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À Konventbiztos. 
— Farkas Pál a Nemzeti Színházban. — 

fiatal forrongó Magyarország 
százféle harcában százféle 
küzdelmében mindig és min-

denütt ott találtuk a Farkas Pál nevét 
s mondhatjuk nyugodtan, hogy a poli-
tikától az irodalomig nem volt olyan 
mezeje Magyarország szellemi életének, 
amelyen ne vett volna részt, még pe-
dig az első sorban harcolók között s 
mindenütt ugy emle-
gették a nevét, mint 
akinek komoly tudá-
sától és értékes ké-
pességeitől sokatkap-
tunk és sokat várunk. 
Farkas Pál ezt a meg-
becsülő véleményt 
mindig és mindenütt 
teljes mértékben iga-
zolta is. Legkivált az 
irodalom s főleg a 
drámairodalom meze-
jén, ahol ime negyed-
szer fog megjelenni 
hogy jelentős nagy 
sikert arasson. Farkas 
Pál azon emberek 
közül való, akik soha 
sem szólaltak meg, ha csak valami na-
gyon komoly értékű mondanivalójuk 
nem volt — s a közönség mindig teljes 
mértékben honorálta e ritka nagy qua-
litásokat. 

A negyedik Farkas darab pedig a 
„Konventbiztos" — melyet pénteken 
este mutatott be a Nemzeti Színház. 
Komolyabb és mélyebb problémájú ez 

a darab a szerző minden előbbi müvé-
nél s talán ez a mélyebb és nagyobb 
probléma teszi, hogy Farkas Pál tulaj-
donképen itt találta meg igazán magát. 
Soha sem. volt annyira egységes, drámai 
és lendületes, mint most és sohasem 
adott olyan értékes teljességet mint 
ezúttal. 

A konventbiztos a francia forrada-
lom lázas és izgalmas 
levegőjét viszi élesen 
meglátott színekben a 
színpadra — még pe-
dig nem Páris a köz-
pont képében, hanem 
egy Loire parti kis 
város életében, A 
Loire egyik partján a 
városka a köztársa-
ságok uralma alatt — 
a túlsó oldalon a 
Vendée „lázadó se-
regei". A városka 
konventbiztosa Jero-
mos Carabos — az 
igaz köztársasági, aki 
őszinte nagy ragasz-
kodással és lelkese-

déssel tiszteli a m aga ügyét — és igaz-
ságot akar teremteni a földön. A ke-
gyetlen és véres munkák, amelyek ő 
általa végződnek el, nem jelentenek a 
számára egyebet mint szent kötelessé-
get, amelyet a köztársaság ellenségei 
ellen kell végrehajtania. A köztársaság 
szent eszményein kivül csak egy szent-
ség él a számára, a felesége, egy pol-



2. o lda l SZïnUÂZJ ÉLET 

gárí származású assszony, akit most vett el, s aki mint özvegy asszony élt Pá-
risban. Ez az asszony azonban hidegen és nemtörődömséggel nézi őt — és 
ugyanazon egykedvűséggel nézi a köztársaság dolgait. Volt egy régi szerelme, 
henri d'Arville gróf, akiről azt hiszi hogy meghalt. Egy szép napon azonban 
megjelenik előtte, Ö a Vendé seregek vezére. Rákényszeríti az asszonyt, hogy 
birja rá Carabost, hogy a kivégeztetéseket hagyja abba. Itt aztán eldől Carabos 
sorsa. Ö azt hiszi, hogy a köztársaság érdekében cselekszik s eleget tesz az 
asszony kívánságának. A jakobinusok azonban gyanút fognak s elárulják őt. 
Carabost elfogják — de konventbiztosi hatalmának utolsó ténye mégis az, hogy 
megmenti az asszony életét, aki őt sohasem szerette, de aki mégis a legnagyobb 
igazság megismerésében veszett el. 

Röviden összefoglalva ez a Farkas Pál darabjának izgalmas és érdek-
feszítő cselekménye. S a kitűnően épített drámai konstrukció minden izében 
telve van az igazi iró hivatásos művészetével. Mélységes pszikologia, finom lélek-
átváltozás, lendületes dikció, energikus probléma megoldások teszik legfőbb 
szépségeit és teszik megérdemelté nagy sikerét. A sikerben különben osztályosa 
Farkas Pálnak a Nemzeti Szinház előadása is, amelyben persze M á r k u s Emma 
asszony vitte el a pálmát. Megint egy nagyszerű és igazi asszony volt az az alak, 
amit a színpadra vitt. Igazi grandiózus produkció volt az amit csinált. B e r e g i 
Oszkárban, aki a címszerepet játszotta szinte nem tudjuk mit csodáljunk inkább : 
a megjelenése férfias szépségét, dikciója lendületét vagy nagy intelligenciáját. Pet -
ii e s hideg és előkelő grófja, a B a r t o s véres jakobinusával szemben R a j n a i 
alattomoskodó árulója egyaránt erősségei az előadásnak. A többi apró szerepekben 
Gál, Kiss Irén, Hajdú, Gabányi érdemelnek nagy elismerést — legfőkép pedig 
I v á n f i , aki mint rendező követelhet jogos nagy részt az őszinte és hasznos 
sikerből amelyben Farkas Pálnak része volt. 

Nemzeti szinház. A konventbiztos. Alexy felv. 



Nemzeti színház. A konventbiztos. 
Beregi Oszkár — P. Márkus Emilia. 

Alexy felv. 
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Szerző a darabjáról . 
Őszintén szólva alig tudok hálátla-

nabb feladatot elképzelni, mint mikor 
a szerzőnek darabjáról kell mondania 
valamit- A daraboknak ugyanis megvan 
az a kellemetlen tulajdonságuk, hogy ők 
beszélnek a szerző helyett, sőt igen gyak-
ran elhallgatják azt, amiről a szerző azt 
hiszi, hogy elmondják. 

A szerző mint kisérő kórus rende-
sen ügyetlen és nemegyszer Ízléstelen. 
Ne beszéljünk tehát a darabról, amelyre 
nézve szerző és közönség nézete esetleg 
nem egyezhetnek meg egymással, hanem 
egy kellemesebb témáról, az előadó 
művészekről. 

Fogalmam sincs még arról, hogy a 
konventbiztos mint fog a szinpad esti 
lámpainak fényében megállani. Azt azon-
ban már a próbák alapján is mondhatom, 
hogy becsületesebb és lelkesebb színészi 
munkát, mint aminőt az előadók végez-
nek, nem lehet elképzelni. Felsorolhatnám 
az összes neveket, de elvégre igazán 
nem az udvariasság névjegyeit akarom 
letenni. 

Ezért csak Márkus Emíliáról kivánok 
szólni, mert hitem szerint neki jutott a 
darab legnehezebb szerepe, s ő ezeket 
a nehézségeket egyenesen bravúros mű-
vészettel küzdötte le. 

Mi a Márkus Emilia szerepe? A nő 
a forradalom alatt — sem több, sem keve-
sebb. A nő, akinek semmi köze az ese-
ményekhez és ellentétekhez, amelyek 
között vergődik, akit a forradalom kifoszt 
mindenéből, elszakítja szerelmétől, egy 
idegen férfiú véres karjaiba hajtja, ösz-
szetöri megalázza és mindezt anélkül, 
hogy neki tulajdonképpen köze volna 
az egészhez. 

A nő, aki a maga szegény kis életé-
ért küzködik és aki végül az eszmékben 
és ideálokban élő férfiak között ott áll 
tanácstalanul és támasznélkül. 

Ennek a szerepnek teljes passzivitását 
átérezni, megjátszani, kétségkivülja leg-
nehezebb színészi feladatok egyike és 
amióta a „Konventbiztos" próbáit nézem, 
bennem egy meggyőződés alakult ki ; 
nem tudom, hogy mi lesz a darab sorsa 
de büszke vagyok arra, hogy a Nemzeti 
Színháznak egy oly művésznője van, 
mint Márkus Emilia. 

Stoll Károly bécsi sikere. 

napilapok nem számoltak be 
róla, mégis operett-mü vészetünk 
igen jelentős sikeréül kell el-
könyvelnünk Stoll Károlynak, 
a Király-szinház talentumos fő-

rendezőjének bécsi sikerét. Annak idején 
megírta a Színházi Élet, hogy a Király-
szinház igazán szép bécsi szereplése 
nyomán a Johann Strauss Theater igaz-
gatósága fölkérte Stoll Károlyt, a most 
bemutatott Girardi-operett rendezésére. 
A főrendező megkapta a kivánt szabad-
ságot Beöthy Lászlótól és hogy milyen 
pompásan végezte el feladatát, mutatja 
a ,,Die Arme Millionär" hatalmas sikere, 
amely sok részben Stoll Károly rendezői 
zsenialitásának köszönhető. 

Persze — a Király-szinház közön-
ségének nagy örömére — Stoll Károly 
már nem Bécsben élvezi a babérokat, 
mert szabadsága csak a premier estéjéig 
tartott. Miután azonban megkapta az 
elismerést — amely egyben elismerése 
a magyar operett-művészetnek is — bát-
ran hazajöhetett, mert a többit már el-
végzi helyette a Johann Strauss Theater 
kitűnő együttese. De azért idehaza se 
pihenhet a fáradhatatlan Stoll, mert 
ugyancsak sok munkája lesz az uj Lehár-
operettel, amelynek most hétfőn lesz a 
rendelkező próbája, hogy a jövő hónap 
15-én teljes szépségében élvezhesse a 
közönség a világhírű Lehár legújabb 
operettjét. 



Nemzet i Színház. Konventbiztos . 1. Beregi Oszkár, Bartos Gyula, R a j r a y Gábor . 2. P. Márkus 
Emilia. 3. Gabányi László, Bartos Gyula, Rajnay Gábor, Hajdú 
József. Alexy felv. 
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Kosztolányi Dezső. 
Hazánk ifjai és lányi 
Tudják, ki a Kosztolányi 
Minden verse egy virágszál 
És kritikus a Világnál 
Mi ezen minőségében 
Mutatjuk be őtet éppen 
Bár a verset érti jobban 
S esetleg haragra lobban. 
A szerzőnek és színésznek 
E kérése nem parányi : 
írjon rólam szépet, jót és 
Finomat a Kosztolányi 
S mert a szava szépen zengő 
Viszont maró az ő gúnyja, 
Legjobb lesz, ha hibáimon 
Kék szemét kissé lehunyja 
Karcsú ujja simogasson, 
Mint ki babrál egy virágon 
És ha jót ir, nálam büszkébb 
Nem lesz senki a „Világon". 

