
SZÍNHÁZI ÉLET 
Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. 

SZIRMAI IMRE »A nevető férj.« Mészöly felv 

II. évfolyam. 1913. o k t ó b e r i t ő l október 11-ig. 32. szám. 



II. SZl'nUÁZl ÉLET 

BERKY LILLY 
0 NÉPOPERA TAGJA. 

SS 
SS 

SS 
SS 

A szőrme gar-
nitúra 

E l k á n 
• I H B H H 

Gyula 
szücsmester-
nél készült 

Kárnly-körut 19. 

SSSSSgggSS 
Mészöly felvétele. 



II. évfolyam. 1913. október 4-től október 11-ig. 31. szám. 

Előfizetési á rak : 

Budapest és vidékre 

£gész évre 8 kor 
Félévre 4.70 . 
Segyedévre 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 REQQEL az összes buda-

pesti színházak egész heti szinlapjával. 

Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Eötvös-u tca 31. 

Telefon 133—91 
J 

Újházi Ede. 

ülönösen fájdalmas megle-
petésben részesültünk e hé-
ten a Mester révén. O, nem 

a Mester tehet róla, ő lent üdül most 
Abbáziában, hogy amikor hazatér ismét 
nekünk adhassa lelkének virágos szép-
ségeit. És lecsapott az érthetetlen hir, 
hogy Újházi Ede öreg már, holott mi 
fiatalnak, erősnek, szépnek tudtuk és 
ugy tudjuk ma is. 
Megjelent a hivatalos 
irás, amely útlevél 
akar lenni a tétlen-
ség országába, hogy 
ne lássuk többé a 
Mester klasszikus mű-
vészetét, ne lássuk 
ragyogó tökéletesség-
gel megrajzolt alak-
jait, amelyek teli van-
nak egy nagy sziv 
mélységes és meleg 
humorával. 

Ám tessék szerte-
nézni az országban : 
van-e egyetlen intel-
lgens, szinházbajáró 
ember, aki ne tilta-
koznék e kegyetlen 
faktum ellen. Á magyar szinpadi világ 
sohasem lehet olyan dúsgazdag, hogy 
legszebb ékességét, Újházi Edét nél-
külözhesse; a magyar szinpadi világnak 
szüksége van még a Mester nemes, 
csodás művészetére és a magyar kö-
zönség látni vágyja őt, látni akarja 
öregségtől kikezdett, kedves alakját, 
élvezni akarja a mosolyt elmés, derűs 

és indokolatlan 

szemében, amely pápaszemen kérésziül 
néz a világba, hzt a mosolyt nem sza-
bad elrabolni Újházi Edétől, mert ez a 
mosoly a miénk is. És a nyugdíjazás 
nem a Mester magánügye, hanem köz-
ügy. Mi látni és hallani akarjuk őt, a 
magyar szinpad legnemesebb virágát és 
búcsúzni nem bucsuzhatunk még .őle, 
amikor ő sem akar búcsúzni, mert érzi, 

hogy még van hiva-
tása azokon a desz-
kákon, amelyeken 
közel ötven évig 
szolgálta a magyar 
géniuszt. 

Megy-e csakugyan 
Újházi, vagy a köz-
vélemény felzúdulá-
sának hatása alatt 
nullifikálják a nyug-
díjazást, ez a kérdés 
izgatja most a lelke-
ket. Talán módját 
tudják ejteni annak, 
hogy ne távozzék még 
el tőlünk és ne fe-
küdjön ránk szomorú-
ságával az a tudat, 

hogy a világon minden mulandó, még 
a Mester fiatalsága is. Hiszen — hasz-
talan érvel ellenünk az a negyvenhá-
rom színpadon eltöltött esztendő — a 
Mester sohasem fog megöregedni, min-
dig olyan lesz mint ma : igazi, derűs 
bohémlélek, akin nem fog az idő rom-
boló munkája. 

© 

Székely fôlv. 



A nevető férj. 
Kis beszámoló nagy sikerről. 

zirmai Imre ha végigsétál a 
déli korzón az eddigieknél 
is nagyobb sikereket arat. 
Ahány szép asszony, lány 

sétál a Dunaparton mind utána fordul 
és egy természetes gondolattársulás foly-
tán az összes bájos női ajkakról ez a 
kérdés röppen el: 

— Látta már „A nevető férj"-et a 
Népoperában? 

* 

És az aki látta már, az alig győzi 
elbeszélni az érdekesnél érdekesebb 
jeleneteket. Mindjárt az első felvonás-
ban mennyi mulattató dolog történik a 
müvajgyáros irófeleségének irodalmi 
zsurján. Milyen furcsa alak például a 
vén és még mindig hiu Elvira néni, akit 
az egész társaság ugrat. 

— Fessen le kérem — igy könyörög 
egy festőnek a már nem fiatal delnő. 

— Helyes lefestem. A központi vá-
sárcsarnokban mint kofát amint egy 
stand mellett petrezselymet árul. 

— Oh, maga nagyon vicces ember. 
De ugy-e olajjal fest le. 

— Dehogy olajjal. Magának már 
csak az ecet jó. 

A müvajgyáros pedig még sokkal 

Hudacsek Nelly, Szú mai Imre, Berky Lili, Pázmán Ferenc. 

Szirmai Imre, Huszár Károly 
Mészöly felv. 

díszesebben udvarol El-
viranéninek, egyszerűen 
csak igy bókol neki: 

Maga nagynénibe ol-
tott anyós kivonat! 

* 
Egy müvajgyáros férj 

és egy irónő feleség, is-
tenem minő ellentét. Es 
a férj hiába halmozza el 
mindenjóvalazaszszonyt 
hiába hirdeti fűnek fának 
hogy: „hátnem egy drága 
lélek a szentem" a feleség 
mégis egy meg nem értett 
nőnek tudja magát s ször-
nyen elkeseredik. Hogy-
isne, mikor a férje olya-
nokat mond, hogy: 

Faludi Boriska, 

Mészöly felv. 
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— A legjobb magyar költő az én 
vekker órám. 

* 

Nápolyt látni és meghalni, sóhajtja 
a bohém társaság egy fiatal tagja. 

— Nos és ön még nem látta? 
— Nem. 
— Kár. 

* 

Asztalos a költő verseit szeretné ki-
adatni. De sehogyse kap kiadót. Pedig 
tehetséges ember és lépten nyomon 
ahol csak teheti igyekszik is ezt be-
bizonyítani saját verseiből vett idé-
zetekkel. De mit tesz, egy érvénye-
sülni nem tudó költő, udvarolni kezd 
a kiadó feleségének és igy próbál sze-
rencsét. A kiadó nem sejt semmit, jó-
ban van a költővel csak ép nevét cse-

réli el, hol suszternak, hol pedig flek-
puccernak nevezi a derék Asztalost. 

Na, ez már Mérei Adolf rendezői 
zsenialitását dicséri, amit a házibarát 
jelenetéből ki tudott hozni. A véges-
végig eleven és ötletes rendezés talán 
ezen pontban kulminál, midőn a férjek 
kacagva mesélik el a feleségük udvar-
lójának, hogy a többi férjek mily osto-
bák és vakok. Ez a remekül beállított 
jelenet könnyekig megkacagtatja a kö-
zönséget. 

~ * 

A nevető férj vadászni szeretne, de 
fél attól, hogy a felesége otthon tartja. 
Elhiteti tehát a társasággal, hogy egy 
ifjú nászutas párt elkísérve Olaszor-
szágba utazik. A búcsúzó férj Szapol-

Szirmai Imre, Berky Lili, Horthy Sándor. Hudacsck Nelly, Horthy Sándor. 
Mészöly fel*' 
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czay grófra b i Z z a féleségét és egy tucat 
levelező hipot ád át a nászütasoknak, 
hogy naponta küldjenek el egyet Itáliá-
ból v ő pedig Leányfalura megy vadá-
szatra. 

Igen ám csakhogy az asszony is 
Leányfalun van, még pedig nagy vadász-
társasággal. Elegáns vadász kosztümök-
ben vonulnak fel a hölgyek és urak. 
Szapolczay gróf is jelen van. Elvira néni, 
hogy a társaságot mulattassa szellemet 
idéz. Még pedig az Itáliában tartózkodó 
férjnek a szellemét. A hivásra meg is 
jelenik, Elvira néni nagy megdöbbené-
sére a müvajgyáros. És a derék ember 
aki sohase volt Olaszországban kény-
telen a Lexikont felmondani és igy be-
számolni útjáról. Javában mondogatja: 
„Tudod édesem a Pó az egy folyó és 
én onnan jöttem" mikor megjelenik a 
postás és levelet hoz Olaszhonból. Egy 
két perces dadogás és a müvajgyáros 
le van leplezve. 

Abból származnak aztán csak az 
igazán mulatságos jelenetek, hogy a férj 
az asszony előtt rejtegeti egy régi is-
kolatársát, egy elparasztosodott iskola-
társát, akinek zengzetes neve: Böczögő 
Kakuk Istók. A szép asszony nem sze-
reti férje barátját, mert az, az esküvő-
jükre azt táviratozta: Ottokár, Ottokár 
megházasodnod kár, kár, 
kár. Ez az Ottokár nem 
más mint Bárdos Otto-
kár a férj aki most rá-
parancsolt a szolgára, 
hogy a feleségének el 
ne árulja, hogy ő vala-
kit rejteget. 

Időközben Szapolczay 
gróf elhiteti az asszony^ 
nyal, hogy Bárdos egv 
nőt rejteget a kastély-
ban. Behívják a szol-
gát? 

— Egyedül jött az ur, 
vagy nem? 

— Nem egyedül. Csak-
hogy rámparancsolt, hogy 
ne áruljam el hogy kivel 

Í J Elég, szólt az irónő, és azon hitben, 
hogy a férje megcsalja találkát ad a 
grófnak. 

Egy 'spanyol fal mögött, a félhomály-
ban találkozik Szapolczay gróf és az 
irónő. De a hangulatos idillt megzavarja 
a férj, aki rájön a készülő hízasság-
törésre. A férj odaáll egy szarvasagancs 
alá és rászól a grófra : 

— Nem nevet gróf ur. Nem gondolja, 
hogy ez á szarvasagancs nagyon oda-
iltík a fejemre ! 

És most jön a darab leghangulato-
sabb része. Szirmai, a feleségétől válni 
készülő nevető férj a jó öreg csopaki 
mellett búslakodva rágyújt a bornótára. 

Bor, bor, de jó a bor . . , 
i . 

Te jó kedvnek örök forrása 
Nem hervadó nyári virulása 
Te hü barátom, jó szellemem. 
Kisérj el végig az életen! 
Te, gondoknak vig sírásója 
A könnyezők vigasztalója 
Hozzád repül a hálaszó, 
Mint szent ima, magasztaló. 

Refr . 

Por , bor, de jó a b o r ! 
És a csók is jó husz esztendővel! 

van. Ujváii Lajos Szirmli Imre Mészö'y felv. 
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Bor, bor, de jó a bor , 
És a csók is jó harmincas fővel! 
És mint negyvenes, 
Szomjad még heves 
Bort , azt bárki kap 
S jut csók is néhanap 
De ötven már ha vagy 
A nő cserbe hagy 
S nem marad, csak a bor! 
Bor, bor, de jó a bor, 
És a csók is harmincas fővel 
De ötven már ha vagy! 
A nő cserbe hagy 
S nem marad csak a bor! 

II. 
Meglassult szilaj vad táncom 
S hogy megláttam az első ráncom 
Mely homlokom csúfította el 
A bor vidított csak újra fel 
S, ha rám borul az ősz majd lágyan 
És megvetik halálos ágyam 
S elszáll utolsó sóhajom: 
A bort, a bort magasztalom. • 

A harmadik felvonásban dr, Rosen-
solt Sala köz és váló ügyvéd irodájá-
ban aztán minden rendbe jön. Nem 
tévedésből irtuk, hogy „váló" mert Sala 
doktor nem váltó ügyvéd, ő ugyanis 
arról hires, hogy az összes válni akaró 
feleket újra összehozza. Most is meg-
találjuk nála összes jó ismerőseinket, az 
előző felvonások szerelmes párjait, amint 
mind válni akarnak. És kacagtatóbbnál 
kacagtatóbb jelenetek után az összes 
párok mind kibékülnek. A furfangos 
ügyvéd ugyanis egyenként bebocsátja 
őket a „Szent a béke szeparé'-ba, 
ahol süppedő fotelok és remek pezsgők 
fogadják őket ugy, hogy innen két fia-
tal, és az emberiség különböző nemé-
hez tartozó lény csak halálos szerelme-
sen távozhat. 

* 

Most még a szereplőkről kellene 
beszélni. Senkit sem emelünk ki. 

