nem talal kellő megértésre a fe lesé-
génél, aki jobban vonzódik Csóti kép-
viselőhöz. Havranekné kvártélyos asz-
szonya volt egykor Péternek, aki g>ö-
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 é s in-
dul a régi, meghitt heiyre. Örül, hogy 
nem látja egy ideig feleségét, sem kiai-
hatatlan angol koniornikját. 

II. Felvonás. Klári szerelmes a másik 
szobaurba, Dán Gyula zeneköltőbe, aki 
azonban különb nőt 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 litkára. Péter meg is 
tudja, hogy felesége teljesen méltatlan 
hozzá, de megvigasztalja őt Klári ébredő 
szerelme. 

III. Felvonás. Péler ügyes fogással 
megszabadul a feleségétől e s o o l d o g l e s z 
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 
koniornikját. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

0 KELETI J. 
•|n 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 : Haskötök 
az összes altesti bántalmak ellen. Eredeti párisi fűzök és mell-
tar tók 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 betegápo'ási cikkek. 
Csak szakavatott nöi kiszolgálás. Mérsékelt és polgári árak. 

Képesár jegy íék ingyen és bérmentve. 
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és 
Az őrnagy ur. 

Bohózat 3 felvonásban. Irta : Mars 
Kéroul. Fordította : Heltai Ienő. 

Montgiron, ezredes 
Labourdette, őrnag 
Henri Fréville 
Champeaux 

Fenyvesi Emil 
Hegedűs Gyula 
Tanay Frigyes 
Kemenes Lajos 
Tapolczay Dezső 
Győző Lajos 
Bogyó Zsigmond 
Vendrey Ferenc 
Szerémy Zoltán 
Sz. Varsányi Irén 
Kende Paula 

Monlardett 
Lardin 
Michu 
Dingois 
Maloizel 
Paulette 
Héloise néni 

V Haraszthy Hermin Dingo i sné 

k l G M Y L f f i c i J s / i n U A Z 
Mozikirály. 

Operette 3 felvonásban. írták : Bernauer 
é s Schanzer. Magyar szinre alkalmazta: 
Harsány: Zsolt. Zenéiét szerzette : Szir-

mai Albert. 

Személyek : 
Németh Szalli 
Fedák Sári Janka 
Rátkai Szigligeti 
Gerő Ida Bimbó 
Boross Varjú 
Erdei Berta Kordula 
Percei Sári Linka 
Nádor Gergely 
Lábas Juci Gestaulata 
Latabár Popelka 
Kabos Rendező 
Szabolcs Náci 
Zala K rola A jótékony grófnő 
Rombay Lili Muci 
Concha Rózsi Stuci 
Erdős Egy ripacs 
Sólyom Kántor 
Körmendy Egy paraszt 
Sárosi A kém 
Erdős Seolga 
Császár Egy sz inész 

I Szigligeti Psylander, a világhírű ma-
gyar moziigazgató é s moziszinész most 
készül a „Napoleon é s a molnár leánya" 
cimii képre. Minden szerep be van töltve. 
Nanoleont ő maga játsza, a molnár lá-
nyát Maria Gesticuíata, a híres olasz 
sz ínésznő. Csak a dobos fiu szerepe 
n incs betöltve. Szalay Jank' grófkisasz-
szony, aki szerelmes Szigligetibe, fiúnak 
adja ki magát é s leszerzözik a dobosf iu 
eljátszására. 

II. Szigligeti nem tud olaszul. A sze-
relmes leveleket, amelyeket Maria Ges -
ticulatához intéz, a dobosfiuval irhtja. 
D e a féltékeny Janka szerelem helyett 
vaskos gorombaságokat ír a levelekben. 
Az olasz nő dühösen faképnél hagyja a 
társulatot. A bajból a dobosfiu menti ki 
a filme'. Leányruhában pompásan el-
játssza a molnárlánvt. A kép mégis el-
romlik, mert Varié képviselő, akinek rá-
kosi birtokán a felvétel folyik, belép a 
napoleoni társaságba. 