Gyöngyi Jolán. 
— A cimképhez. — 

yöngyi Jolán, a feledhetet-
lenul kedves Gyöngyi Izsó 
leánya hazajött Berlinből és 

november elsejétől kezdve a Fővárosi 
Orfeum primadonnája lesz. Rég nem 
volt ilyen igazán értékes attrakciója a 
Fővárosi Orfeumnak, amely hagyomá-
nyaihoz hiven mindig tiszta művészet-
tel elégíti ki közönségét. A berlini 
Montis Operetten Theater deszkáiról 
szerződtette haza Gyöngyi Jolánt Wald-
mann direktor, ami annál könnyebben 
ment, mert a fiatal művésznőért érte-
mentek — különben is haza húzta a 
szive. 

Gyöngyi Jolán igazi színészvér. Akik 
az édesapját látták valaha, benne sem 
fognak csalatkozni, de hát erről talán 
ne is beszéljünk, hiszen emlékezünk 
rá egy ünnepi estén a Népszínházban a 
„Cornevillei harangok" előadásán, ami-
kor Hegedűs Gyula játszotta Gáspár apót. 
Az egészen csitri Gyöngyi Jolán fellépett 
a Germain szerepében és meglepő siker-
rel állotta ki a tüzpróbát; továb-
bá a Budapesti Színházból, ahol a Szép 
Helenát és az Erdészleányt adta utol-
érhetetlen művészettel. Már akkor meg-
tapsoltuk nemes alakítását és szép re-
ményeket fűztünk karrierjéhez, amely 
rövicT idő alatt fölfelé ívelt. Budapest-
ről Berlinbe ment, ahol ő tette nép-
szerűvé a Cigányprímás Juliskáját és bár 
a német főváros közönsége kitüntető 
szeretettel karolta föl a magyar pri-
madonnát, ő szívesen jött haza, mert 
mindenütt jó, de legjobb otthon. Leg-
jobb már csak azért is, mert egyszerre 
két slágert irt neki Zerkovítz Béla, 
amelyek közül különösen a Szakítás cí-
műt Gyöngyi Jolán bravúros előadása 
népszerűsíteni fogja a lipótvárosi zsu-
roktól az utolsó ferencvárosi kintornáig. 
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GYÖNGYI JOLÁN. 

Deus ex machina. Nemrég, 
valamelyik reggel Horthy, a 
Népopera mindig jókedvű, 
de nem mindig telt erszényü 

tagja, megfogta a jól szituált Méreit és 
harminc koronát kért tőle kölcsön. A 
jószívű Mérei hajlandónak mutatkozott 
a hitelműveletre, miután azonban sok 
dolga volt délelőtt, — a Katonadolog 
próbái vették igénybe — délre halasz-
totta a kölcsönügy lebonyolítását. Dél-
ben Mérei eltűnt, mint a kámfor, bár 
Horthy felkutatta utána az egész Nép-
operát. Délután megint találkoztak egy 
pillanatra, ekkor azonban Méreit sür-
gősen Márkus direktor kérette magá-

hoz, minek folytán az ügy megint meg-
feneklett. Este Horthy elkeseredetten 
játszotta szerepét a Nevető férjben, 
amikor egyszerre betoppan hozzá egy 
színházi szolga és egy borítékot nyújt 
át neki. A borítékban volt az ígért 
harminc korona. 

— Képzeljétek — mesélte később 
Horthy — mennyire zavarba jöttem. Ez 
a szolga tudniillik nincsen benn a da-
rabban. 

— No és hogy jöttél ki a zavar-
ból? — faggatta őt Újvári. 

— Igen egyszerűen. A harminc ko-
rona éppen kisegített a zavarból. 
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énteken forró délelőttje volt 
a Népoperának. A színházi 
hőmérő ezt a forróságot siker-
nek nevezi s a szinbázi me-

teorológiának meg van az az előnye, 
hogy a forró délelőttből biztosan követ-
keztet a forró estére. Mert pénteken 
délelőtt a „Katonadolog" főpróbáját tar-
tották meg a Népoperában; szombaton 
este pedig az uj Zerkovitz operett pre-
miérje lesz. 

Zerkovitz! Van-e ki e nevet nem 
ösmeri? A pesti nóta apja ez a derék 
úriember, aki már első nótáival olyan 
népszerűséget biztositott magának, mint 
Molnár Ferenc első Írásával, Fedák Sári 
első szerepeivel, Vadász Miklós első raj-
zaival. A legnépszerűbb pesti emberek 
egyike „a Zerkovitz", aki a „Bergerék 
Zsigá"-ját szerezte, a „Hulló falevelet" 
irta, a „Weisz Adél"-ról szóló mókadalt 
csinálta s aki tavaly — amikor először 
állott elő nagyobb művel, az „Aranyeső" 
cimü operett partitúrájával, — igazolta 
mindazt a bizalmat, amelyet nevéhez 
fűztek. 

A „Katonadolog" második operettje 
Zerkovitznak. Az első az „Aranyeső" 
ifjazi aranyeső volt, mert ugy Pest-Bu-
dán (a nyáron Krecsányi állandóan 
műsoron tartotta), mint az egész or-
szágban hosszú ideig és állandóan mű-
soron volt. Kottái ezerszámra fogytak, 
gramofon-lemezei pedig több százszo-
ros?n voltak és vannak forgalomban. 

De hiszen nemcsak az övé az érdem, 
Mult sikerében is osztozkodott pompás 
szövegirójával Béldi Izorral, most meg 
pláne még egy szerzőtársa van: Mérei 

Adolf. És itt újra azt kérdhetem: 
— Van-e ki e nevet nem ismeri ? 

Sláger betétek szerzője, ötletes da-
rabok irója és fordítója, a notorius 
„szerzőtárs" ő ; amellett a Népopera 
művészi ízlésű rendezője, aki ilyen mi-
nőségű régi, becses, jó hírnevét csak 
öregbiti értékes írásaival. 

No de nem a szerzőkről akarunk 
szólni. Népszerűségük, multjuk bizo-
nyíték és garancia arra, hogy amit ők 
csinálnak: „jól van csinálva", amit ők 
szerzettek friss és modern s a közönség 
kedvére való dolog. Lássuk inkább azt: 
hogy mit is csináltak hát most ujat. 

Bocsánat, hogy közhellyel élünk, 
amit pénteken láttunk tőlük, attól 
„főzve" vagyunk. Szemünknek szünet-
len uj látványosságban volt része; 
fülünknek meg volt mit élvezettel hall-
gatni. És igy voltak velünk együtt mind-
azok, akiknek megadatott, hogy egy 
elkövetkezendő nagy sikert bölcsőjében 
lássanak. Mert ha hivatalos születése 
szombaton lesz és csak ettől az idő-
ponttól kezdődőleg fog sorozatosan sze-
repelni műsoron, akkor azok, akik még 
műsor előtt látták, azok bölcsőjében 
látták a Katonadolgot. 

Hol is kezdjük? Mit mondjunk róla. 
Sajnáljuk, de nem tudjuk a sorrendet 
betartani. Most amikor még káprázik a 
szemünk és zeng a fülünk, nem lehet 
a közvetlen, nagyszerű hatás alatt álló 
olyan fegyelmezett, hogy sorrendet tart-
son bei Mert még előttünk van a har-
madik felvonás pompás képe, amelynél 
végtelenségig szeretnénk időzni és 
máris vissza kell képzelésünkben menni 
az első felvonáshoz. 
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Népopera. Katonadolog. ! Major skizzei. 
1. Újvári Lajos (Péter) 2. Berky Lili (Man-Sing) 3. Horthy Sándor (Fucsufu) 4, Pázmán Ferenc 
(Máriássy) 5. Szoyer Ilonka (Nakinak) 6. Hudacsek Nelly (Pimpimparé) 7. Gózon Gy. (Bodor Pista). 
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Hogy mi tetszik annyira nekünk? 

Erre sem tudunk hamarosan megfelelni. 
Hát, hát tetszett a mennyei birodalom 
ezeregy csodája. Mert ezeregy csodával 
is felér az amit ebben a darabban a 
Népopera nyújt. A hosszú idő óta nél-
külözött copfos kinaikat láttunk szín-
padon. Peking rózsája, kinai mesés héten, 
San Toy és A sogun óta uj világ van 
Kínában és újszerűnek, modernnek kell 
lennie a kinai operettnek is. Kapunk 
tehát egy teljes uj mesét és kapunk uj, 
modern trükköket. És kapjuk a tangót, 
amely egymaga fölér egy operettel. 

De tartsunk mégis sort. A Katona-
dolog cselekményének mind a három 
felvonása Kinában játszik. Magyar 
huszártisztek kalandjai, kis kinai leá-
nyok szerelmei teszik a librettót és el-
képzelhető, hogy mennyi vidámság fér 
el ebben a keretben A legszebb kinai 
leány — Szoyer Ilonka egy sereg gyö-
nyörű, ered3ti, kinai toilettel; a legsnáj-
digabb legényke — Berky Lili. Nad-
rágszerepet játszik s van egy frakkja, 
egy frakkja amelyet — mint Madách 
mondaná, — hódolat illet meg csak és 
nem birálat. 

A Tangó csak egyik szenzációja a 
darabnak és ezenkívül van még benne 
operett-trükk bőven. 

így a fütty-kupié, amelyet Gázon 
Gyula teljes zenekar-kisérettel ad elő. 
aztán vörös finálé, amely a színpadi 
technikának uj és csodás látványosságát 
mutatja. 

Zerkovitz Béla partitúrája o yan gaz-
dag, hogy abból két-három operettre 
való is kitelnék. Hogy csak egyes jelen-
tősebb számokat kiemeljünk, közöljük a 
dalok és táncok kővetkező sorát: Drága, 
drága, drágicám ! Énekli. Szoyer Ilonka 
és Berky Lili. Miattad sápadt az arcom ! 
Katonadolog. Énekli: Gózon Gyula. 
Opium-keringö. Énekli és táncolja: Mimi 
(a tangó királynője) és Marosffy Lajos. 
Pávián-tánc. Énekli és táneolja : Szoyer 
Ilonka, Berky Lili és tizenkét apród. 
Kutyamosó-tercett. Hinta-Palinta. (Vokál-
kórus.) Tangó. 

Ezeket kaptuk ki a partiturából, de 
van még egy sereg nóta, amely biztos 
népszerűségre számithat. Nem is csoda, 

hogy az uj Zerkovitz-operettet rend-
kívül nagy érdeklődés előzi meg. 

A sok-sok látványosság közt külö-
nösen érdekes és artisztikus a II. fel-
vonás fináléja, amely egy ó-kinai, fur-
csa cerimóniáju esküvői szertartásnak a 
rekonstrukciója. A színpadon levő, több 
mint százötven személy, mind ugyan-
abba a színbe, vörösbe, illetőleg a vö-
rösnek hétféle fokozatos árnyalatába 
öltözködve és ez a tömeges színpompa 
festői tablókra ad alkalmat. 