Azt hisszük, hogy a legnagyobb és 
legigazabb dicséret az, ha azt mondjuk, 
hogy minden egyes szinész méltónak 
bizonyult arra. hogy Szirmai Imrével 
és a bájos Berky Lilivel egy együttes-
ben játszék. 

Aközönség estéről estéra dörgő tapsok-
kal honorálja Mérei Adolf és a színészek 
művészetét. Erre a tapsra a „dörgő" jelző 
csak enyhe kifejezés, mert hiszen estén-
ként majdnem háromezer lelkes em-
ber veri össze tapsra a két tenyerét. 

Porzsolt Kálmán. 
Legszebbik reménység 
A színészek álmán 
Hogy jót ir majd róla. 
A Porzsolt a Kálmán 
Nem bánja, hogy mások 
Akármit is írnak 

I 
Fő, hogy megdicséije őt 
A Pesti Hirlap 
Láttam egy színésznőt 
Egy olvasót morzsolt 
És igy imádkozot t : 
Szeressen a Porzsolt! 

És láttam egy színészt, 
A bőre lehorzsolt, 
Bőrét és játékát 
Lerántot ta Porzsolt 
És lattam egy szerzőt, 
A mosolya torz volt 
S szólt: szeretném tudni . 
Mit ir rólam Porzsolt? 
S ha látják, hogy hajam 
Kissé összeborzolt, 
Megsúgom; e versért 
Összeborzolt Porzsolt. 
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Sándor pedig büszke lehet, mert uj, 
eddig nem ismert alakot tudott csinálni 
a testőrből, amelyről sokan azt hitték, 
hogy csak egyféle képpen lehet meg-
játszani. Kiváló művészete, nagyszerű 
szinészi érzéke most nyilvánult meg 
valójában, mikor egy régi bravúros já-
ték visszatérő reminiszcenciáit kellett fe-
ledtetnie. Hát ez teljes egészében sike-
rült neki és Molnár Ferenc szívesen 
osztotta meg a tapsokat korzseniális 
szinész-társával, aki mint egy kaleidos-
kop, ezer szinben ragyogtatta művészetét. 

Tévedések sorozata. 
A Nemzeti Színház népszerű és kedves tit-

kára, Palásthy Géza előtt a napokban megjelent 
három szininövendék. Statisztálni akartak, mivel-
hogy ez némi mellékjövedelemmel jár, azonki tü l 
arra is jó, hogy a szinészpalánták később szaba-
dabban és kevesebb lámpalázzal jár janak-keljenek 
a közönség előtt. Palásthy Gézáról tudni kell, 
hogy enyhén kancsalit, ami gyakran ád félre-
értésekre alkalmat. A három növendék megállt 
Palásthy előtt, aki igy szólt az elsőhöz: 

— Hogy hívják? 
Az elsőhöz szólt, de a másodikra nézett a 

sanda emberek szokása szerint. Es csakugyan a 
második adta meg a választ : 

— Karcag István vagyok. 
— Nem magát kérdeztem! — förmedt most 

a másodikra Palásthy. 
— Hát kérem szépen, én nem is szóltam egy 

szót sem — felelt rá tiltakozva a harmadik fiu. 

II. Testőr. 
j királyokat fogadnak olyan 

ovációval, mint ahogy a Víg-
színház közönsége. A testőr 
reprizét fogadta. II. Testőr 

diadalmasan bevonult régi székhelyére 
és uralkodni fog sokáig, változatlan di-
csőségben. Mert Molnár Ferenc zseniá-
lis vígjátéka nem vesztette el a pihenés 
alatt sem hóditó kvalitásait, csupán egy 
személyi változás miatt kellett félre 
vonulnia. A Vígszínház azonban meg-
találta az uj testőrt Góth Sándor sze-
mélyében és II. Testőr újra fönt ragyog 
arany paszomántos, csillogó egyenruhá-
jában a Vígszínház színpadján. Góth 

Van der OSTEN ÉVA 
szász kir. kamaraénekesnő kedden, csütörtö-
kön és szombaton vendégszerepe l a N ép -

operában . 
A l e x y f e l v . 
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A feleségünk. 
3J , ' " I 

i H ^ k alázs Sándor „homo novus" 
• d U M f a pesti színházi világban. 

Darabjának főpróbáján kez-
dett megismerkedni Bohémia 

kis és nagy tekintélyeivel. Nagy kört 
képeztek körülötte az újonnan bemuta- j 
tottak és a boldog szerző vigan fogadta j 
a gratulációkat. Kivüle még csak egy j 
embernek volt oly népes udvara : ifj. 
Hegedűs Sándornak. O ugyanis uj husz 
koronásokat osztogatott, természetesen 
régiek ellenében. Egyszer csak átkiált í 
Hegedűs Balázshoz: 

— Gratulálok a darabjához. Nem 
parancsol uj husz koronásokat? 

— Köszönöm van már. 
— Ejnye, ejnye ez a Beöthy nálam 

hamarabb szerzett ebből az uj pénzből? 
Balázs Sándor erre olyan boldogan 

mosolygott mint aki nagyon meg van 
elégedve Beöthy husz koronásaival. 

* 

Hangos derültség közepette magya-
rázza az első felvonásban Karvaly ur 
(Z. Molnár), hogy milyen lakás kell egy 
pesti szobaurnak. Többek között kifejti, 
hogy a külön bejárat nem jó. Mert min-
den közelebbi kapocs a szobaúr és a 
háziasszony között ugy keletkezik, ha a 
szoba ur jön, és ép akkor mosakszik az 
asszony. Ékkor már a többi magától jön. 

— De most jöhetek-mehetek, amikor 
akarok. Ez az asszony sohase mosako-
dik. Még nem láttam ilyen piszkos né-
peket. így hát semmi remény sincs a 
szerelemre. 

* 

A szegényes helyzetben élő Matild 
(Gombaszögi) gazdag és procc nővérét 
Stefániát (Forrai Rózsi) játsza. És ennek 
az alakitásnak az a szenzációja, hogy 
ha az ember előadás közben behunyja 
a szemét nem tudja, hogy melyik be-
szél. Forrai Rózsi ugyanis jó nővérhez 
illően kitűnően utánozza Gombaszögi 
Frida hangját. 

* 

A szoba ur ingujjban mutatkozik be 
a szép Stefániának és mindjárt az iránt 
érdeklődik, hogy : 

— Nincs maguknál egy kiadó szoba. 
— De kérem nekünk jól megy, mi 

nem vagyunk arra rászorulva. 
— Maguknak jól megy? Akkor bo-

csánatot kérek, hogy ingujjba jöttem ide. 
* 

Matild és férje, a dzsentri Ferkey 
mégis csak rendre tanítják a minden 
kopogás nélkül a szobákba rontó Kar-
valyt. 

— Most bemegy a másik szobába, 
így szól erélyesen Ferkey — és addig 
ne merjen ide bejönni, míg azt nem 
mondjuk : szabad. 

Karvaly vagy tízszer kopog, de semmi 
válasz. A házaspár ugyanis csókolódzik. 
Mindaddig mig a csók jól esik nem en-
gedik be. Képzelhető, hogy milyen so-
káig kell szegény Karvalynak az ajtó 
előtt várnia. 

* 

A második felvonás báljelenetében 
igen érdekes alak a főrendező (Kertész) 
aki lihegve, lelkendezve intézkedik a 
vendégek fogadtatása és a tánc dolgá-
ban. Hatalmas üdvözlő beszédet tanult 
be a bálon megjelenő méltóságos ur 
(Sebestyén) fogadtatására, de a báró ur 
nem hive a hosszú szónokiásnak, ugy 
hogy a főrendező Ur végső elkeseredé-
sében a fal felé fordul és miután más 
nem akarja meghallgatni, annak susogja 
el beszédét. 

A báró urnák különben az a jó szo-
kása van, hogy minden kis szívességet 
azzal hálál meg. hogy egy cigaretta tár-
cát nyújt át a főrendezőnek, ezekkel a 
szavakkal. 

— Fogadja a mai est emlékére. 
A negyedik tárcánál a főrendező 

már a boldogságtól megtörve susogja : 
hát nem egy drága aranyos ember ez? 

* 

De azért az egész darabnak legka-
cagtatóbb figuráját mégis csak Huszár 
kreálja. Egy nagy szakállas strébert 
játszik, aki feléségének a méltóságos 
úrral való viszonyát használja fel arra, 
hogy felügyelő-bizottsági tag legyen. 
Mikor az asszony mindent őszintén meg 
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Magyar Színház. A feleségünk. Z. Mo'nár. T Forrai Róza, Sebestyén Géza, Kertész Mihály. Alexy felv. 

akar vallani akkor nagy mérgesen igy 
pattog a kis öreg: 

— Kikérem magamnak ! Nekem te 
ne vallj be semmitse őszintén. En csen-
det, békét, nyugalmat és felügyelő-bi-
zottsági tagságot akarok ! 

* 

„Sumatra," ez a szó tudvalevőleg 
egy szigetet jelöl. De ez még nem ma-
gyarázná meg azt a gyors népszerűsé-
get, amelyet „A feleségünk" premierje 
óta kivivott. 

Ugyanis a méltóságos ur megállapo-
dott Bogyainéval, hogyha viszonyuk bár-
melyik félre terhessé kezd válni, csak 
ennyit kell mondani: Sumatra és máris 
örökre szakítottak. 

Ujabban mint értesülünk pesti sze-
relmes körökben gyakran hangzik fel a 
mindkét félnek ismét teljes szabadságot 
engedélyező Sumatra jelszó. 

A harmadik felvonásban az öreg 
méltóságos már Matild férje és mint 
ilyen igen mulatságosan fejtegeti a férj 
és az udvarló viszonyát, Szerinte min-
den komoly munka által elfoglalt férj-
nek szüksége van egy házi barátra, aki 
napközben fáradozik az asszony körül, 
udvarol, bókol stb., szóval elvégzi a há-
zas élet kellemetlen részeit és aztán jön 
a férj és élvezi a már lángra gyújtott 
asszonyka ölelését és csókját. Csak 
egyre kell vigyázni: férjnek nem szabad 
későn jönni. 

* 

Ferkey a volt férj fellátogat hivata-
los ügyben a báróhoz. 

Kérem Ferkey ur, — szólt a báró 
— én elmegyek mulattassa addig a 
feleségét . . . a feleségemet . . a fe-
leségünket ! 

Innen a darab cime. 
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Stefánia hamis csőd miatt bezárt 
férjét vigan csalja Karvallyal. A szerel-
mesek meglátogatják Matildot és elárul-
ják, hogy trónörököst várnak. 

Hogy meg vagyok lepve, szól Matild. 
Hát még a férjem, az, hogy meg lesz 

lepve ! 
* 

Száz meg száz ötlet van a darabban. 
Az ügyesen összekötött csokorból csak 
néhány szálat szakítottunk ki. Most még 
a próbák egy érdekes epizódjáról szá-
molunk be. 

Egyik próba után már mindenki el-
távozott a színházból és az épület előtt 
beszélgettek, mikor egyszerre hangos 
dörömbölést hallottak. Rövidesen kitu-
dódott, hogy a fiatal szerzőt bezárták 
a színházba. A Magyar színházban ugy 
látszik ugv megszerették, hogy ki se 
akarták engedni. 

Balázs Sándor nevelve panaszkodott, 
hogy nem találta a kijáratot és igy nem 
tudott kijutni a Magyar színházból. 

Érdekes más szerzők azért panasz-
kodnak, mert nem tudnak oda bejutni. 

sz. b. 

A moziról 
Szól 
Dalom, a k isded. 
A m o z i b a n föl lép a kis Deed 
P s y l a n d e r és Fec'ák Sarol la 
És ez a mozi fe lkarol ta 
A sz ínművésze t minden ágát 
Tehát 
Az ember moziban lát 
Fű t - f á t 
Minden fa j ta drámát 
Tragédiá t 
És lá ték ot t 
Már sok vígjátékot 

Ámulok 
A világ száz tá ján 
Bámulok 
As ta Nielsen bá ján 
S a Duci bács i há ján 
Láthatsz o t t vízesést 

Mesést 
Tenge r t is eleget 
Víg gyereke t 
Ki r á rkány t e rege t 
Mada ra t egy sereget 
Pár jáva l 
És a német hadsereget 
Császárjával . 
Lá tha tsz a lkonyato t 
Robogó vonato t 
És villanyost 
A vászon elénk sok mindent 
Hoz im 
Csupán csak az anyóst 
Nem t u d j á k jól játszani a mozin. 
Edisont ez szörnyen gyötör te 
És tö r t e 
A fe jé t sokat 
Hogy vigye filmre az anyósokat . 
És éppen ezér ' 
Talál ta ki a f i lmet amely beszél ! 