III. A képet mégis bemutatják egy 
iótékony bazáron. Jelen van Szalay gróf 
is, aki megdöbbenve ismeri meg leányát 
a filmen, hiába erősködik Szigligeti, hogy 
az egy fiu leányruhában. Mikor Janka 
estélyi toalettben megjelenik. Szigligeti 
is megé' t mindent. A dolognak persze 
házasság a vége. 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

A cigányprímás. 
Operett 3 felvonásban. írták : Wilhelm és 
Grünbaum, Fordította: Harsányi Zsolt. 

Zenéjét szerzette: Kálmán Imre. 
Raskó Rácz Pali 
Nádor Laci, a fia 
Soós M. Sári a leánya 
B hari E. Kláii a leánya 
Percei Sári Juliska, a huga 
Harmath I. Irinov grófné 
Rátkai Gaston gróf, a fia 
Latabár VII. Heribert király 
Hajnal Mufz'ari , udvarm. 
Boross Cadeau 
Krasznai Fekete Péter cigány 
Lukács G. Hersilia, táncosnő 
Sólyom I. ) 
Oriold II. ) ur 
Sárosi III. ) 
Erdélyi Lionel-Buttes Chm. 
Szik L. Louison d e s j o u p o n s 
Balázs Pierro ) 
Dévényi Jean ) inasok 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

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

Ankerschmidt 
Hermin 
Eliz 
Grisák 
Von Maxenpfutsch 
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Az uj földesúr. 
Szinmü 5 felvonásban Jókai regényébő'. 

Szinre alkalmazta Dr. Hevesi 

I. felvonás. Ankerschmidt lo-
vag osztrák tábornok a szabad-
ságharc után birtokot vett Ma-
gyarországon. Becsüli a népet, 
jól érzi magát, csak_ szomszéd-
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 
tiltakozik ez ellen, kisebbik 
leánya Erzsike pedig levélben 
figyelmezteti Garamvölgyit, hogy 
beakarják vádolni. 

II. felvonás. Straff az ál oszt-
rák menekült zongoramester az 

Ankerschmidt házában, folyton 
áskálódik Garamvölgyi ellen egy 
bizonyos Paj tayné nevü özvegy 
asszony érdekében, aki menya-
szonya Garamvölgyi Kufsteinban 
fogoíy 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, ő, 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 tet ték 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 örökségééi t. 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, kínozza 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 és 
Aladár és Erzsike is egymásra 
találnak. 
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nAGY/\pfflszinuÁz 
A feleségünk. 

Szinmü három felvonásban. Irta: Balázs S. 

Személyek : 
Csortos Ferkei 
Gombaszögt Matild 
Sebestyén Báró Schotta 
T. Forrai Stefánia 
Z. Molnár Karvaly 
Kardos Szenes 
Kertész Főrendező 
Huszár Bogyai 
Haraszti Bogyainé 
Pappné Anna 

I. felvonás. Ferkey bankhivatalnok 
szerelemből nősült s elvette Matildot, 
akivel már öt éve a hivatalnokok sze-
gény életét éli. Egyik szobájukat kiadták 
Karvaly urnák, aki jól tudja, hogy Fer-
keyék rá vannak szorulva és mindenért 
felmondással fenyeget. Matild nővére pe-
dig, Stefánia, akinek „jól megy", gőgö-
sen érezteti a gazdagság főlényét a nála 
sokkal szebb é s fiatalabb Matilddal. Ma-
tild most feltárja lelkét Ferkey előtt és 
elmondja, hogy nem birja tovább a sze-
génységet és a lem indást és biztatja 
férjet, hogy kezdjenek uj életet, hiszen 
csak jobb következhetik ezután. Ferkey 
bár habozva, belátja az asszony igazát 
és legelső dolga, hogy a szemtelen szo-
baurral végezzen. 

II. felvonás. A banktisztviselők bálján 
megjelennek Ferkeyék és az asszony ra-

fyogó szépségével meghódítja Schütz 
árot, a milliomos vezérigazgatót. A báró 

ugy érzi, hogy most először szerelmes 
igazán és mindent megigér az a s szony-
nak, ha a másnapra kitűzött randevún 
megielenik. Matild még ingadozik, de el-
dönti sorsát, hogy Ferkey itt a bálban a 
sok asszony között érzi, hogy az ő fele-
sége mindegyiknél szebb és különb, sze -
relme, féltékenysége feltámad és hivja 
az asszonyt vissza az ő egyszerű éle-
tükbe, a szegénységbe. Jön Stefánia és 
Karvaly . . . Matild utálattal gondol v isz-
sza a sok megaláztatásra, a rossz, ko-
pott ruhákra. Ez az asszony másnap el 
fog menni a Pénzhez találkozóra. 