De mit mondjak el még? Hogy a 
három primadonnának pompás a sze-
repe? Hogy a komikusok nemes ver-
senyre kelnek egymással, hogy melyik 
nevettet meg bennünket jobban? Hogy 
a női kar gyönyörű és a zenekar 
pompás? 

Minek mondjuk el mindezt? Kon-
statálni fogja úgyis a prémier közönsége 
és szankcionálni fogja ezt az ítéletet 
százegy zsúfolt ház ! . . . 

Faragó Jenő. 

Megjelent a ,,SzÍDházi Élet" könyvtárának első 
száma. A „Medgyaszay esték." A csinos kis 
füzet ára 30 fillér. Kapható minden könyvke-
reskedésben és dohánytözsdében. Lapunk elő-
fizetői a kiadóhivatal utján 20°[o engedménynyel 

por tómentesen kapják. 
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A Mester üzenete. 
Beszélgetés Újházival. 

Csodálatos és ritka valemi az Újházi 
népszerűsége. Nem pillanatnyi sze-
szélynek, vagy véletlen divatnak 

az eredménye; nem tegnapról mára ke-

A M e s t e r e k ebéde lnek a Gundelben. 
Fejük fölött Újházi mellszobra. (Lányi Dezső műve). 

Mészöly felvétele. 

letkezett és nem is szűnhet meg máról 
holnapra. A rajongó szeretet az áhíta-
tos csodálattal egyesül abban a mód-
ban, ahogy Újháziról gondolkodunk, be-
szélünk vagy irunk. Nagy és forró si-
kereinek épp ugy örvendtek, mint ahogy 

mindenki egész szivével vele együtt érzi 
át élete estéjének minden rózsás de-
rűjét és keserves csalódását. 

Mert mindakettőből kijutott neki 
bőségesen. Pedig ennek a nagy ember-
nek a szivétől nagyon messzire kellene 
elűzni a bánatot és a keserűséget . . . 

Felkerestük a Mestert 
a Gundelnél. 0 is vele 
volt. O : az asszony ; aki 
ezerszer áldott legyen 
azért, hogy megara-
nyozza a legdrágább em-
ber életének alkonyát. 

Köröskörül sárgultan 
hullnak a fákról a leve-
lek és mintha a Mester 
hangjában is valami 
nagy őszi szomorúság 
muzsikálna. 

Hazajöttem, itthon va-
gyok. Megbékültem min-
denkivel és mindennel, 
kevés mondani valóm 
van már a nagy nyil-
vánosság számára. 

— Most majd meg-
próbáljuk az életet igy 
színpad nélkül. Nyuga-
lomba küldtek. Megyek, 
mert mennem kell. És 
mintha már szivemből 
elköltözött volna minden 
harag, hiszen olyan na-
gyon szép volt az, ahogy 
a közönség mellém állott 
és velem érzett. 

— A közönség, az 
én közönségem, melytől 
el sem búcsúzhattam. 
De üzenem nekik, az 
én híveimnek, hogy mó-
dot találok már a közel 
jövőben arra, hogy még 
egyszer szólhassak hoz-
zájuk, színpadról, még 
egyszer utoljára. 

Hüs szél rezegteti meg a liget fáit, A 
Mester szeméből könycseppet csalt ki 
valami. Alighanem a szivar füstje. 
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A zöld frakk. 
(L* Habit vert.) 

A vígszínház legközelebbi ú jdonsága . 

lers és Caillavet a vidámság 
• T m terén ugyanolyan szerepet ját-

! J p m ^ * 1 szanak a Vígszínházban, mint 
Bernstein Henri a dráma tekintetében. 
Darabjaik főpróbáin legfeljebb arról 
tanakodnak a jósok, hogy huszonöt elő-
adás lesz-e. vagy ötven, vagy még több. 
Az erény utjai, az Őrangyal, Viraszt a 
szerelem, a Király, a Szent liget, Buridán 
szamara, Primerose kisasszony sikerei 
jelzik a hires társas cég diadalait, 
amelyekben a mi közönségünk részesí-
tette az elmés szerzőket, hálásan a sok 
élvezetért, amelyetműveiknekköszönhet. 

Az uj darab, a Zöld frakk, amint 
mondani szokás, méltán sorakozik a 
többihez. Igazi párisi termék, kedves, 
mulatságos, kissé pikáns, csiklandós, de 
pillanatig sem bántó. Olyan vígjáték, 
amit eleinte titkolnak a leányok elől, de 
aztán később mégis csak megnézhetik, 
nevethetnek is rajta, hogy az öreg her-
ceget hogyan tartják bolonddá, és meg-
hatott örömmel veszik majd tudomásul, 
hogy a fiatal és délceg Hubert gróf le-
mond a hercegnőről és átpártol a kis 
gépirónőhöz, a derék és szorgalmas kis 
titkárnőhöz, aki falusi hernyóból pompás 
párisi pillangóvá vedlik. Ebben a tekin-
tetben ez a szerep némileg emlékeztet 
az Aranyhíd hősnőjére, akit szintén 
Varsányi Irén személyesített oly töké-
letes művészettel. A művésznő, aki a 
Titokban annyira meg tud indítani bána-
tos szomorúságával, ezúttal minden szi-

Uveg ierrasz a New-York előtt. 

érem, ne értsenek félre, mert 
a télre már most megkérte a 
New-York-kávéház a várost, 
hogy terraszát befödhesse üveg-
gel. És mi lekapott süveggel 

állunk eme kérelem mellett, e terrasz 
már régen kellett Budapestnek. Az üve-
ges terraszon lesznek ugyan lila pofák, 
de melegítőül lesznek gesztenyés kofák. 
S az üveget a szél ha lengeti, fagyos 
kezét kávén melengeti a vendég színész, 
vagy szininövendék. E terraszra nem 
költenek szenet, egész újmódi szénnel 
fűtenek, mert a szén nem ér egy petákot, 
szerződtetik a Fedákot. Kalapján lészen 
kócsagos tűzék és felhasználják szemé-
nek tüzét, ez ad majd meleget, eleget. 
Emitt látjuk az isteni Mimit, amint a 
népet körébe gyűjti és pikáns kuplékkal 
fűti a hangulatot. Amott láthatjuk Király 
Ernő urat, amint mulat s azon örülnek 
majd az emberek, hogy a hangja mily 
meleg. S ha éppen vágyódunk a nyárra 
itt, hallgatjuk a kedves Nyárait, ki forró 
estékről beszél, míg kinn fütyül a szél s 
hidegjét ontja ránk a tél. Azonkívül, ha 
nagyon hideg vagyon s az üveg alatt 
nem hevit a szén, nem fizetek én, csu-
pán eszem és azt a percet lesem, mikor 
hagyható el a színtér, mert nem néz oda 
a főpincér s ez izgalomba lészen mele-
gem, igv is melegszünk majd elegen. Ott 
ülök hát nappal és este és ha még így 
i? bánt a hideg, a beste, irok majd 
efajta verset sokat, odagyüjtöm a kriti-
kusokat, hogy hallgassák meg kisded 
énekem, ők aztán befütenek énnekem. 
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vet fel fog deríteni üde humorával. 
És ezúttal Góthné Kertész Ella, aki a 

Titokban versenyt ríkatja meg vele az 
embereket, a kacagtatásban kél versenyre 
Varsányi Irénnel. A Bernstein drámák 
pompás hősnője most egy rendkivül vi-
dám asszonytipust mutat be, egy nagyon 
szerelmesszivü hercegnőt, aki ha extázisba 
kerül, angolosan beszél. 

Tudnivaló, hogy a művésznő már 
számos igen jóizü alakításában adta jelét 
annak, hogy az asszonyi gyarlóság fonák-
ságait nagyszerű szatírával tudja szín-
padra vinni és ezt teszi meg A zöld 
frakban is. 

Nagyobb női szerep nincs is több az 
uj Flers és Caillavet darabban, de annál 
nagyobb számban járnak-kelnek benne 
az epizód-figurák, különösen az elegáns 
urinők, akiknek személyesitői bemutat-
hatják a legújabb divat kreációit. 

A herceget Szerémy Zoltán játszsza, 
aki elsőrendű feladatban jut a férfisze-
replők élére. A dölyfös arisztokratát, 
aki a tudományt is a születési ariszto-
krácia előjogának nézi, senkise ábrázolja 
nagyobb hivatottsággal. A hódító Hubert 
grófot, aki szerelmi kalandja révén jut 
a zöld frakk diszes jelvényéhez, Cóth 
Sándor játszsza, a párisi világfiak legje-
lesebb személyesitője. Kedves humorral 
zománcozott alak az övé is. Jóval gro-
teszkebb pedig a hercegnő kiérdemesült 
imádója, Parmelin zongorista, akinek sze-
repében Tanay Frigyes számithat olyan 
nagy sikerre, aminőt az ilyen figurákban 
rendesen el szokott érni. Tapolczay 
Dezső, Sarkady Aladár, Balassa Jenő 
és mindazok, akiket a szinlap feltüntet, 
jó szerephez jutottak. 

Az újdonságot, amelyet Heltai Jenő 
fordított, Jób Dániel rendezi. 

Dobi T. For ra i Rózsi Körmendi Z. Molnár Bá thory Giza Dobos Margi t Nándory 

Magyar Színház. Halló? AU xy felvételei. 

BAUER 
ERNŐ 

ú r i s z a b ó d r v a l t e i m e 

BUDAPEST, Mozenm-Miiit 15. szám. 
A legelf gánsabh rutákat jutányosán készíti. 
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Mér ei szövege ezer jó vicc 
Népszerű zenész a Zerkovitz 
És Béldi 
Dolgát szintén jól érti 
A közönség tehát nem kába 
Ha elbódul 
S valósággal tódul 
A Népoperába. 
S igy szól egy ur, akit 
Mindenki tisztel: 
A hadügyminiszter. 
Tudja a jó ég 
Hogy mért 
Szívesen fizet a közönség 
Ezért a „Katonadolog"-ért. 
De ha mi 
Valami 
Katonadologért pénzt kérünk 
Célhoz csak nehezen érünk 
Mert tiltakozik a közvélemény 
Ezért úgy vélem én 
Hogy ezeket a szerzőket mi 
A hadsereghez fogjuk 
Szerződtetni. 

A házam, a földem, a kertem 
A pénzem, amit kártyán nyertem 
Az ördög vitte el 

Ön is tudja épen ugy mint én 
Jó hírünket külföldre szintén 
„Az ördög" vitte el. 