•••• 

Egy szép művész pályának 
Alkonyul : 
Újházi nyuga lomba vonul . 
A mes te r e lvonul és pihen 
S engem a kíváncsiság r ágo t t : 
Ki képviseli a Nemzet iben 
Ezután a f ia talságot ? ! 

• • • • 

A z a h ö l g y , aki a b b a n 
A „Mozik i rá ly" című da rabban 
A fő nöszerepe t játszotta 
S ak inek ott a 
Sz ínházban 
Én lázban 
És e lcsodá lkozva bá ján 
A második felvonás t á ján 
Fe lmuta t t am e lapot 
És aki olyan tehe t séges 
Ké rem ad jon találka napo t 
Ha lehetséges. 
Művésznő, még sohasem szere t tem igy én 
Szivem háborgó tenger 
S a jel igém: 

Szenes ember. 
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• • « • ^ • Krner^m m m' 

! Kotschy Erich Első mechanikai szőnyeg poroló 
és megóvó intézet 

Budapest VI., Hungária-ut 
94. szám. Teleíon 5—06. 

A balletbói. 
Nirschy Emilia. 

Uj rovatot kezdünk itt meg és azo-
kat a művészeket mutatjuk be olvasó-
inknak akik ugyan sohasem szólalnak 
meg a színpadon s mégis elsőrangú he-
lyet foglalnak el a forró deszkák, a fes-
tett vásznak, a reflektorok világában, 

A ballett szép és lenge hölgyei ezek, 
akik nem a hanjuk csengésével hanem 

a testük finom ritmusaival szolgálják a 
maguk külön múzsáját. Terpsychore asz-
szonyt. Ez uj sorozatunkat pedig akarva 
sem kezdhettük volna méltóbbal mint 
Nirschy Emiliával az operaház ballerina 
assolutájával. 

Alig néhány esztendeje, hogy föltűnt. 
Akkor még csak a beavatottak tudtak 
róla az opera balletiskola benfentesei, 
és szerte hordták a hirt, hogy megint 

van egy uj táncosnő aki ki-
lencvenhat rond de jambe-ot 
tud csináln egy tourban. Me-
gint az itt annyit jelentett, 
hogy már esztendő óta nem 
volt. S aztán egy viharos si-
kerű estén bemutatkozott 
Nirschy Mici, a hogy az Ope-
raház táján beszélik s megmu-
tatta, hogy nem csak erre a 
nagyszerű produkcióra képes, 
hanem többet is tud ennél. 
Gondos és finom lelke van, 
amely áttudja hatni a régi 
klassikus balett magas formáit, 
hogy nemcsak kitűnő táncos 
nő, hanem igazi művésznő is 
aki a lelkével és a szivével 
hatja át maga alkotásait. 
Mert Nirschy Emilia minden 
tánca igazi műalkotás. S ez 
az est óta csupa ragyogó 
diadal a szereplése: Igazi 
kincse Nirschy Emilia az Ope-
rának, a kit a szinház, a 
sajtó és a közönség egyenlő 
és tüntető tisztelettel b c c s ü l 
meg. . 

Nirschy Emilia Mészöly felv. 
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I I I M 4 1 A Z 

Megdöbbentünk egy kicsit, 
Hogy nagy a deficit 
Az Operaházban 
És hpgy ugyanott sok hiány van 
Ezért munktársunk betért és 
Megkezdődött egy körkérdés, 
Hogy kinek mi a hiánya, 
Mert ,ez fontos, hiába. 
Először Bánffyt kérdeztem, ' 

Fájdalmas volt a szója, 
Hiányzik másfél milliója 
Aztán menten 
Hevesihez mentem 
És kérdést intéztem hozzája 
Főrendező ur mi a h iánya? 
Aszondja, 
Hogy sok a gondja 
Ezzel a rengeteg sok emberre l 
És nincs kibékülve az „r"-re l , 
Amely hiányzik a szavából 

Egy „er"-ret kér tehát a javából . 
j Ez volt még ^ jobbik eset , 

Mert megesett, 
Hogy egy tenorista 
Kinek nagy a renoméje, 

. Megsúgta, hogy hiányzik a „c"- je 
De kért, hogy ne adjak tul a titkán 
Környeinak kéne egy titkár 
Mert szere lmes levél jön egy massza 

És nincsen aki elolvassa. 
Tango 
Szava a fájdalomtól kongó 
Egy hiányt érez és azon ámul, 
Hogy itt nem tudnak taliánul 
És megkérdeztem őket rendre 
Például mit kiván a Szende? 
Mire ő igy kiáltott dühvel 
Már rég veszekedlem rendezővel. 
Csupán csak ez hiányzik nékem, 
Nincs egy uj rendező e vidéken? 
De elállt a szemem is, szám is 
Hogy mit kivánt az Ánisz, 
A rendező ugy találta rendén, 
Hogy szeretne zokogni Szendén 
És még sok hiányt jegyeztem 
Olyanokat, hogy majd elestem 
Például a kapunál Csepke 
Zsebkendőjét előkereste 
És könnyeit belesirta 
Miközben noteszembe beleir ta: 
Mint régi szolga sirva zengem, 
Hogy léptessenek elő engem 
Elég sokáig voltam Csepke 
Legyek végre Csepp még ma e s t e 
\ 

V I 

» j 
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Kővári Rajna Alice Pulszky 1 
ROKKOKO Medgyaszay kabai 

Élet Medgyaszayéknál. 
Nizsinszky nösülése elég szenzációs 

dolog, de a Buenos Ayresben kötött 
házasság semmiesetre sem bővelkedett 
annyi humoros epizódban, mint ameny-
nyit a Medgyaszay kabaréban mókáz-
nak Nizsinszky és Romola házassága 
körül. Telefonálnának is haza Márkus 
Emiliának, de a telefon elromola. Mind-
ezt szakadatlan kacagás közben tudja 
meg az ember, de előzetesen végigél-
élvezi a Rokokót, amelynek szövegét 
Kőváry, a muzsikáját Nádor Mihály irta, 

nola (Kökény L) Nijinszkv (Kővári) Magyari, Vidor F. 
NIJJINSZKY NŐSÜL. 

jót mulat Boldizsár falusi jelenetén és 
megilletődve hallgatja „A kivándrolók" 
cimü dalciklust, amelynek hangulatos 
Gábor verseire Kálmán Imre, a világhírű 
zeneszerző irt csodaszép zenét. 

A műsor fénypontja persze mégis 
Mimi direktor, aki uj számait freneti-
kus hatás mellett adja elő. És most 
látni, hogy legalább is olyan pompás 
direktor, mint amilyenfenomenálisképes-
ségű művésznőmért a kabaré műsora a 
mult havi igazán nagyszerű műsorhoz 
képest is emelkedést mutat. 

KIVÁNDORLÓK. Pap, Medgyaszay Vilma. Szalontai Forike, Magyari. 
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AZ UJAK. 

Parvis Taurino. 

Àz Opera doktorainak a száma ismét 
szaporodott egygyel: dr. Parvis 
Taurino. Egészen különös véletlen 

— egy hangverseny éneklés következ-
ménye — hogy jó menő nagy kliensü 
ügyvédi irodát felváltotta e különben 
sikereket hozó s nem kisebb jövedelmű 
metievel. Igy történt azután, hogy az 
elismert ügyvéd csakhamar a Scala ked-
vencévé nőtte magát, ami az olasz éne-
kesek legnagyobb lehetőségét jelenti. 
Tiszta érces hangja zenei intelligenciája 
bizonyos, hogy csakhamar utat tör a mi 
közönségünk szivéhez is s Scarpia szere-
pében az elismerő tapsok a közönség 
egyhangú tetszését jelezték. A Szinházi 
Élet most bemutatja olvasóinak a mű-
vész fotográfiáját, hogy igy a mult 
számunk Taccanija után most Parvis 
Taurinoval is megismerkedjék. 

Parvis Taurino Mészöly felv. 

Verő Mária. 

Àtavalyi szezon elején vetle fel a 
bécsi Arnau igazgató iskolá-
jába a jeles Verő Györgynek és 

Margó Céliának, az egykori hires prima-
donnának lányát: Mártát. A kis Mártá-
nak kezdettől biztosítva volt jövője, el-
lentétben a többi növendékekkel őneki 
nem kellett színigazgatóknál előszobázni, 
hanem érte valósággal versenyeztek. 
Igy például Rittner az uj berlini Künst-
lertheater igazgatója öt éves szerződés-
sel kínálta meg. Csakhogy ép ez idő-
ben járt Bécsben Beöthy László és az 
ő avatott szeme rögtön felismerte régi 
barátja lányában a nagy tehetséget és 
— amire Gombaszögi Erida szerződte-
tése óta nem volt példa — a kis szini-
növendéket mindjárt a Magyar-színház-
hoz szerződtette. 

Első fellépte Schnitzler hires müvé-
nek „A prédának" női főszerepében 
lesz. Benfentesek rendkívül nagy sikert 
jósolnak a legfrisebb magyar művésznő-
nek, ugy hogy igazán hálásak lehetünk 
Beöthy Lászlónak, hogy a német szín-
padtól elhódította a kiváló szülők tehet-
séges gyermekét a nagy reményekre 
jogosító Verő Mártát. 

Verő Márta. 
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A „Színházi Élet" sakktáblája. 

Mint mutatja ez az ábra, itt van egy 
sakktábla, mert müveit helyen ez 

is szükséglet s azon kivül egy ingyen 

melléklet, melyet átnyujtunk néked, ön-
nek, miután itt a zsidó ünnep. Tehát ez 
az ábra egy sakktábla, bár rajta a figu-

rák furák. 
Például a 
Király, az 
egy való-
ságos Ki-
rály, bár nem tu-
dom, hogy nem 
volt-i, a királyné 
viszont a Solti. He-
gedüst is királynak 
nézem, nagyon szorult helyzet lészen, 
mivel alig egy araszt—nyira van tőle 
két paraszt, a Móricz Zsiga feléje má-

szik mint egy csi-
ga, aztán a Rózsa-
hegyi Kálmán szin-
tén arra jár mán. 

Szegény Hegedűs Jibabőrzik, de 
Csortos és Törzs bástyaként őrzik, 
mig a Huszár nem mozdul, addig 

mig nem muszáj és nem menne, ha 
előtte vón' száz forint, mert nem tud 
menni csak lóugrás szerint. 

1 HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉRJE [, 
BARTA T j r MODERN jS 

SÁNDOR JÜVÖNYVKÖTŐMESTER E 
ILLUSZTRÁLT ÁRJEGYZÉKÉT ß 
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HAHÓ MIUJ5ÂG 
Az Opera uj rendezője. Az Operaház uj ren-

dezőt keres. Hevesi 
Sándor dr. egy esztendő óta emberfeletti mun-
kát végez s még a nyár szünidejét is kénytelen 
volt feláldozni, hogy elvégezhesse az idei be-
mutatók előkészítését. Fellétlenül segítségre van 
tehát szüksége. Még pedig olyan segítségre, aki 
egyrészt kitűnően ismeri a régi operákat és an-
nak budapesti rendezését, másrészt azonban 
önálló munkára is képes. Persze ilyen embert 
nagyon nehéz találni. Több név került k ombi 
nációba, de eddig egyik sem alkalmas erre a 
fontos hatáskörre, az Opera vezetőjét pedig az 
is óvatossá teszi, hogy az eddigi i lyinfajta pró 
bálkozások mind kudarcot vallottak. 

• • • 

A titok, Bernstein Henri szinmüve a Vígszín-
ház próbáin már egészen 

kialakult és szombaton megtarthatják a premie-
rei, amely a szezon első nagy szenzációjának 
ígérkezik.' Bernsteint, akit tulajdonképen nálunk 
fedeztek fel a német színpad számára is, sehol-
sem oly népszerű, mint épen Budapesten és a 
közönség már egészen természetesnek tartja, 
hogy müveit a Vígszínház adja elő. Ezúttal a 
szokott érdekességet fokozza, hogy Góthné 
Kertész Ella és Varsányi Irén játszák a női fő-
szerepeket, amelyekben mindketten legelsőrendü 
alakításra találnak alkalmat. Fenyvessy Emil és 
Góth Sándor alakításait is méltán a legnagyobb 
érdeklődéssel várják. A darabot, amelyhez fé-
nyes díszletek készülnek, Jób Dániel rendezi. 