III. felvonás. Miti ld elment báró 
Schützhöz és nem is jött többé vissza. 
A báró, aki megunta már a kalandokat 
és Matildot szereti, nem engedi vissza 
Ferkeyhez, elválasztja tőle é s feleségül 
veszi . Ámde a félévi házasság lehűti a 
báró hevét, a pénzügyietek miatt elha-
nyagolja fe lesegét é s Matild a milliók 
között érzi, hogy szere'em nélkül nem 
sokat ér az elet. Találkozik előbbi fér-
jével, kiderül, hogy most is szeretik egy -
mást, Ferkey megint hivja az asszonyt 
és Matild meg is Ígéri, de csak holnap 
délutánra s o n n a n visszajön. Schütz 

észreveszi, hogy valami készül és első 
gondolata az, hogy Ferkeyt kiteszi va- I 
lahová messze egy vidéki bankba, de 
látva az asszony bánatát, kissé rezig-
náltán, kissé derűsen, olyan ember gesz -
tusával, aki mindenen tul van és min-
dent megért, belenyugszik ebbe a for-
dulatba 

Szinház után a N E W YORK kávéházba 
megyünk. 

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

Sebestyén 
Csorkos 
Táray F. 
Kertész 
Tarnay 
Vágó 
Papp 
Gombaszögi 
Haraszthy 
Bátori 
Tóth Irma 
Nagy T. 
T. Halmi M. 
Bera P. 
Abelovszky 
Zala 
Vándori 
Harmat 

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

A farkas. 

N C P - Ä O P Q P A 
Aranyeső. 

Operet t« 3 felvonásban. 
Izor. Zenéjét sze r i e t t e : 

Irta : dr. 
Zerkovitz 

Béldi 
Béla. 

Pázmán 
Horthy 
Szoyer 
Pajor 
Berky Lili 
Nagy M a j d a 
Kunossy Ella 
Ujvari 
Fe jé r ; 
Hajagos] 
Mátrai 
Marosff i 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

Játék három 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. Tárnoky 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 

Személyek 
Báró Turbolyai 
Báró Turbolya! Dénes 
Bánki Jo lán 
John Je f fe r sohn 
Miss Gwendoline 
Ivette 
Daisy 
Torelli zeneszerző 
Az orvos 
Az ügyvéd 
Öreg huszár 
Fone 

A darabban előforduló zeneszámok a 
Bárd Ferencz és Testvére zeneműk eres-
kedéseiben : Kossuth Lajos-utca 4. é s 

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

Buda gyöngye. 
Háromfelvonásos Operette. Irta: Bram-
mer Gyula é s Grünwa'd Alfréd. Magyar 
szinre alkalmazta Mérei Adolf. Zenéjét 

szerzette: Dr. Ascher Leó. 

Személyek: 
Fehér Artúr Garanai D o m o k o s 
Szoyer Ilona Lizi, a leánya 
Mátrai Ernő Plunderer, vendéglő s 
Gózon Gyula Sátor György 
Huszár Károly Strampfl Alajos 
Berky Lili Mária, főhercegnő 
Tamay Leona Kalesch grófnő 
Újvári Lajos Macska bácsi 
Nagy Magda Micike, a leánya 
Marosffy Lajos Dini, pincér 
Gombóc Vilma Marci, pikoló 
Lehner Margit Szálika, szakácsnő 
Csólnakossy Gyula Káka. kancell ista 
Fehér Artúr 
Bäsch Tercsi 
S toll Magda 
Horthy Sándor 
Kunossi Ella 
Dobozi Anna 
Körmendi Sári 
Dinnyési Rózsi 
Baksai Rózsi 
Hevesi Miklós 

Bendi gróf 
Viktor Bogumil 
Cresoentia Lujza 

Baptiste, komornyik 
Noszlopi 

Rohrer 
Farkas 
Márta 
Teréz 
A hercegnő vadásza 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

S z í n h á z U t á n a legkellemesebb étkező hely az újonnan átépített 

„EXSELSIOR"-szálloda é t t e r m e , 
A souterrainban Berlin híressége a SCHARFRICHTER-SCHRAMLI játszik. 