Mindenki tudja, hogy igy van 
A Reinhardt-darab 
A „Boldogok szigete1 ' 
Már vagy egy hete 
Nagy sikert arat 
A moziban, 
Egy képviselő 
E kérdéssel lép im elő, 
Sziget? És milyen fajta? 
S mondják 
Játékbank már van rajta ? 

i g : 
Aki ott él a szini 
Pályán 
Annak is nagyon 
Fáj ám 
Hogy a villanyon 
Tilos dohányt színi, 
Újházi rágyújt szivarjára 
S igy szól: Nem járja, 
Hát velem mind 
Kikezdenek ? 
Nyugdíjba menesztenek 
Nem elég ennyi ? 
Most már 
Villamoson se hagynak menni? 

Szenes ember 
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A szent sziiz rózsája. 
Hevesi Sándor az Operaház, ki-

tűnő főrendezője, akkor még a Nem-
zeti színház főrendezője két esztendő-
vel ezelőtt meglepetésben részesitete a 
színházi világot és a nagyközönséget is. 
A Magyar színház színpadján jelent 
meg akkor mint drámaíró „Az apja fia" 
cimii szellemes, okos és finom komé-
diával, amely őszinte és nagy sikert ara-
tott. Hevesi e drámaírói bemutatkozá-
sának azóta kitűnő folytatása volt. Az 
Uj földesúr dramatizálásában, mely es-
téről-estére telt házakat von a Magyar 
színházban. Most aztán bemutatásra vár 
Hevesi uj darabja is, még pedig ezúttal 
a Nemzeti színház színpadán. A könyed 
?s vidám szatíra után Hevesi n.ost a 
komoly tragédiához fordult s akik is-
merik a darabot a legnagyobb elragad-
tatás hangján beszélnek arról hogy mi-
lyen mély, őszinte és nagy hatású „A 
szent szűz rózsája" igy elolvasásban is. 
Hevesi Sándor uj darabja renaissance 
tragédia, mely ott játszik a renaissance 
legelején. A darabnak mindössze öt 
szereplője van: a Condottieri, a fele-
sége, egy költői lelkű fiatalember, egy 
kemény zsoldos kapitány s egy öreg 
cseléd. Egy komor és titokzatos vár 
falai között játszik a történet, amely 
minden fázisában nem csak mély és 
nagyértékü gondolátokat rejt, hanem 
telve van idegrázó feszültségekkel és 
nagy izgalmakkal. Mindegyik figurája 
ennek az uj darabnak egy-egy szen-
záció s megoldásában nemcsak a kitűnő 
drámaíró, hanem az igazi művész és 
poéta lelke is teljesen érvényre jut. A 
A darab főszerepeit Márkus Emma, 
Pethes, Beregi, Kürti József és Rákosi 
Szidi fogják játszani. Az újdonságot, 
mely az idei szezon egyik szenzációja 
lesz, Csathó Kálmán rendezi : A bemu-
tató ideje még nincsen kitűzve, de va-
lószínűleg november vagy január má-
sodik felében lesz. 

Zwillinger Juliska. 

üvészgenerációnk legesleg-
fiatalabb tagját mutatjuk be 
az olvasónak, a rendkívül 
bájos és tehetséges Zwillinger 

Juliskát. A kis művésznő mindössze tiz 
éves és máris jelentékeny sikereket ért 
el és a közel jövőben már széleskörű 
népszerűségnek fog örvendeni. Nem is 
csodáljuk ezt, mert igazán élvezet el-
gyönyörködni hangjában és táncművé-
szeiében. Amint értesülünk a ,,Kine-
tofon" igazgatósága hosszabb szerződés-
sel akarja lekötni a legfrissebb csoda-
gyermeket, a kis Zwillinger Juliskát. 

! Szóval fejlődő moziművészetünk, amely 
meghódította magának a budapesti szín-
padok legelőkelőbb művésznőit, nem 
fogja nélkülözni a gyermekszinésznőket 
sem. 

A „Mozíkírály ( f zenéje két füzetben jelent meg és 
7 koronáért megrendelhető 

R n i e a u n l n u i 0 0 T á f O ü c s - és kir. u t^v- zenemiikereskedésben. B U D A P E S T IV., Servita-
n U l d d V U i y y i Gû I d l d d Könyvkereskedés. — Zongoraraktár. tér 5. 
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jutni a hazai szerzőket is. Hogy a szkeccs 
műfaja nálunk hívőket hódított és nép-
szerűségre tett szert, talán leginkább 
Ungerleider direktor tevékenységének 
köszönhető, aki különben egyéni sze-
retetreméltóságával, is rászolgált uj, di-
szes méltóságára. Éppen azért hivatott 
irányitója lesz a mozisok társadalmi 
életének és a kar tekintélyét minden-
esetre súlyosbítani fogja a maga egyéni 
tekintélyével. 

Ugvanítt említjük meg, hogy Bolgár, 
az Uher-gyár népszerű igazgatója alel-
nöke lett a mozisok egyesületének. 

© 

Reinhardt film sikere. 

T f f f / ä k ' e z a ' l o t t a z e ' s ő Reinhard-
I t f i f P ' film premierje és az előzetes 

m S ^ jelentések csakugyan nem 
csaltak. A premieren irodalmi és mű-
vészvilágunknak úgyszólván minden 
számottevő tagja ott volt és a közönség 
hangulatát, elragadtatását talán semmi-
vel sem jellemezhetjük jobban, mint ha 
szemelvénveket közlünk a napisajtó kri-
tikájából. Alant közöljük az egyes lapok 
véleményét : 

„Pesti Hírlap" : A mü a filmiroda-
lomnak igazi szenzációja és bizonyára 
ujabb tartós diadalt szerez a népszerű 
Reinhardt mesternek. 

„Az Újság" : Reinhardt ujabb bizony-
ságot adott arról, hogy őt csakugyan 
joggal keresztelték el a színpad varázs-
lójának. 

„Az Est" : Olyan elementáris erővel 
tört ki a tapsvihar, hogy ebből bizton 
következtethetünk Reinhardt filmjének 
óriási sikerére. Urgerieider Mór Major rajza 

À kinemaiografusok uj elnöke 
j v j L T ngerleider Mór, a Projekto-
W ^ S ^ I graph r. t. egyik érdemekben 
^ L ^ ü f gazdag igazgatója lett a mozi-

r " sok elnöke. A mozi hatalmas 
fellendülése és a művészet terén való 
előrehaladása hatásukban nagyrészt e 
széleslátókörü szakembernek érdeme és 
a mozgószinháztulajdonosok önmagukat 
tisztelték meg, amikor Ungerleider Mórt 
választották meg egyesületük elnökévé. 

A Projektograph r. t. valóságos hiva-
tást teljesített mindenkor nemcsak a kül-
földi filmszenzációk behozatala terén, 
hanem azáltal is, hogy a Neumann, Un-
gerleider és Upor igazgatók vezetése 
alatt működő vállalat szóhoz engedte 
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„Világ" : Reinhardt nagyszerűt al-
kotott. 

„Pesti Napló" ; Megállapítható, hogy 
Reinhardt a művészetet hódította meg a 
mozi számára. 

„A Nap1 ': Aki csak megnézi a „bol-
dogok szigetét' — pedig mindenki meg-
nézi — beleszeret Reinhardt professor 
művészetébe. 

Ilyen hangnemben nyilatkoznak a 
többi lapok kritikusai is. De ami ennél 
többet jelent, maga a közönség szank-
cionálta Reinhardt filmjének nagy sikerét, 
mert a Mozgókép Otthon minden egyes 
előadását zsúfolt házak tapsolják végig. 

••• 

A várva-várt Nyára i - szkecse t elkészítette a 
Projektograph részvénytársaság és az Appolló 
nemsokára kijöhet már az uj Slágerrel Ennek a 
szkecsnek külön érdekessége, hogy egy Braun 
nevű nyugalombavonult gondolatolvasó ötletéből 
Nyáray Antal irta a zseniális Harsányi Zsolt tár-
saságában. Lesz benne egy csomó szenzációs 
szinész-trükk. de ami még ennél is fontosabb, a 
mese az első igazi magyar mozi-dráma, ameny-

nyiben poétikus és finom, irodalmi hatásokban 
bővelkedik. Szó van benne egy öregedő színész-
ről, aki erőszakkal kiábrándít magából egy fiatal 
leányt, de mire a kiábrándulás bekövetkezik a 
vén szinész rajongó szerelemre lobban a leány 
iránt. Ez a rövid mese, amely tele van izgalmas 
drámai fordulatokat, és mivel Nyárai a hőse, 
bizonyára a legnagyobb eseménye lesz a hazai 
fi lmtermelésnek. 

Szabolcs Ernő, |aki rövidesen ugyancsak 
nagy népszerűségre tet t szert, egy mozi-operatört 
játszik a Mozikirályban. A múltkor látta öt Bolgár 
az Uher filmgyár kitűnő igazgatója és gratulált 
pompás alakításához. 

— Nagyon tetszett nekem mint operatör — 
mondta Bolgár. 

— Tudja mit — válaszolt az élelmes Szabolcs 
— szerződtessen le operatőrnek. — 

— Azt nem, ellenben leszerződtetem az első 
humoros filmünkre. 

így lett Szabolcsból moziszinész és most resz-
kessen Prince ur és Max Linder, valamint a többi 
mozikómikus, mert Szabolcs Ernőben igazán 
veszedelmes konkurensre akadtak. 

A Royal O r f e u m bemutat ta Rózsahegyi Ká mán egyfelvonásos pa rasz t (réíaj&t. E képen az illusztris szerző da rab j : n»k 
szereplőivel l á tha tó . Amste r felv. 
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De mortnis . . . Vendrei tata 
a múltkor betért egy ven-
déglőbe és libát rendelt. A 
pincér teljesítette a rende-

lést, a tata nekigyíirkőzött a libának, 
de egyre haragosabb arckifejezést öl-
tött. Végre odacsöngette a pincért. 

— - Hallja — szólt mérgesen — én 
tudom azt a közmondást, hogy a ha-
lottakról vagy jót, vagy semmit. De 
megengedjen, én ezt már nem bírom 
ki tovább, mert ez a liba életében 
ugyancsak undok dög lehetett . . . 

Rejtélyes meghizás. A 
New York-kávéházban mos-
tanság feltűnik az asztalok 
között egy jóltáplált, ele-

gáns ur, aki mindenkivel szemben igen 
udvarias. 

— Látod — mondta minap Nyárai 
Tóni egy ismerősének — ahogy ezt az 
urat megnézed, el se hinnéd, hogy 
nagyrészt kávéból él. 

— Ne mond ! — csudálkozott Nyá-
rai barátja. — Hogy tudott így meg-
hízni kávéból. 