• • • 
A Nemzeti Színház statisztái. Régi mizéria az 

állami színház-
nál, hogy néma személyzetül kizárólag a színi-
akadémia növendékeit használják fel, akik ren-
des fizetésük nem lévén, ímmel-ámmal és gyak-
ran sehogysem végezték a dolgukat. Most ugy 
segítenek a bajon, hogy rendes Szerződéses sta-
tisztákat szerződtettek. Tizenhat férfit és négy 

nőt szerződtettek le idáig, nagyrészt fiatal de 
már jónevü vidéki színészeket, akik 16C0 korona 
évi fizetést kapnak s a szerződéshez egy kis jó 
reménységet arra is, hogy hátha kikerülnek a 
statisztasorból. 

• • • 
A konventbiztos. A Nemzeti szinház egyik 

legközelebbi újdonsága lesz 
Farkas Pál darabja : „A konventbiztos". A da-
rab természetesen a francia forradalom láza és 
forrongó miliőjében játszik egy izgalmas karri-
ért mond el gazdag színekkel, egy érdekfeszítő 
szerelmes történet kapcsán, ebben a vérengző 
milljőben. Akik ismerik Farkas Pál e legújabb 
darabját , azt mondják, hogy ez a kitűnő iró leg-
teljesebb és leggondosabb alkotása, amely nem-
csak ötletes drámát ad, hanem sok komoly és 
nagybecsű mondanivalót is. Farkas Pál egységes 
és önálló szempontból nézi a francia forradalom 
és általában az emberi társadalom forrongó kér-
déseit s ez a történelembölcseleti felfogása tel-
jesen érvényesül a darabjában is. A Nemzeti 
Szinház nagy ambícióval készül már is az érde-
kes drámára, melyet Ivánfi Jenő fog rendezni. A 
főszerepet Odrynak szánta a szerző, de mivel a 
kitűnő művész még egy ideig nem lép fel, Som-
laynak jutott a hatásos és hálás feladat. 

mmmm 

Uj zenemüvek. A Népopera nagysikerű Ope-
rette újdonsága a „Nevető férj" 

zenéje a Bárd Cég kiadásában jelent meg ének 
és zongorára. A „Fordulj jobb felé" keringő és 
a Szirmay által előadott „Bor"-dalnak igen nagy 
népszerűséget jósolhatunk. Jók még és gyakran 
kellet megismételni a „Négy a kétszer kettő" és 
„Te drágicám", „Jupla, Jupla hopszassza" ref-
rainü dalokat. A két füzetben megjelent zene 
ára füzetenként 3 korona. „Royal Tango Argen-
t íno" most-a legdivatosabb tánc, Márkus Alfréd 
a szerzője. Ára 1.80 korona. ,,A fekete kocsi" 
Karinthy Frigyes pompás, humoros versét zené-
sítette meg Hetényi Heidelberg, bizonyára nép-
szeiü is lesz. Ára 1.80 korona. „Oh be szép 
vagy Budapest" Nagy Endre igazi pesti kupléja, 
megzenésítette Márkus Alfréd. Ára 1.80 korona. 
,,Oh miga elragadó" a legnépszerűbb angol ; dal, 
mely hozzánk is eljutott, Solti énekli a Royal 
Orfeumban Weiner István magyar szövegével. 
Ára 2 korona. Valamennyi a Bárd Ferenc és 
Testvére cég kiadásában jelent meg. 

• • • • 

Hari bácsi bacsuzik. Ki ne ismerné Hari bácsit 
a Király-színháztól, ahogy 

bemutatkozni szokott. S Hari bácsi most el-
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hagyja a neve mellől az eddig elmaradhatatlan 
jelzőt és elhagyja a Király-szinházat. Tiz esz-
tendő után otthagyja a Beöthy László színházát 
és becsületes derék és hosszú munka után a 
jól megérdemelt nyugalomba vonul. Másfél esz-
tendeje ugyan hiányzik még a teljes nyugdijá-
hoz, de majd csak találnak rá módot, hogy ez 
az ügy valahogy teljesen intéződjék el, ugy, 
ahogy a színpad régi és derék munkása Hari 
bácsi megérdemli. 

.8 Magyar Színház legközelebbi újdonságában megint 
a bécsi litteratura reprezentánsa. 

Athur Shnitzler szólal meg egyik legnagyobb si-
kerű darabjával. Az uj darab eredeti cime 
„Freiwild1 ' s magyarra Salgó Ernő fordította le 
„Préda" cimen, Az izgalmas történet a párbaj 
s a katonai lovagiasság kérdésével foglalkozik. 
Egy katonatiszt megsért egy nőt, igaztalanul és 
durván, a nő egyik jóbarátja megtorolja a sér-
tést. Természetesen a katonatiszt nem rakja 
zsebre a pofont s elégtételt követel, de az, 
aki a jól érdemelt pofont adta, nem akar elég-
tételt adni, mert szerinte a pofon megérdemelt 
volt . A tiszt, aki nem maradhat tovább katona, 
ha nem vesz elégtételt, az utcán lelövi az el-
lenfelét. Az érdekes darabban különben egy 
másik szenzációt is ad a színház. Egy uj szí-
nésznő mutatkozik be benne, Verő Márta. Verő 
György szinmüiró leánya s a beavatottak egy 
kivételes nagy talentum nagy sikerét Várják ettől 
az első fellépéstől. 

A Re inha rd t - c ik lus . A német kritika mond-
hatlan gyönyörűséggel élvezte a Reinhardt-ciklus 
első darabját, a Boldogok szigetét, amely egész 
különös és eddig nem érzett hatásokat váltott 
ki a nézőkből. Különös elragadtatást keltettek a 
nagy Böcklin örökbecsű festményei után rende-
zett jelenetek, amelyek közül mi is bemutatunk 
egyet olvasóinknak. Az Ámor és Faun teljesen 

Böcklin képe után van beállítva, és akik látták 
már, azt mondják, nem túlzás, ha Reinhardt a 
Boldogok szigetét film költeménynek neveí i . 

Rengeteg összegeket kötöt tek már eddig is 
a mozi vállalatok egyes film felvételekre. De az 
összes eddigieket fölülmúlta a Gaumont-cég Ham-
let-filmje. A darab Shakespeare remekműve 
nyomán készült, csakhogy a rendezés érvényre 
juttatja az egész vonalon a mozinak a szinpad 
fölötti azt az előnyét, hogy megcsinálja a darab-
ban csak emiitett és színpadon elő nem adható 
jeleneteket mint például Hamlet tengeri utazását. 
Magyar mozi körökben nagy érdeklődéssel vár-
ják a legújabb Gaumont-képet. 

Rákosi Jenő Magdolnáját a Pathé cég meg-
szerezte film darabnak és a felvételt — mint 
értesülünk — novemberben kezdődnek Bécsbén. 
Ennyi magyar vonatkozás mellett az sem érdek, 
telen, hogy a kiváló író darabjában két magyar 
szereplő játsza a főszerepet és pedig — ez külön 
szenzáció — Pálmay Ilka játsza Magdolnát, míg 
partnere Gyömbér Laci szerepében Thury Eiemér 
lesz. 

A Sárga cs ikó fölvételei most már lázas 
gyorsasággal készülne és az ezerhatszáz méternyi 
népszinmüből mindössze kétszáz méter hiányzik. 
Berky Lili most kedden utazik le ismét Kolozs-
várra, hogy lejátsza szerepét, amire jó alkalma 
nyílott, mert Van der Osten asszony vendégsze-
replése folytán néhány napi szabadságot élvez, 
így nincs akadálya, hogy a nagy érdeklődéssel 
várt film elkészüljön és november elején való-
színűleg már a filmbörzén fogunk találkozni a 
Pathé Fréres első magyar tárgyú film-drámájával. 

Az a m e r i k a i film gyár egy szenzációs mozi 
felvétellel kápráztatta el a világot cime a nem-
zetközi forgalomban Ivanhoe volt. Szövege ré-
szint Walter Scott regényéből részint a történe-
lemből van meritve.^A film művészi rendezése és 
összeállítása Herbert Brennon munkája. Ivanhoe 
volt. Ivanhoe szerepét a kitűnő King Bag-
got jálsza. Az érdekes filmet a Mozgókép Ott-
hon szerezte meg és hétfőtől kezdve adják „A 
zsidónő" cimen. 

VERES p h o t o m ű v é s z c t í - s z a l o n j a 
BUDAPEST V . , Harmincad-utca 3 . (BÉCSi-lltCa sarok) . Telefon 1 3 5 — 7 0 . 

SZÍNHÁZI ÉLETRE való hivatkozással árkedvezmény. 
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A késedelmes Zerkovitz. 
Amint már többször megír-
tuk, Zerkovitz Béla uj ope-
rettje, a Katonadolog a fő-

szezonban kerül szinre a Népoperában. 
A népszerű komponista a múltkor egyik 
délben fölment Méreihez és a kapuban 
találkozott egy újságíró barátjával, aki 
ebédelni hívta. 

— Menj csak az Excelsior-szálló ét-
termébe — mondta Zerkovitz Egy ne-
gyed óra múlva én is ott leszek. 

Az újságíró elment, várt, megebédelt, 
Zerkovitz csak nem jött. Amikor nem 
győzte türelemmel, átment a New-York 
kávéházba és telefonált a Népopera 
portásához, hogy a New-Yorkban várja 
Zerkót. Öt órakor még mindig nem jött 
a zeneszerző. Az újságíró bement a re-
dakcióba és most már onnét telefonált, 
hogy ott keresse föl Zerkovitz. Persze, 
hogy itt is hiába várt. Végre fél nyolc-
kor lement vissza a Népoperához és 
éppen akkor érkezett, amikor Zerko-
vitz kilépett Mérei ajtaján. Az újságíró 
haragosan förmedt Zerkovitzra, aki ne-
vetve nyugtatta meg. 

— Katonadolog ! — mondta. 
— Mi az, hogy katonadolog ? 
— Hát az uj operettem, amelynek 

az a címe, hogy Katonadolog. Egész 
mostanáig a Katonadologban tárgyal-
tunk Méreivel. 

Király Ernő lia. Megsug-
juk diszkréten, hogy Király 
Ernő apai örömeknek néz 
elébe. Mióta a dolog kipat-

tant, a Király-színház környékén lázas 
tippelés folyik, vájjon fiu lesz-e az uj 
jövevény, vagy leány? Természetesen 
a jövendő apát izgatja leginkább e kér-
dés és miután az orvosi tudomány még 

nem emelkedett odáig, hogy erre a kér -
désre felelni tudjon, Király Ernő kény-
telen népies babonák szerint jósoltatni. 
A múltkor például megfogja a színház-
ban a kedves Harmath Ilonka. 

— Teritsd le a zsebkendődet — 
mondja. Király leterítette a zsebken-
dőjét. 

— Most vedd föl — folytatta Har-
math Ilonka. 

Az apajelölt megfogta a zsebkendőt 
a közepén, ahol a hajtások összeesnek 
és fölemelte a zsebkendőt. 

— Menj haza — szólt emelt hangon 
Harmath Ilonka — és mond meg a fe-
leségednek, hogy fiúgyermeked lesz. 

A babona tudniillik azt tartja, hogy 
aki közepén fogja meg a zsebkendőt, 
annak fia lesz, aki a szélén fogja meg, 
annak leánya lesz. 

— Jó, jó — mondta erre Király 
Ernő. — Ezek szerint könnyű szabá-
lyozni az egész ügyet. Aki már tudja 
a babonát, az ilyen módon eldöntheti, 
hogy fia legyen, vagy leánya ? 

— Hát persze — hagyta rá Harmath 
Ilonka — Csakhogy a nagyobb bizton-
ság kedvéért jobb előbb megvárni az 
eredményt és azután megcsinálni a zseb-
kendő-próbát. 

A népszerűség átka. 
Hétfőn történt, amikor az 
Apolló az első Fedák-fil-
met bemutatta, hogy a 

nagy primadonna egyáltalában nem tu-
dott bejutni az Apollóba. A közönség 
annyira megostromo ta a pénztárt, hogy 
egyetlen hely sem maradt üresen. Fe-
dák tehát kint rekedt az előcsarnokban 
és bizonyos elégtétellel látta, hogy ha 
nem is mehet be, ezt tisztán a tulajdon 
népszerűségének köszönheti. 

A kint szorongó tömeg persze meg-
ismerte Zsazsát és erősen éljenezni 
kezdte. És valaki fölkiáltott: 

— Nézzétek, Zsazsa is kinn szorult. 
Mire egy másik hang így repliká-

zott : 
— Neki könnyű. Ő azért mégis benn 

van az Apollóban. 
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A külföldi diadal. A 
Népopera rendes zongora 
termében elromlott a zon-
gora, azért Fessier kar-

mester Markus direktor szobájában pró-
bálta a Lohegrin Erzsébetjét Murányi 
Erzsébettel. Ugyanakkor Márkus Dezső 
telefonice tárgyalt a bécsi Volksoper 
igazgatójával. Egyszer csak megszólal 
a bécsi direktor: 

— Ugyan, ki az a pompás Erzsé-
bet ? Valósággal elragadó. 