Ifj. Bokor és Kiszel, tulajdonosok. 
— = • •  



A „Hónapos szoba" zongorakivonata 
megjelent a 

Harmónia kiadásában 

Zongora. 

28. oldal szinuAZ! ELET 

Ének. 

ROMANCZ. 
FARKAS IMRE 

szaxel-me _ se 
hát e l uj . ra, ' Es már az asszony a ked-ve _ se 



^ z r o r r a n 29. o idd 

A „Hónapos szoba" zongorakivonata 
megjelent a 

Harmónia kiadásában 

1 ső vers. menő 
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Matolka színházi ember lesz. 
•zen a héten és pedig mindjárt keddi 

napon, Faludi Gábor a következő 
levelet kapta: 

„Nagyságos Igazgató Ur, Kedves barátom, 
értettem eddigi tartózkodásodat, mellyel a 
külföldi vendégszereplések elől elzárkóz-
tál. Hazánk, sajnos, nem biztosit müinté-
zetei számára e lég anyagi bázist. Tegnap 
azonban beszéltem Jankovich Béla bará-
tommal é s felvetettem az eszmét, hogy a 
Vígszínházát, amely a Magyar színháznál 
feltétlenül jobb, államköltségen kellene 
Berlinbe küldeni, Ha az ötlet tetszik ne-
ked, állok befolyásommal rendelkezésedre. 

Egy apró kérést is mellékelek: vi-
déki vendégeim számára kérek három je-
gyet a Hónapos szoba főpróbájára. Haza-
f ias üdvözlettel igaz barátod 

Mosolygó Ede, orsz. képviselő." 

Ugyanezen napon Beöthy László a 
következő levelet kapta : 

„Nagyságos Igazgató Ur, Kedves barátom, 
azokkal a nagy sikerekkel kapcsolatban, 
amelyeket színházaid tavaly és tavalyelőtt 
Bécsben arattak, gyakran eszembe jutott, 
milyen jó szolgálatot tenne a magyar iro-
dalom é s színművészet külföldi jó hírnevé-
nek az a. kormány, amely évenkénti bécsi 
vendégjátékaidat anyagi támogatásban ré-
szesítené, megkönnyitvén ezzel kulturális 
é s felette áldásos munkádat. Eddig a ma-
gad erejére támaszkodva vitted ki a leg-
jobb magyar társulatokat. Mig például a 
Vígszínház ezirányban semmit nem tett. 
Ha az ötlet tetszik neked, megpendíteném 
Tisza István gróf és Jankovich Béla bará-
taim előtt egy nagyobb szubvenció ötletét. 
Várom erre vonatkozó kitüntető válaszod. 

Ha már benne vagyok az írásban, 
mel lékesen egyébről is. Légy kegyes vi-
dékről feljött s Budapesten tartózkodó ro-

konaim számára ugy a Szerelem iskolája 
csütörtöki, mint a Mozikirály pénteki fő-
próbájára az én címemre három (3) darab 
főpróbajegyet küldeni. 

Hazafias üdvözlettel igaz barátod 
Mosolygó Ede, orsz. képviselő, 
a nemzeti munkapárt tagja". 

Ugyanazon a napon kapta Tóth Imre 
a következő levelet: 

„Nagyságos Igazgató Ur, Kedves barátom, 
tegnap, mikor Tisza barátommal beszé l -
gettem, szóba kerültél. A kegyelmes ur 
elismeréssel szólott működésedről. Mig 
más színházak — nem akarom a Népope-
rát megnevezni — idegen estékkel rontják 
a magyarosodás szent ügyét, te valóban 
hazafias működést teljesítesz. Meg is pen-
dítettem, hogy állami szubvenciód nevetsé-
gesen kevés ezen áldásos munkához. 