— Ez az ő specialitása. Tudnii'lik 
ő a kávéház tulajdoncsa. 

állás — sóhajtott — bizony isten föl-
cserélném vele a mostani helyzetemet f 

Sebestyén Géza jóakaratulag hall-
gatta akifakadást és elmosolyodott. 

— Én tudnék neked egy állást — 
szólt alig leplezhető jókedvvel. 

— Nos ? — kapott a biztatáson 
Törzs. 

— Hát kérlek, a Guttmann-féle el-
szakíthatatlan munkásnadrágot már év-
tizedek óta hárman húzzák jobbra, 
hárman balra. Most az egyik ember ki-
dőlt, annek a helyét elfoglalhatnád. 

„Megtelt." A napokban a 
Katonadolog egyik próbája 
után Bihar, Pázmán, Róna 
és Lóránt, a Népoperának 

ez a négy, kedves tagja egy kocsiban 
vágott neki a Rákóczi-utnak, hogy gyor-
sabban jussanak el arra az ebédre,, 
amelyre mind a négyen hivatalosak 
voltak. Ahogy a Rákóczi-utra befordul-
nak, nagy kocsitorlódás támadt és a 
torlódásban az történt, hogy egy oldalt 
forduló konflisló bedugta nagy, szomorú 
fejét a négy művész közé. 

A konfiis'ó váratlan megjelenése 
kissé trappirozta a vidám társaságot, de 
Pázmán hangosan ráförmedt a szintén 
meglepett paripára: 

— Ebben a kocsiban — mondta — 
több lónak nincsen helye. 

A kitűnő állás. Akik az 
el enkezőt hinnék, azoknak 
eláruljuk, hogy a színész-
élet sém fenékig tejfel. Bi-

zony néha a legbecézettebb színész-
nagyság is elkeseredik egy-egy ideges 
pillanatban és arra gondol, hogy milyen 
jó a nyárspolgároknak, akik minden 
nagyobb lelki emocío nélkül élik le 
életüket. A múltkor Törzs'Jenőnek volt 
egy ilyen elkeseredett pillanata. 

— Csak volna egy nekem való jó 
Helyeltes szerkesztő: KÁLMÁN JENŐ. 
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Johnson a Royal Orfeumban. 
Nem irt oly 

rémeset 
A Ter aille du 

Ponson, 
Mint amilyen 

rémes 
A Royalban 

Johnson 
Ugy törik rajt' 

minden 
Mint üveg a 

bronzon. 
Ilyen erős ember 
A fekete Johnson 
Ha föllép a szinen 
Megszűnik a 

sanzon 
Mert minden más 

számot 
Kiboxolt a 

Johnson 
Áltól fél mindenki, 
Hogy ő ad egy 

stüppöt 
Egyként fél őtőle 
Rabbi és a püspök, 
Lutheránus, zsidó 
Buddhista, 

keresztény 
Remeg, hogyha 

Johnson 
Kezét érzi testén 
Mert ha meg-

haragszik 
(És erővel győzi) 
Még a direktort is 
Műsorára tűzi. 

0 
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HALLO MTOG 
Boccaccio repríz az Operában. Ami gondosságot 

és szeretetet egy 
darabra pazarolhatnak, az mind kijutott ennek 
az operet tnek. Harsányi Zsolttal újonnan fordít-
tatták, Hevesi Sándorra l rendeztet ték, ifjú Áb-
rányi Emilre bizták a zenei betanítást , Kéméndy 
mesterrel uj kosztümöket, gróf Zichy Istvánnal, 
a jeles tehetségű főúri festővel uj díszleteket 
t e rvez te t tek hozzá. A vasárnapi előadáson a 
címszerepet, néhai Hegyi Aranka és Pálmay 
Ilka hajdani parádésszerepét Dömötör Ilona, az 
Operának ez a szépséggel párosult kiváló te-
hetségű színésznője játsza, ezzel sokoldalúságá-
nak ujabb tanújelét adta. És hogy nehéz fel-
adatát : elhomályosítani régi o p e r e t f d h á k em-
lékét és primadonnaságra váltani komoly ope-
rákba szokott egyéniségét, sikeresen oldja meg, 
azt nemcsak a kritikusok ismerték el egyhan-
gúan, hanem szankcionálni fogja tapsok között 
a vasárnapi est közönsége is. A többi szerepek 
közül Fiamettát Medek Anna, Izabellát Várady 
Margit, Pietrot Gábor, Leonet tot Mihályi, Scal-

zat Dalnoki és Lambertuciot Hegedűs játsszák. •••• 

A perzsák című klasszikus t ragédia lesz a Nem-
zeti Szi rház legközelebbi bemutatója 

s kiegészitője annak a klasszikus ciklusnak, ame-
lyet a mult szezonban kezdet t meg az állami 
szinház. A „perzsák" Miszbylosznak, a görög 
tragédiairó triász időrendben első tagjainak re-
mekei közül való a szalameszi győzelemnek dra-
matizálthimnussza. A Nemzeti Színházban Maschy-
losz egy másik darabjával a már tavaly bemuta-

tott „A hetén Théba" ellen"-nel egy estén ke-
rül színre Ivánfi J enő lendezésében. A perzsák-
ból már folynak a próbák. Külön érdekessege 
lesz ennek a bemutatónak, hogy a Mischylosz 
t ragédiáját Rákosi J e n ő fordította le külön erre 
a premiérre. 

• • • • 

Zoltánka — mindenki tudja, hogy a nagy 
Krúdy Gyula darabjáról van szó, 

— két hét múlva kerül színre a Magyar Színház-
ban. A népszerűség és irói sikerek zenithjen álló 
író első nagyszabású drámai te rméke a Zoltán-
ka, amely Petőfi Zoltán sorsát tárgyalja. Talán 
ez lesz a magyar Sasfiók, mert a tragédiának 
magva itt is ugyanaz, mint a rechstatt i herceg 
azomoru tör ténetében. A Magyar Szinház min-
denesetre megbecsüli Krúdy Gyulát, mert pom-
pás rendezésben és ki tűnő szereposztásban hoz-
za az idei szezon irodalmilag mindenesetre leg-
nagyobb eseményet, A szereposztás a következő : 

Cs. Aczél Ilona 
Táray 
Bera Paula 
Törzs 
Tarnay 
Papp 
Dobos Margit 
Dobi 
Verő Márta 
Réthey 
Papp 
Csiszér 
Kardos 

Juli 
Balázs Sándor 
Házmesterné 
Zoltánka 
Völgyi 
Pataki 
Oregdajka 
Csizmadia 
Piczi 
A tiszteletes 
Cigányasszony 
A doktor bácsi 
Házmester 

A Támlászszék 10. szám, amely a Vígszínház 
szeptemberi játék-

rendjét dominálta, a vidéken] is igen nagy si-
kerre'.kerü, szinre. Az a kis kavarodás, amely a 
mulatságos darabot beveteti , mindenütt megte-
szi hatását, igy legutóbb a nagyváradi premier 
közönsége honorál ta harsogó kacagással és zú-
gó tapssal a Támlásszék 10. szám. előadását. 

Az újpesti Népszínház annyi vihar és hányat ta-
tás után végre mégis csak 

révbe fog jutni, mert igazgatását Szalkay Lajos 
ve t te át november 8-tól kezdődőleg hái om évre. 
A népszerű és szép múlttal rendelkező Szalkay 

§ Kotseüy Erich 
m 

Első mechanikai szőnyeg poroló \ 
és megóvó intézet V 

Budapest VI,, Hungáría-ut \ 
94. szám. Telefon 5—06. ^ 
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Lajos igazgatása valószínűen egészséges helyze-
tet fog t e r e m t e t i az újpesti színházban Az uj 
éra november 8-án kezdődik meg és az első 
es tére a Cigányszerelem van kitűzve a talentu-
mos Fátyol Heddivel Sári szerepében. Szálkay 
Lajos társulata egyébiránt a legjobb erőkből 
van összeválogatva. 

• • • • 

Várady Erzsi A Népoperának ez a kedve.«, fia-
tal pi imadonnája, akiről már a 

mult számunkban megírtuk, hogy Márkus Dezső 
Bécsből szerződtette hozzánk, vasárnap délután 
fellép a Nevető fér j előadásán Faludi Boriska 
szerepében, aki szerződés-szegéssel Pozsonyba 
szerződött . 

Az Asszonyregiment, Rajna Ferencnek ez a pom-
pás operett je, amely annak idején a Magyar 
Színházba ment nagy sikerrel, egyfelvonásos 
operet té kombinálva nemsokára szinre kerül a 
Royal Orfeumban. 

• • • 

Kormos Ilonkát, a Király Szinháznak 
két év előtti kedvelt 

primadonnáját, aki tavaly óta a bécsi 
Raymond Theater becézett művésznője, 
havi 4000 márka gázsivál a müncheni 
Bonboncze-be szerződtette Hans Gruss 
igazgató. A ragyogó szépségű prima-
donna hat hónapig mararad Münhen-
ben, akol egy szkecs női főszerepét 
alakítja, de májusban újra visszatér 
Bécsbe, ahol a Bürgertheaterben fog 
föllépni. 

• • • • 

Pótbérlet a szinfónikusoknál. Az orsz. 
Szinfoniai Zenekar, eddigi 

szokásához hiven, az idén is pótbérle-
tet nyitott még hátralevő őt bérleti 
hangversenyére, főleg azok számára, 
akik az első hangversenyről lekéstek 

és bérleteiket az általuk óhajtatt hely-
re csak most kaphatják meg Kedvez-
ményes bérleti árak öt hangversenyre : 
4, 8, 12, 16 és 20 korona. Az idei bér-
let egyébként már eddig is oly nagy, 
mely minden várakozást felülmúlt és hi-
ven jellemzi azt a kivételes népszerű-
séget, amelyet a müvésztestület a ze-
neértő közönségnél rendithetetlen buz-
galmával és odaadó művészi munkájá-
val magának kivívott. — Pótbérletre 
szóló jagyek Bárdnál (Kossuth Lajos-u.) 
kaphatók. 

• • • • 

Az uj Lehár operett. Die ideale Gattin, 
november 15-én 

készül bemutatóra. Bizonyos, hogy a 
Király-színház ezzel a slágerrel hosszú 
időre berendezkedik, nem is beszélve 
arról, hogy a Nemtudomka miatt kény-
telen lesz a Magyar szinházat is igény-
be venni. A Lehár darabban természe-
tesen együtt fogjuk látni az anzamblé 
legkiválóbb tagjait, Fedákot, aki kettős 
szerepében életének egyik legragyogóbb 
sikerét fogja elérni és Király Ernőt, 
aki hosszú pihenés után annál nagyobb 
kedvvel alakítja az unatkozó és később 
szerelemre lobbanó férj szerepét. A 
részletes szereposztás különben a kö-
vetkező. 