A telefon ugyanis elvitte Bécsbe 
Murányi Erzsébet énekét és a Volks-
oper igazgatójának annyira megtetszett, 
hogy formális szerződési ajánlatot tett 
a művésznőnek, aki igy akaratlanul is 
abba a kellemes helyzetbe jutott, hogy 
növelte úgynevezett külföldi diadalai-
nak sorozatát. 

Rózsahegyi mulat. Még a 
nyáron történt, amikor Rózsa-
hegyi Ká'mán a Jardin de Pa-
risban mulató jelenetet adott 

elő. Egyszer csak odaállít hozzá egy 
idősebb elegáns úriember és bemutat-
kozik. 

— X. bácskai földbirtokos vagyok 
mondta a pirosképü bácsi — és egy 
kérésem volna Rózsahegyi úrhoz. 

— Parancsoljon — szólt előzékenyen 
Rózsahegyi. 

— Hát kérem — folytatja a földbir-
tokos — elnéztem, milyen csudaszépen 
tetszik mulatni. Aztán eszembe jutott a 
fiam, aki szintén rengeteget mulat, de 
nincs az ő mutatásának semmi formája. 
Ugy gondolom, ha már mulat a fickó, 
legalább tanulja meg, hogyan kell . . . 

— Nem értem az ügyet. 
— Rögtön megmagyarázom. Én meg-

hívnám a művész urat mihozzánk. Ott 
nem lenne más dolga, csak furton-furt 
mulatni kéne egy hétig a fiammal. Én 
persze szívesen fedezném a költséget, 
sőt (és itt ravaszul hunyoríntott) meg is 
toldanám pár kövér bankóval. 

Hát ilyen sikere volt Rózsahegyinek 
a mulató jelenetben. Illetve még nagyobb 
sikere, mert az is megtörtént, hogy a 
jelenetet után egy ur a pincér utján 
mulatni hivta Rózsahegyit. És hogy na-

gyobb bizalma legyen hozzá, egyúttal 
két darab száz koronást küldött hozzá 
kauciónak. Hadd lássa Rózsahegyi, hogy 
nem aféle pitiánerrel van dolga, 

A hattyúdal. Ányos Laci, 
az ismert dalköltő és Szőke 
Szakái a Steinhardt Mulató 
háziszerzője a New-York-

ban billiárdoznak. A játék hevében 
Ányos Laci egy cigarettát kért Szőke 
Szakáltól, aki egy kissé fanyar képpel 
nyújtotta át a kért cigarettát. 

— Tudja mit? — vigasztalta Ányos 
Laci az elmés malacságok költőjét — 
viszonzásul dedikálok magának egy dalt. 
Direkt magának irom. 

Folyt a játék tovább, amikor Ányos 
Laci uj cigarettát kért. 

— Jól van, én adok — szólt dühösen 
Szőke Szakái — hanem ez legyen aztán 
az utolsó dal életében ! 

A kritikus élete. A testőr 
reprizén feltűnt, hogy Sze-
rémy Zoltán, aki eredetileg 
szürke hajjal játszotta a kri-

tikust, most fehér parókában jelent meg. 
Amikor ennek a változásnak okáról kér-
dezték, igy felelt : 

— Könnyű a többieknek. Ok bátran 
játszhattak a két év előtti maszkban. 
De egy kritikus két esztendő alatt annyi 
keserűséget kénytelen lenyelni, hogy 
legalább tiz évet öregszik. 

Az indulatos ember. Van 
egy fiatal színészünk, aki 
arról a kellemetlen tulajdon-
ságáról nevezetes, hogy min-

denkit megpumpol. Mellbe vágja az is-
merőseit, ahogy a pesti argot mondja. 
A fiatalember a múltkor szörnyen meg-
haragudott egy kollegájára 

— Megölöm azt azt a gazembert ! — 
bömbölte éktelen haraggal. 

Mire csöndes derűvel megszólalt Her-
vay Frici. 

— Dehogy ölöd meg, dehogy ölöd 
meg — mondta. — Nem vagy te olyan 
vérszomjas. Ha nagyon haragszol rá, 
nem ölöd meg, hanem legföljebb mell-
bevágod. 
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[ Iskolatársak találkozója. Az 
örég Faludi Gábor a napok-
bán az utcán találkozott egy 

I ismeretlen úriemberrel, aki 
sürgősen a nyakába borult. 

— Szervusz! — kiáltotta lelkesen az 
idegen — Hát nem ismersz meg? 

A rövid diskurzus során kiderült, 
hogy Faludi Gábor és az illető ur öt-
vennégy esztendővel ezelőtt együtt jár-
tak az elemi iskolában. A direktor mód-
fölött csodálkozott azon, hogy egykori 
társának olyan jó emlékező tehetsége 
van. 

— Hát te honnét ismertél meg en-
gem? — kérdezte. 

— Ja , az más — mondta az iskola-
társ. — Én már a múltkor is láttam a 
a képedet a Színházi Életben. 

Sarkadi a zsinagógában. 
Az izrealita ünnepek szín-
házi világunkat sem hagy-
ták érintetlenül/Ujjév nap-

ján még a légbohémebb lélek is áhítozik 
az Ur szine elé és így történt, hogy 
Sarkadi Aladár, a Vígszínház kitűnő 
tagja szintén elment a Dohánytemp-
lomba. Persze ez nem megy simán, mi-
vel a templomba csak drága pénzért 
jegyen lehet bejutni. Sarkadi azonban 
nem reszkírozott egy krajcárt sem lelki 
üdvösségére, hanem elsétálván a jegy-
ellenőrző közegek előtt, büszkén oda-
vágta : 

— Szabadjegy ! 
Aminthogy igaz is. Tudniillik előz? 

tesen ingyen bemeneti engedélyt eszkö-
zölt ki a hitközségtől. 

A 5ZÍNHÁZÍ ÉLET KABARÉJA. 
—Mfuáfis sfrófáÁ— 

A tesiör egykor Csortos vót 
A reprizen utódja Góth 
És Varsányi, ez a csalfa 
Góthot épen ugy megcsal ja 

Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Elég é r d e k e s ez kérem, 
Hogy ősz végén s aztán iélen 
Ha beállnak a hidegek 
Jönnek a forró s ikerek. 

Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Operánkban idén megint 
A legújabb divat szerint 
A hölgyek (ezt most megsúgom) 
Nem hordnak fátyolt — torkukon. 

Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Véleményem most egyszer , kész 
Fedák esténként fess c se rkész 
Mért nem járnak, óh ez vétek, 
Dekoltázsban a c s e r k é s z e k ? ! 

Dinom, dánom, sum, sum, snm. 

Kiváló művészi felvételeket készit 

TORDA fényképész S K 
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Nemzeti Szinh z. Képek Balázs Béla darabjából Az utolsó napbó1. Alexy felv* 
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HÍREK A VIDÉKRŐL. 
Krémer Sándor társulata Zentán most fejezte be 

őszi szezonját. Estéről-estére zsú-
folt házak előtt«játszottak, amiben legnagyobb 
része a színtársulat ifjú és nagytehetségű prima-
donnájának, Radó Vellynek van, akinek szép 
hangja, f inom kifejező játéka és ragyogó toá-
lettjei m eghóditották a közönséget. A fiatal 
művésznő a Cigányprímás, Leányvásár, Ártatlan 
Zsuzsi, Buksi, Aranyeső, Obsitos, Sztrájkol a 
gólya, Kis gróf, Drótostót, Limonádé ezredes, 
Erdészleány vezető-szerepeiben mutatkozott be 
igen nagy sikerrel. A társulat téli állomáshe-
lyei Munkács és Ungvár, ahol négy hónapig 
játszanak. 

Szolnok. Vidéki színészeink és színésznőink közül 
van egynéhány, aki a legkényesebb fő-

városi közönség igényeit is teljesen kielégitené 
és akit a fővárosi színigazgatók állandóan Szem-
mel is tartanak. Ezek között a legtehetségeseb-
bek közé tartozik a bájos Kovács Lula, aki 
Mariházi társulatának tagja és mint ilyen ara-
tot t viharos sikereket több nagyobb vidéki vá-
rosban igy Kecskeméten és Szolnokon is. Nagy 
rutinnal és tehetséggel tölti be a naiva-szerepe-
ket. de mint drámai hősnő is több igen eredeti 
felfogású és sikerült alakítást produkált. Külö-
nösen hangos sikere volt a Csitriben, íz „Eiős 
láncok"-ban és Molnár Ferenc diadalmas szín-
művében „A farkas"-ban. Ezeknek az alíkitásai-
nak a híre a pesti színházi körökhöz is eljutott, 

akik velünk együtt nagy érdeklcdéssel várják a 
kiváló művésznő további szereplését és fejlő-
dését. 

T i ! 

POZSOnybÓf a következő tudósítást kaptuk. Ladányi 
Imre hős szerelmest a Burgtheater akarja 

szerződtetni és igy rövidesen elhagy ja a po-
zsonyi színházat. Szakács Áipád egy itt alakuló 
orfeumnak lesz igazgatója. Ardo Ilus, a szat-
már-németi színház hires primadonnája lett szer-
ződtetve. 

Kovács Lulu, Mariliázi tár.-ulatárík tagja. 

T r o c a de r o 
VII., Király-u. 77. Telefon 15-10. 

Minden este 8'/» órakor a fényes megnyitó műsor 
Käthe Freifrau von Broich 
Németország legnagyobb humoristanője. 

Ml le A l t ra a párisi f mbasadeur tagja. 
Mstr. Alexander Etienette 

telepátiái duett, 

THEODOR ANGELI humorista 
3 bohózat és még 20 különlegesség. 

12—l- ig 20 ének ég táncszám, utána reggeli 
5 óráig BAL-MABILL 

B A U E R 
E R N Ő 

úriszabó divatterme 

BUDAPEST, Muzeum-körut 15. szám. 
A legelegánsabh ruhákat jutányosán késziü. 
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OPERAHÁZ NEMZETI 
SZÍNHÁZ 

VÍGSZÍNHÁZ KIRÁLY 
SZÍNHÁZ 

MAGYAR 
SZÍNHÁZ NÉ P OP E RA 
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Az a ranyemb. 

! Az utolsó n a p 
A t a n í t ó n ő 
A testőr 

Buksi 
A mozikirály 

A farkas 
A feleségünk 

Trav i s t a 
A neve tő fé j 
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j Endre és 
Johanna Az ö rdög » Uj földesúr » 

Kedd 
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Vízkereszt Villámhárító « A feleségünk Lohengrin 

Szerda 
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Az utolsó nap A testőr » Uj fö ldesúr Nevető fér j 
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A faun A taní tónő » A fe leségünk Carmen 
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Az utolsó nap Hónapos szoba » U j földesúr Nevető fér j 
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A boszorkány A t i tok » A préda A m a d o n n a 
ékszere 

, , . délután 
Vasarnap e s t e 
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Romeo és Iulia 
A faun 

Hónapos szoba 
A titok 

Cigányorimás 
A mozikirály 

Szerelem iskol. 
A préda 

Bnda gyöngye 
A nevető fér j 

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

MODERN S Z Í N P A D 
93-16. 

Kezdete naponta 
negyed 10 órakor. 
VI., Andrássy-ut 69. — Telefon-szám 
Szeptember 29-én premier. Az októberi műsor 
bemulató előadása. A kivándorlók. Kálmán Imre 
dalciklusa. Nizsinszky nősiil. Tisza a klubban. 
Rokoko. Asta és Psylander. Pufi a gőzben. 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 legvidámabb pest i újság 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 Fri-
gyes, Korcsmáros Nándor, Liptai Imre, Nagy 
Lajos, Szini Gyula, Szomaházy István, Vajda 
Ernő. Rajzolói : Major, Dezső, Gedő, Metzner, 
Vértes és Fórai. 

Csupa fölényes szellemesség, sziporkázó 
ötlet, mulattató apróság é s gyilkos szatira. 

SORRENTO 
KÁVÉHÁZ 

Rácz Gyula ZÖLDI MARCI 
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N E M Z E T I iszinuÁz 

Endre és Johanna. 
Történeti szinmii 5 felvonásban. Irta : 

Rákosi Jenő. 

Molnár 
Beregi 
Dezső 
Kürti Gy. 
Mihálvfi 
Bonis 
Qaramszegi 
Pethes 
Bartos 
Kürti J. 
Rákosi Sz. 
Fáy Sz. 
Hegyesi 
Márkus 
V. Molnár 

Robert király 
Endre herceg 
Tarento Lajos 
Durazzoi Károly 
Monte Seagliozo 
Moriale 
Terlizi 
Betrann 
Drigeth 
Pobery 
Sancha királyné 
Erzsébet „ 
Katalin 
Johanna 
Mária 

Romeo és Julia. 
Szomorújáték 5 felvonásban. I r ta : 

Shaekasperae. 