Nagybecsű működésedet családom 
is élénk figyelemmel kiséri. Kérlek, küldj 
címemre három jegyet a Bolondok tánca 
főpróbájához. 

Hazafias üdözlettel 
Mosolygó Ede 

képviselő, a munkapárt tagja." 

Végül levelet kapott ezzel a pos-
tával Márkus Dezső is. 

„Nagyságos Igazgató Ur, Kedves barátom, 
régóta figyelemmel kisérem, milyen buzga-
lommal segíted fővárosunk kiéhezett kö-
zönségét a külföld nagy csillagai révén 
végre értékes élvezethez juttatni. Ez a kul-
tur munka! Nem amit a Nemzeti Szinház 
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csinál. Bátor voltam erre tegnap Jankovich 
barátom (a miniszter) figyelmét is felhívni. 
Megpendítettem egy állandó szubvenció 
ötletét is. Ha a részletek érdekelnek, küldj 
a Lohengrin főpróbájára három (3) jegyet. 

Hazafias üdvözlettel 
Mosolygó Ede képviselő." 

A pesti színházaknál gyorsan dol-
goznak. Mosolygó Ede már szerdán vá-
laszt kapott, mind a négy levélre. Nem 
a címzettek írták a választ, hanem sor-
ban Komor Gyula, Lázár Ödön, Palásthy 
Géza és Bartha István. A levelek szö-
vege azonban ugyanegy volt, ha nem 
szóban, legalább értelemben: Közvetí-
tőkre és szubvenció fantáziákra nincs 
szükség, iőprobajegy pedig nincs. 

— Nem értem — mondotta Mo-
solygó Ede országos képviselő — pedig 
valamennyit tegeztem a levélben, holott 
sohasem láttam őket. 

Matolka Pálra és Mosolygó Rózára 
súlyos napok következtek. Mit tegye-
nek? A honatyai protekció, amelyet 
valóságos isteni mindenhatóságnak tekin-
tettek eddig, semmivé foszlott. Egy nagy 
illúzióval szegényebben, árváknak érez-
ték magukat a hatalmas főváros köze-
pén két szegény ináncsházai lélek. 

— Felmegyek ahhoz a Marton Sán-
dorhoz, aki a Király-színházban a mult 
héten olyan kedves volt hozzám. Taná-
csot kérek tőle. Azt is megkérdezem, 
mit csináljak, hogy ő a darabot elol-
vashassa. 

Kikereste a cimet a telefonkönyv-
ből és fekete kabátban elment. Egy óra 
múlva visszajött és némán, sápadtan 
lerogyott egy székbe. Végre megszólalt : 

— Ez a Marton nekem halálos el-
lenségem. Azt mondta, hogy fenn a 
színháznál elkérte a darabot, belenézett 
és hogy nagyon rossz. 

Mosolygó Róza elsápadt, özvegy 
Mosolygó Flórisné éktelen haragra ger-
jedt. Majd elmegy ő ahoz a Martonhoz 
— mondotta — és olyan skandalumot 

csinál, amilyen még nem volt. A fiata-
talok nagynehezen lecsendesítették. 

— Volt ott az irodában egy ide-
gen ur — folytatta Matolka Pál az el-
beszélést — az megsajnált, mikor Mar-
ton ilyen borzalmas módon lesújtott. 
Megmagyarázta, hogy ez a színházi vi-
lág, az intrikák és hizelkedések világa 
és ha akarok valamire menni, be kell 
furakodnom a színházi emberek közé. 
Gratulálni, kondoleálni, ismerkedni, be-
mutatkozni. 

— Nagyon helyes — vélte Mo-
solygóné — okos ember volt, aki mondta. 

A család, azaz a leendő család, 
közakarattal elhatározta, hogy Matolka 
Pál színházi életet fog élni. De hogyan 
kezdjenek hozzá? És ki ad tanácsot? 
Mosolygó Ede országos képviselő végre 
kirántotta a bajból őket és a következő 
praktikus tanácsokat adta: 

— Hosszú levélben gratulálni kell 
Márkus Emmának, akinek a lányát el-
vette Nizsinszki. Hosszú levélben kondo-
leálni kell Odry Árpádnak, hogy megint 
megbetegedett. Hosszú levelet kell irni 
Farkas Imrének, hogy darabja pompás 
és meg szeretnék vele ismerkedni. 
Hosszú levelet kell irni Herceg Ferenc-
nek, hogy a Nemzetibe a darabot gyönyö-
rűen fordította és mikor lehet felkeresni 
autogrammért. Ami pedig a legfontosabb, 
színházba kell járni, még pedig este, ha 
már a főpróba dolog nem sikerült. 