Király 
Fedák 
Rátkai 
Latabár 
Concha 
Krasznnai 
Kertész 
Gigi 

Pablo 
Elvira 
Don Gil 
Columbus 
Carmen 
Destrada 
Katrevszky 
Gező Ida 

Brüll irma kalap-divatterme 
Párisi-utca 1. Telefon 37—74. 
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A 5ZÍNHAZÍ ÉLET KABARÉJA. 
—Mfuáfis strófák— 

A „Halló"-ról hallom én ma 
Telefonról szól e téma 
Jobb cim volna éppen ezér' 
„Tévedés", vagy „Mással beszél" 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Kérdi a „Vig" egy vendége 
Mikor van „A tilók" vége 
Valaki azt válaszolja : 
Ha ketten beszélnek róla. 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Van Pesten egy furcsa Zátony 
A nők hajója úgy látom, 
S láthatta eddig már kiki 
A Zátonyt még sem kerüli ki. 
Dinom, dánom, sum, sum sum. 

A feledésből gróf Bánffy 
Most egy operettet ránt ki. 
Uj miit ét az Operának : 
Operettben operálnak, 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Fővárosi 
Orfeum 

Waldmann Imre igazgató 
V I . Nagymező-utca 17. sz. 

Bernát11" Uj f e l l é p é s e k . 
A z e lőadás kezdete 8 órakor. 

PAVILLON MASCOTTE 
UJ ATTRAKCIÓK. 

K e z d e t e ié l 11 órakor. 

A Színházi Élet előfizetése. 
Felhívjuk nagybecsű előfize-

tőinket, akiknek e l ő i i z e t é s e 
o k t ó b e r 15-én lejárt, annak 
megújítása iránt a mellékelt 
postautalvány felhasználásával 
intézkedni, hogy a lap irányí-
tása fennakadást ne szenvedjen. 

ZOLY LASZ 
(• MODERN FOTÓMŰVÉSZETI SZÁLÓNJA 
7 BUDAPEST, IV. VÁCI-UTCA 11/b. TELEFON 53-85. 
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Rejtvényünk megfejtői között két dijat 
sorsolunk ki. 

I. díj : Egy művészi arckép a mű-
vésznő sajátkezű aláirásával. E héten 
Molnár Ferenc 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 titok. 

Helyesen fejtették meg: 
Bartal János, Turcsány István, Hirsch Samu* 
Markovits Margit, Diószeghy Mártha, Friedman 
J a n k a , Zahár Jenő , Jancsó Jánosné, Schwartz 
Ernesztin, Herbeck Katicza, Minder Ernöné, Dr 
Mucsy Pál, Pogánz Erzsike Pécs, Kemény Lenke 
Szolnok, Steiner Renée és Margit Losoncz, 
Murányi Magda, Vécsei Klári, Garai B. I. Újpest, 
Balkányi Sári, Piltz Gyula Mezőberény, Fülőpp 
Ildikó Mezőtúr, Mockovcsák János Békéscsaba, 
Mi tos Sándor Csúcsa, Láberellé Lajosné, Kolb 
Alajos Székesfehérvár, Mészáros Ferencz, Zweig 
Simon, Rosenberg Irénke, Kolompos Irénke Új-

vidék, Jancsó Lajós, Péter f fy Zoláánné, Káplán 
Károly, Kürthy Lilly Wolner Ágnes, Velenczei 
Lily, Rosokainé, Fodor Antalné, Bergsmann 
Árpád, Gárdos Géza, Mezey István, Sommefeld 
Ilus, Wohlrath Gizella. Zsolaay Géza Besztercze-
bánya, Lóránt Lola, Weinfeld Zoly, Wolf László 
Székesfehérvár, Wéber Erzsike, Schäfer Károly, 
Lengyel Gábor, Lőblovity Erzsébet, Gonda Juliska, 
Minder Luiza, Sáshy Sámuel Pápa, Blaha Lászlóné 
Pozsony, Majer György Losoncz, Molnár Sándor 
Arad, Récsei Gizella, Szigeti József. Misik Károly 
Reitzer Lily, Reiber Károly, Pincherle Ernő, 
Mezey Margit, Ferete Sár i .Kurcz Miklós. Gyön-
gyös. Neuman Renée, Pankuch József Pozsonz, 
Walter Géza Nyiregzháza. Kolozs Janka , Hart-
man Rózsika, Tessik Tihamér Nyíregyháza. Gábor 
J e n ő Eebrecze, Balásnik Margit Nyíregyháza. 
Ágotha Baba Fiizy Margit, Gáspár Sándor, Blahm 
Ernő, Schaffer E r n í n é Nem?smilitics, Hainau 
Gézáné, Wotlitz Miklós, Fischer István, Freund 
Samu, Goldstein Ernő. Ács Vilmos, Hainaun 
Samuné, Veisz Ella, Roskay Ernő, Rausnitz 
Lázár, Ungár Ernő, Bárdos Gizike Dr. Tepliszky 
Aladárné Érsekújvár. Vogl László. Szekeres 
Jóasef, Kardos Böske, Próhászka Mici. Fekete 
\ n n a Szolnok, Fehér Gizella, Höffer Lajos, 
Pereszlényi István, Kemény Margit Hódmező-
vásárhely, Héjat Kálmán, Eperjessy Gitta, Nagel 
Dezső Győr. 

A sorsolásnál — melyet Fényes An-
nuska ejtett meg — Sebeők Sári saját-
kezű aláirásával ellátott fényképet De-
vecseri Károly, a páholyjegyet Méhes 
Ernöné Budapest nyerte meg. 

A l e g v i d á m a b b p e s t i ú j s á g a 

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

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

gyes, Incze vándor, 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 és gyilkos szatíra. 

DOOR 
k o z m e t i k u m o k a l egmodernebb hygiene szabályai t kielégitik. Szépségápolás a kozmetika 
p o u d e r az előkelő világ kedvence. Nagy doboz 5 K, kis doboz 3 K. legzseniá l isabb ta lá lmányai-

. . . . . . . T . , „ , , val : krém-kurák (dr. Schmén 
a r c á p o l ó k e n ő c s . A teint bársonyos lesz. Nagy tégely 5 K, kis tégely 3 K. professzor módszere szer in t ' 

— — . a r c i s z a p . a t u d o m á n y legújabb vívmánya! 100 g rammos doboz 5 K. arciszap kezelések, vibra-
c i ó g m t s s í á s s , e lek t tomcs szőitelenités . — Szépséghibák e l tünte tése a legújabb francia kozmetika e l járással . A „Door" 

wozmet ikumok egyedüli képvise le te : Gálffy-féle kozm. intézet . Budapes t , VII.. Ki r í ly -u tca 102. Vidék i szé tküldés . 
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S Z Í N H Á Z I H É T J S 
OPERAHÁZ NEMZETI 

SZÍNHÁZ 
VÍGSZÍNHÁZ KIRÁI Y 

SZÍNHÁZ 
MAGYAR 
SZÍNHÁZ NÉPOPERA 
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Viola 
KonventbÍ2tos 

Támlásszék 10. 
A titok 

Jánosvitéz 
A mozikirály 

A kék madár 
Halló 

Nevető férj 
Katonadolog 

Hétfő 
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Az ember 
t ragédiája A titok - Halló 

Kedd 

L
ap

un
k 

zá
rt

ái
g 

az
 

O
pe

-
ra

há
z 

te
lj

es
 m

űs
or

a 
m

ég
 

ne
m

 k
és

zü
lt 

el
. 

Barlanglakók 
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Konventbiztos A titok » A préda II 
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Konventbiztos A titok • 
Halló II 
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A megdicsőült A zöld frakk » 
Molnár és g \e r 
Halló -
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Perzsák. Heten 
Téba ellen 

A tanítónő 
A zöld frakk 

Cigányprímás 
Mozikiraly 

A feleségünk 
Uj földesúr 

Mignon 
Katonadolog 
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Szegény fiu tör. 
Konventbiztos 

Diákélet 
A zöld frakk 

Buksi 
A mozikirály 

A farkas 
Halló 

Traviat ta 
Katonadolog 

MEDG Y ASZ A I V I L M A 
KABARÉJA 

S y ^ . o Ä MODERN S Z Í N P A D 
VI., Andrássy-ut 69. — Tele ion-szám 93-16. 
Szeptember 29-én premier. Az októberi műsor 
bemutató előadása. A kivándorlók Kálmán Imre 
dalciklusa. Nizsinszky nősül. 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. 

Troc a de r o 
VII., Király-u. 77. Telelőn 15-10. 

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

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

telepátiái duett, 
THEODOR ANGELI humorista 

3 bohózat és még 20 különlegesség. 
12—l-ig 20 ének és táncszám, utána reggeli 

5 óráig BAL-MABILL' 

SORRENTO 
KÁVÉHÁZ 

Rácz Gyula ZÖLDI MARCI 
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Alegkiválóbb szépségszer 
50 év óta páratlan s iker. 

Zi lze r Kenőcs 
Egyetlen biztos hatású szer 
szeplő, pirosfolt, májfolt és 
a bőr bármily tisztátlan-

sága ellen. 

Zilzer pouder és szappan! 
Árak: K 2.40, 1.20, és—.60. 

Kapható : 

Lónyay-utca 19. IV./l. 
Szétküldés postán naponta. 

• • • • • • • • • • • • • • a 

n m z n i i s z i n u A i 
Az ember tragédiája. 
Drámai költemény. Irta: Madách Imre. 
Szinre alkalmazta: Paulay Ede. Zenéjét 

szerzette: Erkel Gyula. 

Személyek : 

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

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

A Konventbivtos. 
Dráma 3 felvonásban. Ir ta: Farkas Pál. 

Személyek : 
Beregi Oszkár Jeromes Carabos 
Rajnai Gábor Bompard, titkár 
Bartos Gyula Antonin Duval 

Pethes Imre 
Gál Gyula 
P. Márkus Emma 
Kiss Irén 
Horváth Jenő 
Cs. Alszeghy Irma 
Balog Kató 
K. Demjén Mari 
Kürti Józseg 
Lugosi Béla 
Gabányi László 
Hajdú József 

Henri d'Arville gróf 
Benjamin 
Margot Thyerry 
Teréza 
Grenelle 
Grenellené 
A kis Grenelle-fiu 
Egy asszony 
Egy fogoly 
Nemzetőr-hadnagy 
I-sö jakobinus 
II-ik jakobinus 

Színház után a NEW-YORK kávé-
házba megyünk. 