Mészáros 
Garamszeghy 
Horváth 
Bartos 
Beregi 
Pethes 
Mihályfi 
Rajnay 
Oál 
Rózsahegyi 
S Fáz Sz. 
Paulay E. 
Csillag 

Escalus 
Raris 
Montagne 
Capulet 
Romeo 
Merbutio 
Benvolio 
Tybalt 
Lőrinc barát 
Péter 
Capuletré 
Julia 
Dajka 

Az aranyember. 
Drámai költemény. Irta Jókai Mór. 

Pethse 
Bir tos 
Török Irma 
Lugosi 
jászai 
D. Ligeti J. 
Molnár 
Paulay Erzsi 
Dezső 
Rózsahegyi 

Ti n i - M hály 
Trikálisz Euthym 
Timea 
Kadisa 
Teréza 
Noémi 
Brazovics 
Athália 
Krisztány Todor 
Csajkás tiszt 

Vízkereszt. 
Vígjáték 4 felvonásban. Irta : Shaekas-

perae. -

Garamszeghy 
Nádai -
Mihályfi 
Kürti 
Horváth Jenő 
Gál 
Mészáros 
Rózsahegyi 
Lenkei H. 
Paulay E. 
D. Ligeti J. 

Orino 
Sebastiana 
Anhonio 
Hajóskapitány 
Böffen Tóbiás 
Keczeg Sándor 
Malvodio 
Fábián 
Olivia 
Viola 
Mária 

Az utolsó nap. 
Dráma 4 felvonásban. Irta Balázs Béla. 

Ivánfi 
Beregi 
S. Fav, Szeréna 
Hajdú ' 
Rajnai 
Váradi Aranka 
Paulay Erzsi 

Astorre Baglione 
Simonetto Baglione 
Atalanta 
Matarazzo 
Rafael Santi 
Livia Vanucci 
Olympia, kéjhölgy 

I. A Baglionék palotájában nagy ijn-
nepség van az Oddiak tiszteletére. Ám 
a két Baglione Simonetto és Astore tud-
ják, hogy az Oddiak Perugia ellen tör-
nek sőt a város egyetlen kútját már el 
is zárták. Ezért a Karcra készülnek s az 
egyik Oddit, Galeottot, Simonetto meg 
is öli. 

II. Simonetto készül a halálra, mert 
tudja, hogy az utolsó nap előtt áll s mi-
előtt még elesne a harcban szeretne 
mindent befejezni és minden dolga után 
— mint mondja — pontot rakni. Ezért 
akarja elválas7tani Liviát is Rafaeltől, 
aki Rómába, ke l , hogy menjen, mert ott 
a halhatatlanság várná, ami pedig fon-
tosabb a szerelemnél. Livia ezt belátja 
s maga is küldi Rafaelt, aki ezért azt 
hiszi, hogy Livia már nem szereti. 

III. kafael visszamegy első szerel-
méhez egy puttanához, Ólympiához, akit 
azután Livia féltékenységből megöl. Ami-
kor azonban Rafael boldogan és meg-
bocsátóan át akarja ölelni őt, Livia Si-
monetto karjába rohan, mert Rafaelt csak 
ay életben szeretné s meghalni Simonetto 
karjai közt szeretne. 

IV. Simonetto nem váija be a töb-
bieket s pár emberével kinyittatja a vá-
ros kapuját, hogy Líviával a karján s a 
szférák zenéje mellett érje a halál. Mert 
Simonetto a halált kívánta — alája te-
metvén akit szeretett. 

VKWíÍVIIII I /Z 
Uj betanulással. 

A testőr. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta Molnár F. 

Góth Sándor 
Sz. Vaisányi I. 
Szerémy 
V. Haraszthy H. 
Vendrey 
Molnár A. 
Rónaszékyné 

A szinész 
A színésznő 
A kritikus 
A színésznő anyja 
A hitelező 
Szobalány 
Páholynyitogatonő 

A hónapos szoba. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Farkas I. 

Személyek : 
Péter 
Magda, a felesége 
Csóti, orsz. képv. 

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

J i ró Erzsébet 

Havranekné 
Klári, a leánya 
Dán Gyula 
Tóth Vendel 
Szobalány 
Inas 
I. Hölgy 
II. Hölgy 

A tanítónő. 
Falusi életkép 3 felvonásban. 

Sz. Vaisányi Itén 
^ e r é i n y Zoltán 
Fenyvesi Emil 
V. Haraszthz H. 
Hegedűs Gyula 
Tanay Frigyes 
Vendrey Ferenc 
S. Komlóssy I. 
Molnár Aranka 

A tanítónő 
Öreg Nagz István 
lfj. Nagy István 
A nagyasszony 
Főúr 
A tanító 
A kántor 
A kántorkisasszony 
Kray Ida 

A titok. 
Szinmü három felvonásban. Irta Bern-
stein Henri. Fordította Adorján Andor. 

Fenyvessy Emil Constant 
Varsányi Irén Gabrielle 
Góth Sándor Denis de Guenn 
Varsányi Irén Henriette 
Zátony Kálmán Ponta Charlie 
Haraszthy Hermin A grófnő 

I . felv. Denis de Guenn mély 
érzéssel szeret i Henriettet, egy 
fiatal özvegy asszonyt, aki jó 
bará tnője Gabriel lenek, a Con-
stant feleségének. Henriette vi-
szonozza az érzelmeket és G a b -
rielle segítségével a f iatalok meg-
értik egymást és egymáséi lesz-
nek. Előzőleg Denis, aki Hen-
riette múltjára is féltékeny, Con-
stanttól is kér tanácsot , de Con-
stant te l jesen megnyugtatja. 
Henriette ellen senkisem tudhat 
semmit . 

II. felv. Az öreg grófnőnél , 
ahová a két házaspár hivatalos, 
megjelenik Ponta Charlie is, aki-
nek jelenléte Henriottenek nagyon 
kellemetlen. Azelőtt gyöngédebb 
szálak fűzték Pontához, de kevés-
sel a tervbevett házasságuk előtt 
Ponta elhagyta Henriotteot. A nő, 
aki Denis féltékenységétől tart , 
igyekezik rábirni Charliet , hogy 
távozzék. Denis együtt találja 
őket, más körülmények is össze -
já tszanak és Cenis megtudja a 
valót Henriotte a Pon ta Charlie 
kedvese vólt. Megánkivül rohan 
Char l ie után, hogy megfenyitse. 
Henriotte pedig rémülten tud j a 
meg, hogy Gabrielle, akit ő a 
legjobb bará tnőjének hitt, G a b -
rielle intézte a dolgokat ugy, 
hogv Ponta Charl ie jelen legyen, 
é s ő ébresztet te fel Denis félté-
kenységét is. 

I I I . felv. Gabr ie l le belátja, 
hogy az, amit tett, véghetetlenül 
gonosz volt. Nem birt a t e rmé-
szetével, amelynek sok jó oldala 
mellett, egyik döntő sa já tsága 
volt az irigvség. Constant fö lé-
nves közbe lépése segítségével a 
véksőkig fokozot t izgalmak le-
csi l lapulnak és a veszélyeztetett 
bo ldogság helyreáll. 
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Mozikirály. 
Operet te 3 fe lvonásban. írták : Bernaúer 
és Schanzer. Magyar szinre a lka lmaz ta : 
Harsányj Zsolt . Zenéiét szerzette : Szir-

mai Albert 

Németh 
Fedák Sári 
Rátkai 
Gerö Ida 
Boross 
Erdei Berta 
Percei Sári 
Nádor 
Lábas Juci 
Latabár 
Kabos 
Szabolcs 
Zala K rola 
Rombay Lili 
Concha Rózsi 
Erdős 
Sólyom 
Körmendy 
Sárosi 
E rdős 
Császár 

Személyek : 
Szalli 
Janka 
Szigligeti 
Bimbó 
Varjú 
Kordula 
Linka 
Gergely 
Ges tau la ta 
Popelka 
Rendező 
Náci 
A jótékony grófnő 
Muci 
Stuci 
Egy ripacs 
Kántor 
Egy parasz t 
A kém 
Szolga 
Egy sz ínész 

A da rabban előforduló darabszámok a 
Bárd Ferencz és Tes tvére zenemükeres -
kedcse ibee : Kossuth Lajos-utca 4. és 

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

Szigligeti Psylander , a világhírű ma-
gyar moziigazgató és moziszinesz most 
készül a „Napoleon és a molnár leánya" 
cimü kf p re .Minden szerep be van töltve. 
Naooleont ö maga játsza, a molnár lá-
nyá t Maria Gesticulata, a hires olasz 
sz ínésznő. Csak a dobos fiu szerepe 
n incs betöltve. Szalay J a n k i grófkisasz-
szony, aki szerelmes Szigligetibe, f iúnak 
ad ja ki magát és leszerzőzik a dobosfiu 
el játszására. 

Színház után a N E W YORK kávéházba 
megyünk. 

II. Szigligeti nem tud olaszul. A sze-
relmes leveleket, amelyeket Maria Ges-
ticulatahoz intéz, a dobosf iuval irhtja. 
De a féltékeny Janka szereli m helyeit 

vaskos gorombaságokat ir a levelekben. 
Az olasz nő dühösen faképnél hagyja a 
társulatot. A bajból a dobosfiu menti k 
a fi lme' . Leányruhában pompásan el-
já tssza a molnárlányt. A kép mégis el-
romlik, mert Varié képviselő, akinek rá-
kosi bir tokán a felvétel folyik, belép a 
napoleoni társaságba. 

III A képet mégis bemuta t j ák egy 
jótékony bazáron. Jelen van Szalay gróf 
is, aki megdöbbenve ismeri meg leányát 
a filmen, hiába erősködik Szigligeti, hogy 
az egy fiu leányruhában. Mikor Janka 
' stélyi toalet tben megjelenik. Szigligeti 
is inegé t mindent . A dolognak persze 
házas ság a vége. 

Színház után a NEWYORK kávéházba 
megyünk. 

A da rabban előforduló zeneszámok a 
Bárd Ferencz és Tes tvére zenemükeres -
kedéseiben : Kossuth Lajos-utca 4. és 

A n d r á s s i - u t 1. kaphatók. 

Buksi. 
Énekes bohóza t 3 fe lvonásban. í r ták : 
Curt Kraalz és Jean Kreen. Fordítot ta : 
Harsányi Zsolt. Zenéjé t szerze t te : Jean 

Gilbert. 

Személyek : 
Boross Villányi Mihály 
Gerő I. Laura, a felesege 
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 (borleányok 
Lukács G. Vanda ) 
Nádor Andornaky hadnagy 
Etdei B Mikolána 
Saáry R. Maris 
Dévényi Boy 
Magasnázi Első szanitéc 
Havas Második szani léc 
Bellák Soffőr 

mGfwwsmm 
A feleségünk. 

Színmű három fe lvonásban. Irta : Balázs S. 
Személyek : 

Csor tos Ferkei 
Gombaszögt Matild 
Sebestyén Báró Schot ta 
T. Forrai Stefánia 
Z. Molnár Karvaly 
Kardos Szenes 
Kertész Főrendező 
Huszár Bogyai 
Haraszti Bogyainé 
Pappné Anna 

I. felvonás. Ferkey bankhivata lnok 
szerelemből nősül t s elvette Matildot, 
akivel már öt éve a hivatalnokok sze-
gény életét éli. Egyik szobájukat kiadták 
Karvaly urnák, aki jól tud ja , 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 és f iatalabb Matilddal. Ma-
tild most feltárja lelkét Ferkey előtt és 
e lmondja , hogy nem birja tovább a sze-
génységet és a lemondást és biztat ja 
férjet, hogy kezdjenek u j életet, hiszen 
csak jobb következhet ik ezután. Ferkey 
bár habozva, belát ja az asszony igazát 
és legelső dolga, hogy a szemtelen ÍZO-
baurral végezzen. 

II. felvonás. A banktisztviselők bálján 
megjelennek Ferkeyék és az asszony ra-
gyogó szépségével meghódít ja Schütz 
bárót, a milliomos vezérigazgatót. A báró 
ugy t ízt , hogy most először szerelmt s 
igazán és minden t megígér az asszony-
nak, ha a másnapra ki tűzöt t randevún 
megjelenik. 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, fél tékenysége feltámad és hivja 
az asszonyt vissza az ő egyszerű éle-
tükbe , a szegénységbe. Jön Stefánia és 
Kaivaly . . . Matild utálat tal gondol visz-
sza a sok megaláztatásra , a rossz, ko-
pott ruhákra. Ez az asszony másnap el 
fog menni a Pénzhez találkozóra. 