Mindez pénteken történt. Nyom-
ban elhatározták, hogy egy páholyt vesz-
nek a Mozikirályhoz. Ha színházi életet 
élnek, legalább jól is mulassanak. Ma-
tolka nem ment el jegyet váltani, mert 
az a tudat, hogy csütörtökön és pénte-
ken seregestül folytak le a főpróbák és 
ő mindenünnen hiányzott, buskomorrá 
tette. Ellenben elment jegyet váltani 
özvegy Mosolygóné. Jó sokára tért haza. 

— Nagyon sokan voltak a kasz-
szánál, azért késtem. 

— Van jegy? — kérdezte mohón 
Mosolygó Róza. 

— Nincs — mondta bánatosan 
Mosolygóné — nincs. Először megkér-
deztem a pénztáros kisasszonytól, hogy 
egy páholy? ő erre azt mondta, hogy 
harminc korona. Erre gúnyosan azt 
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mondtam, hogy „haha!1' De aztán meg-
gondoltam a dolgot, legyen harminc ko-
rona, ha muszáj; adjanak egy páholyt 
a Mozikírályhoz. Erre aztán ő mondta 
gúnyosan, hogy „Haha." 

— Miért? 
— Mert minden jegy elfogyott. 
A család bus némaságban ült egy 

darabig. Végre Matolka Pál az asztalra 
csapott, ugy hogy a gyufatartó felborult. 

— Azért is megmutatom, hogy a 
„Átok gyásza" szinre fog kerülni! 

(Folytatása a jövő hé ten . ) 

Rejtvényünk megfejtői között két dijat 
sorsolunk ki. 

I. dij : Egy művészi arckép a mű-
vésznő sajátkezű aláírásával. E héten 
Varsányi Irén autogrammjával ellátott 
arcképét adjuk I. dijképen. 

II. dij: Egy színházi páholy jegy az 
e heti fővárosi színházi előadások va-
lamelyikére. 

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

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése A világot jelentő deszkák. 

Helyesen fejtették meg: 
Löblovitz Erzsébet, Kemény Henrik Szolnok, 

Markovics Béla, Metz Lujza, Roskainé, Dubrova 
Károly, Gáspár Julia, Sonnenfeld Ilona, Guttnian 
Sándor, Waltej Béláné Rákosligetj Serák Gézáné, 
özv. Várady Józsefné, Hegedűs Lórika Kispest, 
Ü. Mészáros Mariska Somogytab, Hevesi Margit, 
Serfőző Böske, Zsiska Mihályné, Fülöp Ildiké 
Mezőtúr, Pankuch József Pozsony, Fekete Annus 
Szolnok, Mihályi Irénke, Kunitzer Klárika, Járay 
Lilly, dr. Asztalos József, Feldmann Annus, Pé-
terffy Zoltánné, Berkyné Cike Nusika Pécs. 

A sorsolásnál — melyet Fényes An-
nuska ejtett meg —: Mészáros Gizella 
sajátkezű aláírásával ellátott fényképet 
Ü. Mészáros Mariska Somogytab, a pá-
holyjegyet Dr. Nagy Jenöné Budapest 
nyerte meg. 

A jutalmakat a hét folyamán a nyer-
tesekhez juttatjuk. 