I. Jeromos Carabos mint a Konvent 
teljhatalmú biztosa működik egy Loire-
parti kis városban a Vendée halárán, 
ahonnan minden pillanatban fenyeget a 
royalisták támadása. A Konventbiztos 
azelőtt szerzetes volt, azután fentartás 
nélkül adta át magát Marat tanításainak 
és a rémuralmat viszi heresztül a váro-
son is. Viszonya van egy Margot Thier-
ry nevő fiatal özvegyasszonyai, aki fér-
jének halála után hosszabb ideig élt 
Párisban, a forradalom alatt szülőváro-
sába tért vissza és a jakobinusok üldö-
zése elől a konventbiztos szerelmében 
keresett menekülést. Margot előtt most 
hirtelenül megjelenik a régi párisi ked-
ves, d'Arville gróf, akiről azt hiszi, hogy 
megölték és akit még mindig szeret. A 
gróf a Vendée parasztseregének egyik 
vezére, azt követeli Margottól, hogy 
vesse minden befolyását latba Carabos-
nál, hogy a kivégzések megszűnjenek és 
egyenesen őt teszi felelőssé az ártatla-
nul kiontott vérért. Margot hevesen til-
takozik, ellenállása azonban végül meg-
törik és egy heves érzéki jelenetben ar-
ra birja a hogy az újonnan elfogott pol-
gárok ügyét maga vizsgálja meg. 

II. Carabos teljesítette Margot kéré-
sét s ez alkalommal arra a felfedezésre 
jutott, hogy a jakobinusok vezérei félre-
vezetik és kifogástalan hazafiakat végez-
tetnek ki vad gyűlöletből. Ez a felfede-
zés ellentétbe hozza a jakobinusok ve-
zetőivel és amikor később a város fel-
szabadult polgárai köszönetet mondanak 
neki, kezdi elismerni a rémuralom elhi-
bázott politikáját. Szívből hálás Mar-
góinak, aki visszatartotta a további vér-
ontástól és érzéki szerelme tisztultabb 
és nemesebb tartalmat nyer. Margot 
azonban d'Arville szerelmével törődik és 
amikor a gróf ujabb politikai megbízá-
sokat akar neki adni, szenvedélyesen 
kéri, hogy újból magával vigye. Ebben 
a helyzetben találják meg őket a jako-
binusok. D'Arville paraszt jaihoz mene-
kül, akik éppen támadást készülnek a 
város ellen vezetni, a konventbiztos 
pedig a jakobinusok szájából hallja meg, 
hogy mi történt. Egy pilanatra össze-
loskad, a Vendée támadása azonban 
visszaadja erejét, a köztársaság védel-
mében megfeledkezik saját ügyéről s a 
nemzetőrök élén a Veneée ellen rohan. 

III. Carabos győzött. A Vendéet 
visszaverte és a parasztok fehér zász-
lóját elfoglalta. Ez a győzelem megnyug-
tatja és felemeli. Higgadtan és fölény-
nyel nézi az eseményeket, tisztában van 
azzal, hogy a jólétbizottmány számon 
fogja kérni tőle a rémuralom abbaha-
gyását, de örömmel megy ezen leszá-
molás elé, mert helyt akar állani azon 
igazságokért, melyeket felismert Még 
gondoskodik a teljesen megtört Margot-
ról és azután emelt fővel lép a jakobi-
nus tömeg elé, amely halálra keresi. 

Viola. 
Dráma 5 felvonásban. Báró Eötvös Jó-

zsef regényéből irta : Szigeti József. 
Személyek : 

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

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

A me 
Gál 
Pataki 
Kürti József 
Gabányi 
Kürthy Gy. 
Hoiváth Jenő 
Mészáros Aiajos 
Barlos 
Szőke Sándor 
Hajdú 
Vizvári M. 

gdicsőült. 
Kam Carve 

Albert Shairne 
Dr. Pascve 
Edvard Koming 
Cyrus Carve 
Lowe atya 
Peter Horwing 
Ebag 
John Shaion 
Texel 
Honoria Love 

VKASÍVIIIII/Z 
A zöld írakk. 

Vígjáték 4 felvonásban. írták : Fiers és 
Caillavet, fordí tot ta: HeltaiJenő. 

Személyek : 
Szerény Zoltán Herceg 
Gótné Kertész Ella Hercegné 
Góth Sándor Hubert 
Vendrey Ferenc Durand 
Varsányi Irén Brigitte 
Tanay Frigyes Parmeline 
Tapolczay Dezső PinchRt 
Sarkady Aladár St. Gobain 
Varga Anna St. Gobainné 
Makai Margit Givrene 
Dergan Blanche Jargeaune 
Balassa Jenő Tábornok 
Ditrói Mór Benin 
Zátony Kálmán Mouires 
Kemenes Lajos Laurel 
Szalay Károly Parancsnok 
Győző.Lajos Micnel 
Bárdi Ödön Doyenje 

Történik: Az I. felvonás Deanville-
ban, a herceg villájában. A II. felvonás 
a louveciennsi kastélybun. A III. felvo-
nás első képe az akadémia üléstermé-
ben, második képe a köztársaság elnö-

kénél. 



26. oldal OTUÁZ1ÉLET 

I. Huber t de Latour-Latour 
gróf akkor lép be a hercegnő-
höz. amikor ez éppen egy dalt 
próbál, amelynek ez a szövege : 
Add ide az a jkad ! Szó szerint 
veszi a felhívást és megcsókolja 
a hercegnőt , aki nagyon szerel-
mes szívű asszonyka és hama-
rosan megbocsát a fiatal gróf-
nak. Huber t ugyanakkor nagy 
hatást tesz egy vidéki f ruskára , 
Briget tere.egy képviselő keresz t -
lányára. 

II. A herceg azon éri Hu-
ber te t , amikor az a felesége 
előtt térdel . Az asszony azzal 
magyarázza a helyzetet , hogy 
Huber t arra ké r t e őt, legyen 
szószólója, amennyiben Huber t 
akadémikus szeretne lenni. A 
herceg lelkesedéssel fogadja ezt 
mert maga is akadémikus és a 
megüresedet t tagsági helyre 
ar isztokrata jelölteket kerese t t . 
Huber t jogcime az, hogy család-
jának tö r t éne té t írja meg. ami-
ben neki Brigitte, mint t i tkár 
s e g é d k e z i k . 

III. I-ső kép. Az akadémia 
ünnepli ülésében. Huber t meg-
ta r t j a székfoglalóját. A herceg 
beszédet mond és ekkor a be-
széd kéz i ra tának lapjai közt ke-
zébe jut a feleségének egv sze-
relmes levele Huberthez. Ebből 
olvan bot ránv lesz. hogy »z 
ülést fel kell függeszteni. — II. 
kép. A hercerfet megnvugta t ják 
és Huber t BrigeHenél talália 
meg az igazi szerelmet és bol -
dogságot. 

Győző Lajos 
Bárdi Ödön 
Balassa Jnő 
Feledi Giza 
Balla Irén 
Nagy Erzsi 
Lugosi Károiy 
Harsányi Miklós 
Szalay Károly 

Szabó, rendőr 
Lankás, szín. t i tkár 
Foghaző r 
Bella ) 
Rózs i ) pincérnők 
Klári ) 
Fogalmazó 
Mérnök 
Jegyszedő 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Srínftóz utón a NF.WYORK kávéházba 
megyünk. 

Támlás szék 10. szám. 
Énekes bohózat 3 fe lvonásban, előjáték-
kal. Irta Haller és Wolf. Fordította Ko-
mor Gyula . Zenéjét szerzette Götze 

Walter . 
Személyek : 

Vendrey Ferenc Várossy Vitus 
Haraszthv Hermin Hermin, a felesége 
Molnár Aranka Lotti, a leányuk 
Sarkadi Aladár E d u s 
Stella Gyula Richard, aviat ikus 
Pallay Rózsi Hedvig, a felesége 
Kemenes Lajos Rudas, szál lodás 
V. Kész Rózsi Juci, szobalány 
Bogyó Zsigmond Medve 

A titok. 
Szinmii három fe lvonásban. Irta Bern-
stein Henri. Fordí tot ta Adorján Andor. 

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

I. felv. Denis de Guenn mély 
érzéssel szereti Henriettet, egy 
fiatal özvegy asszonyt, aki jó 
barátnője Gabriellenek, a Con-
stant feleségének. Henriette vi-
szonozza az érzelmeket és Gab-
rielle segítségével a fiatalok meg-
értik egymást és egymáséi lesz-
nek. Előzőleg Denis, aki h e n -
riette múltjára is féltékeny, Con-
stanttól is kér tanácsot, de Con-
stant teljesen 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 rábírni Chailiet, hogy 
távozzék. Denis együtt találja 
őket, más körülmények is össze-
játszanak és Cenis megtudja a 
valót Henriotfe a Pont • Charlie 
kedvese vólt. Megánkivül rohan 
Charl ie után, hogy megfenyítse. 
Henriotte pedig rémülten tudja 
meg, hogy Gabrielle, akit ő a 
legjobb barátnőjének hitt. G a b -
rielle intézte a dolgokat ugy 
hogy Ponta Charlie jelen legyen, 
és ő ébresztet te fel Denis félté-
kenységét is. 

III. felv. Gabriel le belátja, 
hogy az, amit tett, véghetetlenül 

gonosz volt. Nem birt a termé-
szetével, amelynek sok jó oldala 
mellett, egyik döntő sa já t sága 
volt az irigység. Constant fölé-
nyes közbe lépése segítségével a 
véksőkig fokozott izgalmak le-
csil lapulnak és a veszélyeztetett 
boldogság helyreáll. 

A hónapos szoba. 
Vígjáték 3 fe lvonásban. Irta : Farkas I. 

Személyek : 
Hegedűs Gyula Pé te r 
Gazsi Mariska Magda, a felesége 
Tanay Frigyes Csoti, orsz. képv. 
Haraszthy Hermin Havranekné 
Gombaszögi Ella Klári, a leánya 
Virányi Sándor Dán Gyula 
Vendrey Ferenc Tóth Vendel 
Kárpáthy Lili Szobalány 
Sarkady Aladár Inas 
Kürthv Sári 1. Hölgy 
Járó Erzsébet II. Hölgy 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

klGMY I s / i n u Á ? 
Mozikirály. 

Operet te 3 fe lvonásban. írták : Bernauer 
és Schanzer. Magyar szinre alkalmazta r 
Harsányi Zsolt. Zenéjé t szerzette : Szir-

mai Albert. 