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 . 

=|a Csak hölgyeket érdekli 
Első magyar női egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete. 

KELETI J. Budapest, IV., Korona-
herceg utca 1416. 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 I Auto Vaginal Spray. 
Ujl Irrigátorok, bidék, valamint az összes betegápolási cikkek. 
Csak szakavatott nöi kiszolgálás. Mérsékelt és polgári árak. 

Képesár jegyzék ingyen és bérmentve. 
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III. felvonás. Matild elment báró 
Schützhöz és nem is jö t t t öbbé vissza. 
A báró, aki megunta már a ka landokat 
és Matildot szereti , nem engedi vissza 
Ferkeyhez, e lválaszt ja tőle és feleségül 
veszi . Ámde a félévi házasság lehűti a 
báró hevét, a pénzügyletek miatt elha-
nyagolja feleségét és Matild a milliók 
közöt t érzi, hogy szerelem nélkül nem 
soka t ér az elet. Találkozik előbbi fér-
jével, kiderül, hogy most is szeret ik egy-
mást , Ferkey megint hívja az asszonyt 
és Mati ld meg is ígéri, de csak holnap 
dé lu tánra s o n n a n visszajön. Schütz 
észreveszi, hogy valami készül és első 
gondolata az, hogy Ferkeyt kiteszi va-
lahová messze egy vidéki bankba, de 
látva az asszony bánatá t , kissé rezig-
náltán, kissé derűsen, olyan ember gesz-
tusával , aki mindenen tul van és min-
dent megért, belenyugszik e b b e a for -
dula tba . 

A farkas. 
Játék három felvonásban. I r ta : Molnár 

Ferenc. 
Személyek : 

A préda. 

Törzs 
R. Gombaszöghy 
Lakos E. 
Csor tos 
Bera P. 
Réthey 
P. T á r n o l y G. 
Csatai J. 
Vándori 
Z. Molnár 
Körmendi 
Csiszér 
Koós 
Zombory 
Erdélyi 
Zala C. 
Hubay A. 
Becskiné 
Alföldi 

Dr. Kelemen 
Vilma, a felesége 
Janika, a fiuk 
Szabó György 
A kegyelmes asszony 
A t i tkár ur 
Micike méltóságos 
Ritterné, Vilma anyja 
Mikhál hadnagy 
Zágony hadnagy 
Főpincér 
1. ) 
2. ) pincér 
3. ) 
Italos 
A kisasszony 
A szobaleány 
A szakácsnő 
Egy lakáj 

Törzs 
Cs. Acél Ilona 
^ a g y Teréz 
Vágó 
Réthei 
T. Forrai 
Haraszt i Mici 
P a p p 
Tarna i 
Körmendi 
Csiszér 
Kertész 
Dobi 
Hubai 
Ketszeri Gyula 
Erődi 
Bellák Miklós 
Harmat 

Az uj földesúr. 
Szinmü 5 fe lvonásban Jókai regényébő ' . 

Szinre a lka lmazta Dr. Hevesi. 

Ankerschmidt 
Hermin 
Eliz 
Grisák 
Von Maxenpfutsch 
Mis« Natalie 
Özv. Pa j t ayné 
Garamvölgyi 
Garamvölgyi Aladár 
Kampós 
Vak Mihály 
Straff 
Georg 
Helén 
Gyusz i 
Ispán 
Fiu 
Ügyvédboj tár 

Szinmü 3 fe lvonásbvn. I r ta : Schnitzler 
Arthur Ford í to t t a : Dr. Salgó Ernő . 

Lohengrin. 
Szövegét és zenéjét irta : Wagner Richard . 

Csortos 
Sebestyén 
Törzs 
Tarna i 

olnár 
Vágó 
Réthy 

Karinszky 
Rohnstadt 
Rönning 
Grenllnger 
Wolher 
Vvgel 
Schneider 
Finke 

NÊP-fflgOPEPA 
Traviata. 
(A T É V E D T NÓ.) 

Négy fe lvonásos opera. Irta : Piave. Ze-
néjét szerzet te Giuseppe Verdi. 

Bihar S í n d o r 
Vogelstrom m. v. 
Van der Osten 
Csáti Iza 
Pa jor Ödön 
Murányi Erzsébet 
Szántó Gáspár 
Hajagos Károly 
Loránd Lajos 
Vajda Frigyes 
Mátrai Ernő 
Sebők Ilona 
Sándor Mariska 
Legard Adél 
Bazilidesz Mária 

Madarász Henrik 
Lohengrin 
Brabant i Elza 
Gottfr ied 
Te l ramundi Fr idr ik 
Ort rud, neje 
A király hirdetője 

) 2- ) 
3 j nemes 
4. ) 

H ód 3. ) a P r ó d 

4. ) 

A nevető férj. 
Operet te 3 fe lvonásban. Irta Brammer é s 
Grünwald . Magyar szinre a lkalmazta 
Mérei Adolf. Zenéjét szerezte Eys Ie rÖdön . 

Személyek : 
Adler Adelina 
Legard Adél 
Hiekisch Kató 
Arányi 
Róna Dezső 
Bihar Nándor 
Mátrai Ernő 

Violette Valéry 
Flora Bervoix 
Anina 
Alfred Germond 
Duphol bá ró 
D'Obigny márki 
Grenvil o ivos 

Vogelstrom Frigyes 
Legard Adél 
Van der Osten Eva 
Paior Ödön 
Hajagos Károly 
Pázmán Ferenc 
Bihar Sándor 
Jávor Mária 
Ábrányiné Rózsi 
Hikisch Kató 
Huszár Károly 
Róna Dezső 
Loránd La jos 
Vajda Frigyes 
Mátrai Ernő 
Szánthó Gáspá r 
Németh Gvula 
Körösi Jenő 
Hikisch Kató 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Van der Osten Eva és Vogel-
strom Frigyes felléptével 

Először! Először! 

A madonna ékszere. 
Opera 3 fe lvonásban. Irta és zenéjét 

szerzet te : Wolf—Ferrar i . Fordí tot ta : 
Mérei Adolf. 

Szirmai Imre 
Berky Lili 
Mátrai Ernő 
Sz. Hudacsak Nelly 
Marosf fy Lajos 

i Tarnay Leona 
Horthy Sándor 
Ufváry La os 
Huszár Károly 
Faludi Boriska 
Fehér Artúr 
Vajda Fr igyes 
Pázmán 

Bárdos Ottokár 
Sarlott, a felesége 
Brander, könyvk iadó 
Etelka, a felesérv 
Asztalos, költő 
Elvira néni 
Dr. Rosensolt Sala 
Böczögö Kakuk Istók 
Iancsi 
Manci 
Mihály, erdész 
Inas 
Főhadnagy 

Gennare 
Carmela, az ; nyja 
Maliella 
Rafaelé 
Biaso 
Cicillo ) , . . . . 
Rocco ) kamorr is ták 
Stella ) , . 
Concerta ) a 

Serena ) v e s e i k 

Tótonno 

\ Legények 
Klső ) szerze-
Második ) tes 
Első ) mórra 
Má-odik ) já tékos 
Apa 
Paraeztassyony 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók . 

Van der Osten Éva és Vogel-
strom Frigyes felléptével 

Carmen. 
Opera 4 fe lvonásban. Szövegét i r ta: Meil-
hac és Ha évy: Fordította : Pász tor Árpád. 

Zenéiét szerzette : Bizet György. 

Don Jose, t izedes 
Escamilló 
Dancairo 
Remendado 
Luniga. hadnagy 
Morales, szakaszv. 
Lillas Pastia, korcs. 
Carmen 
Micanla 
Trasqui ta 
Mercedes 

Voielstrom Frigyes 
Bóna Dezső 
Huszár Károly 
Hajagos Károly 
Bihar Sándor 
Németh Gyula 
Hevesi Miklós 
Van der Ősien Sva 
Ábrányiné Rózsi 
Sebők Hona 
Hikisch Kató 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

- a 
Szinház után a l egke l lemesebb é t k e z ő hely az ú j o n n a n á tép i te t t 

„ E X S E L S I O R t l - s z á l l o d a étterme. 
A s o u t e r r a i n b a n Berl in híressége a S C H A R F R I C H T E R - S C H R A M L 1 játszik. 

Ifj. Bokor és Kiszel, tulajdonosok. 
=• n 
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Malolka a Müvészklubbaru 
atolka Pált mindnyájunk ked-
ves és sajnálatraméltó ba-
rátját, a hét folyamán igen 
súlyos csapás érte. Meg-

tudta ugyanis, hogy az egy koronás fő-
próbák rendszere egy egész hónappal 
eltolódott. Ezzel eltolódott az a remény-
sége is, hogy egy korona árán megje-
lenhessék a Beöthy színházak valamely 
főpróbáján, sőt három korona árán egész 
családjával betelepedhessék és lesse a 
pillanatot, mikor Beöthy Lászlóval végre 
értekezhetik az Átok gyásza további 
sorsáról. Ah, milyen szép lett volna, 
beülni özvegy Mosolygó Flórisnéval és 
Mosolygó Rózával a padsorokba, ahol 
mellettük a kiválasztottak foglalnak he-
lyet, színésznők, irók, Fedák Sári és 
talán maga Drégely Gábor is. Mily gyö-
nyörű lett volna ülni a sötét nézőtéren, 
(hogy főpróbán sötét van, azt a lapok-
ból tudta Matolka Pál) és titokban a 
pad alatt megfogni Mosolygó Róza imá-
dott kezét. 

Mindez egyelőre csak vágyódó és 
fájdalmas ábrándnak bizonyult. A fő-
próbákat csak október vége felé fogják 
egy koronás rendszerrel tartani. De mi 
lesz addig? Hogyan fog addig Beöthy 
Lászlóval találkozni? 

Otthon, csendes családi körben, igen 
sokat beszélgettek erről. Mosolygó Róza 
növekvő szerelemmel csüngött az Átok 
gyásza sorsán, amelven szerelmesének 
országos hire fordult meg. Viszont özv. 
Mosolygó Flórisnét az egész dologbói 
inkább az érdekelte, hogy férjhez adja 
a leányát. Lelki szemei előtt állandóan 
csábos kisértéssel lebegett egy szép kis 
fehér, falusi ház, ahol ő az anyós, a 
házaspár pedig Matolka Pál és Mosolygó 

Róza. (Hogy mindakét fiatal lény tovább 
is egy faluban legyen tanerő, azt majd 
elintézi Mosolygó Ede országos képvi-
selő, a nemzeti munkapárt t ag ja j Mivel 
pedig ehez a házassághoz arra volt 
szükség, hogy Matolka az Átok gyásza 
révén hires legyen, Mosolygóné hallat-
lan szívóssággal kovácsolta a terveket, 
azonkívül szidta a színházi világban ez 
idő szerint működő szerzőket, akik egy 
gonosz maffiát alkotnak és rendes, tisz-
tességes, igyekvő ember elől elállják a 
boldogulás útját. 

— Ha én férfi volnék, — mondta 
hétfőn délután özvegy Mosolygóné, — 
elmennék abba a maffiába. Elmennék 
abba a társaságba és megkérdezném, 
hogy mit akarnak tőlem. Az asztalra 
csapnék és megkérdezném, hogy mi ki-
fogásuk van ellenem. 

Matolka Pálnak felvillant a szeme. 
Helyes! Ez az! Ő férfi elvégtére is, 
vagy mi a szösz és meg fogja mutatni. 
El fog menni a maffia-barlangba. Mind-
járt fogta magát, hősiesen megindult és 
felkereste egyenesen a kitűnő Ceglédit 
a Király szinháznál, aki színházi ügyek-
ben önzetlen tanácsadója lett. 

— Kedves Ceglédi tir, nekem el kell 
menni a szerzőkhöz. Hol vannak azok 
a szerzők és mikor vannak ott? 

— A Színpadi Szerzők Egyesülete 
minden hétfőn este a Müvészklubban 
vacsoráz. Ezek a híres szerző-vacsorák. 
Ma éppen szerző-vacsora van. 

Matolka felvetette a fejét és velőt-
rázó hangon felkiáltott 

— Oda fogok menni! Hol az a Mü-
vészklub? 

— A Rózsa-utca és a Szegfü-ulca 
sarkán, a volt Zichy palota. 