Lily. Egy szó sem igaz az egészből. K. Gy. 
Református. 27 éves, 6 , (03 korona. B. 0, Sehol 
sem tudnak jelenlegi tartózkodási helyéről. Mű-
vészet 1. 29 éves. 12 0 0, Rottenbiller utca 45. 
2. Sz. Varsányi Irén, 3. Berky Lili. 4. Kirély Ernő. 
5. 28 éves, 6.0CO korona. S. V. Nem igaz az el-
válásukról szóló hir. Nyári kacsa az egész tör-
ténet. Színész, 1. Harmincegy éves,24,C0D korona. 
2. Rottenbiller utca 45. 900 korona. 3. Kedves 
Művésznő. 4. 30 éves 1000 korona a havi fize-
tése. 5. 32 éves. R István Szíveskedjék felmenni 
az illető színházak titkári hivatalába, a hol kész-
séggel állanak rendelkezésére, ?siga Tényleg 
,,Mikovényi" és az ön fia. E. E- Pálfy tér 4. 
Kék madár. Materlinlenek olvasandó. Sopron 18. 
Nagyon ügyes, de nem nekünk való. K. I. Sorát 
ejtjük. L. Nándor. Hangváltozát alatt nem szabad 
énekelni Keresse fel kérem valamelyik énekta-
nárt és ő megadja a további utasításokat. 3. Olga. 
Valamelyik délelőtt jelentkezzék az Operaháznál. 
Ott megkapja a szüksége t útbaigazítást. F. Sári. 
1. „Szombaton a „Mozikirály"-ban. 2. Nem a 
Sybil hercegnőben, hanem a Napsugár kisasz-
szonyban fog Petrás fellépni1 3. A címszerepet. 
4. 20-án volt. 5. A színlap jelzi. 6. Nemcsak az 
Apollóban. Oly. Andrássy ut 98 Violelte. 1. 30 
éves. 24 éves. Ego. Andrássy ut 91. G. F. 1. Király 
Ernő nem játszik a Mozikirályban. 2. Vidéki 
vendégszereplő körútra megy. Árry. Felsöerdő-
sor 3. szám. Jelenleg ismeretlen helyen tartóz-
kodik. Néhány hét múlva szíveskedjék kérdésé-
vel bennünket ismételten felkeresni. 

fl 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 irányí-
tása fennakadást ne szenvedjen. 



M M ÉLET in. 

ÁLLJON MEG I 
NAGYSÁD EGY SZÓRA! f 

Mit főz ma? 
Ez a háziasszonyok legnagyobb gondja. A legügye-
sebb háziasszony is gyakran zavarba jön ennél a 
kérdésnél. Ilyenkor jó, ha kéznél van a HÁZTAR-
TÁS KÖNYVTÁRA, de hasznos akkor is, ha meg 
akarja tudni, hogy mit is főzzön olyat, ami ízletes, 
olcsó és egészséges. A. HÁZTARTÁS KÖNYVTÁRA 
Kiirthy Emiiné, a „HÁZTARTÁS" cimü népszerű 
asszony újság szerkesztőjének kipróbált hires étel-
receptjeit tartalmazza. 
Egy-egy kötet ára 20 fillér. — Mind a 
husz kötet ára H é r m e n t v e 4 k o r o n a . 

5 hónap alatt fél millió példány fogyott el! 

„ H á z t a r t á s K ö n y v t á r a ' í 

Szerkeszti: Kiirthy Emiiné. Egy szám ára 20 fill.  

EDDIG MEGJELENTEK: 1. Hus- és böjti levesek 11. Élesztős tészták és rétesiélék 
2 . Levesbe való tészták és egyebek 12. Torták könyve 
3. Különféle előételek 13. Sós és édes mártások 
4. Tojás ételek 14. Édességek és cukorkák 
5. Marha-, borjú- és sertéshusételek 15. Vegyes sütemények 
6. Szárnyasok és szárnyasvadak. 16. Különféle italok 
7. Nyul-, őz- és egyéb vadhúsok 17. Jóizü kenyérsütés 
8. Halak elkészítése 18. Fagylaltok, kocsonyák, krémek 
9. Különféle főzelékek 19. Gyümölcs-befőzés 

10. Gyűrött és kifőtt tészták 20 . Zöldség, uborka stb. eltartása 
Megrendelésnél elegendő a szám jelzése. Megrendelhető a pénz előleges be-
küldése ellenében a „ H Á Z T A R T Á S " kiadóhivatalában Budapest II., 

Margit-körut 5 B . 
A „HÁZTARTÁS" népszerű asszonyujságból mutatószámot kívánatra ingyen 

küld a Háztartás kiadóhivatala. 
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