— Oda fogok menni! — ismételte 
Matolka és elhömpölygött hatalmas fel-
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indulásával. Egyenesen hazament és ott-
hon köszönés helyett ezt a súlyos kije-
lentést vetette bele a családi élet csen-
des melegébè : 

Ma este a szerzöfeiiél leszek. 
Özvegy Mosolygó Edéné és Mo-

solygó Róza néma áhítattal szemlélték 
Matolka Pált, aki ugy állt ott szálas — 
bár kissé sovány férfiasságában, mint 
egy mesebeli herceg. Ez az egy hasonlat 
jutott eszébe Mosolygó Rózának, aki 
most már halálosan szerelmes volt ál-
mainak tündéri lovagjába, a szerzőkhöz 
szándékozó Matolka Pálba. 

A tündéri lovag átöltözött, más szó-
val megforditotta mancsettáit. A császár-
kábát már rajta volt. Egy idő óta egy-
általában kizárólag császárkabátban járt. 
Es a szó szoros értelmében elindult a 
Müvészklub felé. 

Rövid keresés után meg is találta. 
Benyitott. Ragyogó örökzöld növényekkel 
ékesített hall fogadta. A portás szolgálat-
készen ugrott eléje és lesegítette a fel-
öltőjét. 

— Itt vannak a szerzők ? — kérdezte 
hanyagul Matolka Pál. 

— Igenis, az első emeleten, a piros 
teremben, a vacsora már megkezdődött. 

— Hát kérem én oda be akarok menni. 
A portás nagyot nézett. És csak most 

jutott eszébe jobban szemügyre venni 
Matolkát. Egy futó pillantás elég volt a 
portásnak. Jóval kevesebb revenciával 
igy szól: 

— Tessék Kónyái titkár úrhoz for-
dulni. 

Matolka tíz percig járt-kelt össze-
vissza a pompás termekben, süppedő 
szőnyegek felett, nagy festmények közt, 

ragyogó villámos csillárok fényében, 
mígnem ráakadt egy megnyerő, fekete-
hajú, fiatal úrra. Az volt Kónyái Ele-
mér, a titkár. Matolka bemutatkozott 
és eleinte akadozott egy kissé. De az-
tán összeszedte magát. 

— Be akarok menni a szerzőkhöz, 
hogy számon kérjem a mellőzésemet-

Kónyái végignézte és vállat vont. 
— Sajnálom. Az egy zárt társaság. 

Ha valakivel beszélni akar, tesíék he-
j lyet foglalni az előcsarnokban és várni, 

mig lejönnek. 
Mit volt mit lennie, Matolka leült 

az előcsarnokban egy nádszékre és 
várt. Várt tizenegy óráig. Éppen elég 
ideje volt, hogy a portásnak elmond-
hassa az Átok gyásza eddigi történetét. 

Egyszer csak mozgolódás támadt. 
Nagy társaság jött le a lépcsőn. Ma-
tolka szivdobogva kapaszkodott bele a 
portásba. 

— Kik ezek ? — kérdezte. 
A portás végigmagyarázta neki : 
— Az a monoklis ur, az Molnár 

Ferenc. Az a piros arcú, angol bajuszu, 
az Kálmán Imre. Az a hirtelenszőke, 
az Szirmai Albert. Az a magas ele-
gáns, az Bakonyi Károly. Az a karcsú, 
csinos szőke, az Huszka Jenő. Az a 
zömök, izmos, az Korcsmáros Nándor. 
Az a borotvált kicsi, az Faragó Jenő. 
Az a kicsi, csinos, finom, az Jacobi 
Viktor. Az a vékony, aki sietve beszél, 
az Drégely Gábor . . . 

Matolkának megdobbant a szive. 
Két ismerőst fedezett fel a társaságban. 
Az egyik Marton Sándor volt, a másik, 
ah, a másik Beöthy László. Matolka 
meglepetésében köszönni is elfelejtett. 
Aztán merész tettre határozta el magát, 
a távozók közül az ajtóban elfogta 
Marton Sándort. 

— Hova mennek ? — kérdezte da-
dogva. 

— A társaság egyik része a Med-
gyaszai-kabaréba megy, ahol Kálmán-
nak és Szirmainak egy-egy kis premi-
érje van. A társaság másik része pedig 
a Magyar Világba, ahol Huszka Jenő 
eljátsza Beöthynek uj muzsikáját, a 
Nemtudomkát. 
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Azzal a társaság autó-tülkölés kö-̂  
zepette eltűnt, mint egy álom. Matolka 
felocsúdott és ment, ment, — a Ma-
gyar Világ-kávéházba. Itt virrasztott 
reggel fél háromig. Akkor jöttek le a 
zongorás különszobából Huszkáék. Ma-
tolka hallotta, amint Beöthy igy szólt 
Huszkához : 

Jenőkém, szívemből gratulálok ne-
ked. Ismétlem, hogy ez a legjobb Husz-
ka-muzsika, amit valaha hallottam. 

Azzal autóba ültek és elmentek. 
Matolkának pedig két napig fájt a szive. 
Szerdán este eszébe juttott, hogy be 
fog iratkozni a Müvészklubba. Az a 
Kónyái olyan kedves ember, hátha le-
het vele beszélni. 

Régi ismerősként üdvözölte a por-
tást. A földszinti nagyteremből zongora-

szó hallatszott, Éppen Kónyái jött ki 
onnan. 

— Alászolgája, titkár ur ! Mi az a 
Muzsika. 

— Most játszák le Beöthy előtt a 
Granich-staedten uj operetjét, a Nad-
mét. Bertha István ül a zongoránál a 
társaság hallgatja az uj magyar fordí-
tás verseit. 

— És Beöthy elfogadta ? 
— El. 
Matolka elsápadt. Szivendöfve, mint 

egy őzike, suttogta : 
— Megint egy elfogadott szerző ! 
Azzal nem is köszönt, csak fájdal-

masan kitámolygott a Müvészklubból. 

{Folytatása a jövő hé ten . ) 

Brüll Irma kalap-divatterme 
Párisi-utca 1. Telefon 37—74. 
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Négy a kétszer kettő . . . 
a „Nevető férj"-ben éneklik Hudacsek Nel ly és Marosffy. 

Szövegét irta: Mérey Adolf . Zenéjét szerzette Eysler Ödön. 

ZENE, HANGVERSENY. 
Backhaus Vilmos, a világhírű zongoramű-

vész, aki világkörüli utja miatt két éve nem volt 
Budapesten, október első felében tartja meg 
zongora estélyét a Royal szálló nagytermében. 
A hangversenyre, amely valósjinűleg a szezon 
megnyitó hangversenye lesz, Méiy Béla, József-
t é r 11. árusítja a jegyeket. 

A filharmonikus hangversenyek sorozata 
október 20-án kezdődik egy fiatal magyar hegedű-
művész, Telmányi Emil közreműködésével, Ker-
ner István vezénylete alatt. A vendégművész 
Paganini d-dur hegedűversenyét adja elő, bemu-
tatásra kerül Budapesten először Chausson Poem 
című zenekölteménye. A filharmonikus koncer-
teken a vendégszólistákon kívül vendég karmes-
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terek is fellépnek, elsőnek Pierné Gabriel fran-
cia zeneszerző és karnagy, ezután Weingartner, 
Safonoff és Steinbach karmesterek. Jegyek és 
bérletek Rozsavölgyinél, Szervita-tér 5. kaphatók. 
I- A S z i m f o n u s Z e n e k a r október 19-én kezdi 
meg működését és a szezonban hat vasárnap 
esti koncer te t rendez. Ezen kivül ifjúsági dél-
e lő t t i hangversenyeket is ad, továbbá vidéki 

köruta t is tesz Kun László karnagy vezetésével. 
A rendkívül érdekesnek Ígérkező hangversenyek 
jegyeit és bérleteit Bárd Ferenc és Testvére 
árusít ja Kossuth Lajos-utca 4. és Andrássy-ut 1. 
J á k ó Marg i t zongoraművésznő zongoraórákat 

ad. Cime : II., Zsigmond-utca 9. 
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Sz. B. Szerződése még 6 évre szól. l o z i k i -
r á l y . 1. 30 éves. 2 Református. 3. 16 éves. 4. 
23 éves. 5. Őszi rózsa. 6. Esti 400 korona. E i s 
d o b o s . 1. Gróf. Zichy Jenő-utca 23. 2. 27 éves. 
3. Református. 4. Nőtlen. 5. Még nem volt férj-
nél. F e n y ő n é . Leányneve Halmos Mici, a pozsonyi 
szinház tagja volt. Bojár . Jelenleg nincsenek szer-
ződésben, budapest i lakásuk ismeretlen. K í v á n c s i . 
A szegedi szinház tagja. 6000 korona az évi 
gázsija. F r a n c i . 1. 37 éves, zsidó vallású 2. Fő-
herceg Sándor-tér 3. 3. A hangulatától függ. 4. 
Igaz, Kertész Mihály fog tanítani. 5. Nem. 6. fii-
vált. 7. Nem igaz. Ra jongó . Szereti a kis lányo-
kat, de nem bizonyos, hogy fogadja. Jobb előbb 
levélben megkérdezni. I. Géza. 1. Sebestyén Géza 
vagy Komjáthy János. 2. Egyelőre nem szerződ-
tette az Operaház. 3. Nem jön vissza. A r a d -
v á n y i . . . Várkonyi Mihály a kolozsvári Nemzeti 
Szinház tagja, tehát kolozsvári lakos. Nekünk is 
nagyon tetszett az Uher filmen. S . Lász ló , T u s n á d . 
1. Koronaherceg-utca 2. 2. Rökk Szilárd-utca 10. 
3. Egy héí leforgása alatt. N e v e t ő f é r j . 1. Buda-
pesten. 2. Újvidéken. 3. Budán. 18 éves. 6000 
korona. 4. Bonyhádon, i 7 éves, 12.CC0 korona. 
F e d á k . T. K. 1., 2. Nem igaz. 3. Caruso kijelen-
tette, hogy nem jön többé soha Pes t re , az első 
oeeraházi balsikere annyira bánt ja . H a j n a l k a . 
Nem tagja már a Népoperának. Lakása And-
rássy-ut 17. Zs . é s V. 1. egész sorozata jön meg 
a Fedák filmeknek. 3. Ő maga választot ta . 4. 
25 éves, református. A. E r n ő . 1. 16 éves. 2. Na-
gyon jól érzi magát Sokkal jobban van. 

Rejtvényünk megfejtői között két dijat 
sorsolunk ki. 

I. dij : Egy művészi arckép a mű-
vésznő sajátkezű aláírásával. E héten 
Szirmai Imre 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: Színművésznő. 

Helyesen fejtették meg: 
Verebéhi Marzsó Géza,^ Pankuch József, 

Erős Egon, Ágotha Baba, Garay B. I , Sáfár 
Elemér, Káplán Károly, Bierman Klári, Asztalos 
Sándor, Benkő Etelka, Alexander Mariska, 
Huszár Rezsőné, Morvay Loránd Szatmár, Vár-
szeghy János, Schäfer Károly Székesfehérvár, 
Zöld Kálmán, Grün Fü 'öp Libetbánya, Kiss 
Nyuszi, Zakár Jenő, Fülöp Ildikó, Kemény László, 
Roskay Ernő, Péterffy Zoltánné. 

A sorsolásnál — melyet Fényes An-
nuska ejtett meg — Rátkai Márton saját-
kezű aláírásával ellátott fényképet Ad-
ler Baby Nagyszöllős, a páhogyje-
gyet Simo László Budapest nyerte 
meg. 

MÉSZÖLY LÁSZLÓ 
MODERN FOTÓMŰVÉSZETI SZALONJA 

BUDAPEST, IV. VÁCI-UTCA 11/b. TEIEFON 5 3 -

1 
FON 53-05 . V 
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ÁLLJON MEG 
NAGYSÁD EGY SZÓRA ! 

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 
Kürthy Emiiné, a „HÁZTARTÁS" cimü népszerű 
asszony újság szerkesztőjének kipróbált hires étel-
receptjeit tartalmazza. 
Egy-egy kötet ára 20 fillér. - Mind a 
husz kötet ára b é r m e n t v e 4 k o r o n a . 

5 hónap alatt fél millió példány fogyott el! 

,,Háztartás Könyvtára" 
Szerkeszti: Kürthy Emiiné. Egy szám ára 20 fill. 

EDDIG MEGJELENTEK: 
1. Hus- és böjti levesek 11. Élesztős tészták és; rétesfélék 
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. 



IV. SZfílUÁZl CUT 

(j Megnyílt a 0 

PARK-SZÁLLODA j 
szemben a keleti pályaudvar érkezési oldalával. j) 

PhiSbus-könyvnyomda, Budapest VI., EStvös-utca 31. — TELEFON 133—98. 

f JLI L Y " 
GŐZMOSÓDA 
I. ÁTLÓS-UT 11. 

KOCSIVAL A SZENY-
NYEST A HÁZTÓL, 
TISZTÁT A HÁZHOZ 
88 SZÁLLÍTJA 88 

TELEFON 93-95 