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

Személyek : 
Szalli 
Janka 
Szigligeti 
Bimbó 
Varjú 
Kordula 
Linka 
Gt rge ly 
Ges tau la ta 
Popelka 
Rendező 
Náci 
A jótékony g ró fnő 
Muci 
Stuci 
Egy ripacs 
Kantor 
Egy paraszt 
A kém 
Szolga 
Egy sz ínész 

Szigligeti Psylander, a világhírű ma-
gyar moziigazgató és nioziszinesz most 
készül a „Napoleon és a molnár leánya" 

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-Utca sarok). Telefon 135—70. 

SZÍNHÁZI ÉLETRE való hivatkozással á rkedvezmény. 
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cimü képre. Minden szerep be van töltve. 
Napoleont ő maga játsza, a molnár lá-
nyá t Maria Oesticulata, 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 dobosf iu 
el játszására. 

II. Szigligeti nem tud olaszul. A sze-
relmes leveleket, amelyeket Maria Ges -
ticulatához intéz, a dobosf iuval irht ja. 
De a féltékeny Janka szerelem helyett 
vaskos gorombaságokat ir a levelekben. 
Az olasz nő dühösen faképnél hagyja a 
társulatot . A bajból a dobosfiu menti ki 
a filmet. Leányruhában pompásan el-
já tssza a molnarlányt. A kép mégis el-
romlik, mert Varjé képviselő, akinek rá-
kosi birtokán a felvétel folyik, belép a 
napoleoni társaságba. 

Ill A képet mégis bemuta t ják 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 
estélyi toale t tben megjelenik. Szigligeti 
is megért mindent . A dolognak persze 
h á z a s s á g a vége. 

A d a r a b b a n előforduló da rabszámok a 
Bárd Ferencz és Testvére zenemükeres -
kedése ibee : Kossuth Lajos-utca 4. és 

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

n A G Y A P Ü s / i n u ^ z 
Halló! . . . 

Vígjá ték 3 fe lvon . I r t» Fö ldes I m r e . 
S Z E M É L Y E K : 

Csor tos Sze.istyey főhadn. 
Oombaszög i Fr. Gaby 
Z. Molnár Brenner Decskó 
P a p p Miska Andris 
Báthory Giza A szőke nő 
gróf Bethlen Gilda A nagykalapos nő 
Rónai Alice A pongyolas nő 
Kertész Mihály Weisz önkén tes 
T. Forrai Róza Anna. szakácsnő 
Körmendy Házmester 
Doby Vice 
Dobos Margit Vicéné 
Cslszér Szerelő 
Sáry Rózsi Sobalány 

I. felvonás. Szelistyey főhad-
nagy telefonon megismerkedik 
és beleszeret egy nőbe, aki ál l . 
hatatosan ragaszkodik a telefo. 
nikus ismeretséghez és személve 
sen nem akar semmi áron a fő-

hadnagy közelébe jutni A fő-
hadnagy elkeseredve panaszolja 
föl az egész históriát bará t jának 
Decskó hadnagynak, aki moso-
lyogva, de jó szivvel hallgatja 
azt. Megszólal a telefon. Megint 
a nő, Most már végre megigéri, 
hogy el fog jönni és Szelistyey 
izgatottan várja is, amikor lassan 
kinyilik az aj tó és betoppan 
rajta Gaby. Gaby elmeséli, hogy 
ő a felette levő emeleten mene-
déket kér. Szelistyey nagy za-
varban van. Gaby kérését, mint 
gentleman nem tagadhatja meg, 
viszont most ő a telefonos nőt 
várja. Hogy mindkét kötelessé-
gének eleget tegyen, Gabyt a 
lakásban egyedül hagyja, ő maga 
pedig lemegy az utcára a nőt 
várni. 

II. felvonás. Szelistyey vissza|| 
tér — ugylátszik a nő megint 
kijátszotta, mert nem jön. Gaby 
kijön a belső szobából és mi-
közben beszélgetnek, megjelenik 
a szőke nő. Szelistyey boldog, 
hogy végre megismerkedhet 
vele, amikor beállit Decskó had-
nagy és mulató társasága, akik 
felvilágosítják Szelistyeyt, hogy 
a szőke nőt ők küldték, csupa 
tréfából, Szelistyey kétségbe esik, 
fojtogatni kezdi Decskót, mikor 
megjelenik Gaby férje és Gabyt 
követeli a főhadnagytól A fő-
hadnagy nagy dühében kiveri a 
férjet és a kétség megmarad : ki 
a telefonos n ő ? 

III. felvonás. A házbeliek 
összefutnak, mert hallottak az 
éjszakai botrányról. Gaby is 
visszajön, hogy odahordott hol-
mijait hazavitesse, amikor belép 
Decskó és Szelistyey nevében 
könyörög neki, hogy fedje fel 
kilétét, mert Szelistyey őrülten 
szerelmes a telefonos nőbe, aki 
nem lehet más, csak ő. Gaby 
elpirul, a helyzet egyre világo-
sabb lesz, a telefonos nő — ő 
volt. 
Tör tén ik m i n t h á r o m felvonás Sel is tyey 

főhadnagy l a k á s á n . 

A farkas. 

Játék három fe lvonásban. I r ta : Molnár 
Ferenc. 

Személyek : 
Törzs 
R. Gombaszöghy 
Lakos E. 
Csortos 
Bera P. 
Réthey 

; P. T á r n o l y G. 
; Csatai J. 
I 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 

A kék madár. 
Mesejáték 5 felvonásban. (10 képben). 
Irta M. Maeterlinck. Fordí tot ta : Ador ján 
Andor, zenéjét szerze t te : Nádor Mihály. 

Rendező : Vajda László. Karmester : 
Bertha István. 

A valóság szerep lő i : 

Taksonyi P i roska 
Lakos Edith 
T. Forrai Rózsi 
Dobi 
P . Tárnok i Giza 
Jegesi Rózsi 

Az álom 
Taksonyi Piroska 
Lakos Edith 
Báthory Giza 
Vágó 
T. Halmy Margit 
Takács 
Lakos Ibolyka 
Tó th 
Váczi Erzsi 
Kálmán J. 
Csillag Irén 
Sinkó Gizella 
Pár tos 
Cs. Aczél Ilona 
T. Forrai Róza 
Z. Molnár László 
Tóth Irma 
Huszár 
Réthei 
Kardos 
Nagy Teréz 
Makai Gabriella 
Nagy ). 

Zs igmondy Margit 

Tyltyl 
Mytyl 
Berl ingot 
Tyl apó 
Tyl a n y ó 
Berlingotné unoká ja 
szereplői : 
Tyltyl 
Myltil 
A Világosság 
Tyl nagyapó 
Tyl nagyanyó 
Péter 
Róbert 
János 
Magduska 
Pierette 
Paula 
Riquette 
Az Idő 
Az éj 
Berylun tündé r 
A kutya 
A macska 
A kenyér 
A cukor 
A tüz 
A Viz 
A T e j 
A nátha 
Egy gyermek 

Színház lltán a legkellemesebb étkező hely az újonnan átépített 

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

Ifj. Bokor és Kiszel, tulajdonosok. 
• •= 
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A préda. 
Színmű 3 felvonásbvn. I r ta : Schnitzle.r 

Arthur Fordította: Dr. Salgó Ernő 

Csortos 
behestyén 
Törzs 
Tariiai 
Papp 
Z. Molnár 
Vágó 
Réthy 
Kertész 
Kardos 
Verő Marta 
Haraszthy Mici 
Huszár 
Rónai Lici 

Karinszky 
Rohnstadt 
Rönning 
Qrenllnger 
Wother 
Vvgel 
Schneider 
Finke 
Balduin 
Enderle 
Riedel 
Fischer Pepi 
Pikolo 
Schutz Kata 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

NÉP-díüOPEPA 
A nevető férj. 

Operette 3 felvonásban. Irta Brammer és 
Grünwald. Magyar szinre alkalmazta 
Mérei Adolf. Zenéjét szerezte EyslerÖdön. éjé 

Szirmai Imre 
Berky Lili 
Mátrai Ernő 
Sz. Hudacsak Nelly 
Marosffy Lajos 
Tarnay Leona 
Horthy Sándor 
Ufváry La os 
Huszár Károly 
Faludi Boriska 
Fehér Artúr 
Vajda Frigyes 
Pázmán 

Bárdos Ottokár 
Sarlott, a felesége 
Brander, köny vki adó 
Etelka, a felesérv 
Asztalos, költő 
Elvira néni 
Dr. Rosensolt Sala 
Böczögő Kakuk Istók 
Iancsi 
Manci 
Mihály, erdész 
Inas 
Főhadnagy 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

Katonadolog 
Operett 3 felv. írták : Mérei Adolf és dr. 
Béldi Izor. Zenéjét szerzet te : Zeikovitz 
Béla. A zenekart Szenkár Jenő vezényli. 

Szereplők : 

Horthy Sándor 
Szoyer Ilona 
Berky Lili 
Pázmán Ferenc 
Gózon Gyula 
Újvári Lajos 
Marossffy Lajos 
Faludy Károly 
Sz. Hudacsek Nelli 
Tarnay Leona 
Nagy Magda 
Margitai Manci 
Földes Ilona 
Dobozi Anna 

Fucsufu, kormányzó 
Nakinak, a leánya 
Man-Sing, kínai ifjú 
Máriássy László 
Bodor Pista 
Zabola Péter 

Pu-CO k u t y a m o s ó k 

Pimpimpáró 
Ping-Pong, igazg.-nő 
Rózsaméz 
Lótuszkehely 
Hajnalcsók 
Napsugár 

Várady Erzsi 
Jeney Edith 
F. Lázár Margit 
Csáthy Iza 
Körmendy Sárika 
Tűssel Mimi 

Harangvirág 
Harmatcsöpp 

Liliomszál 
A táncosnő 

uj kinai köztársaság a 
nép kiművelésére Euró-

I. felv. Az 
hadsereg és a nép 
pából szerződtet katonatiszteket és ta-
nítókat így került Csu ongba Máriássy, 
volt honvedhuszár-őrnagy és Bodor Pista, 
a kadét, Zabola Péter néptanító társasá-
gában. A tisztek, akik azért hagyták el 
Európát, mert elmulatták minden pénzü-
ket és szinte elmerültek az adósságban, 
két hónap alatt kioktattak egy századra 
való legenységet s emellett akadt alkal-
muk a szerelmeskedésre is. De mig Má-
riássy beéri futó kalandokkal, Bodor ko-
molyan beleszeretett a csulongi manda-
rinnak, Fucsufunak a leányába, Naki-
nakba, aki viszonozza érzelmeit. Sok 
reménye azonban nincsen a szerelme-
seknek, mert Fucsufu, aki különben is, 
konzervatív kinai létére, esküdt ellensége 
az európaiaknak, a leányát az ottani 
aranyifjúság vezérének, Man-Singnek 
szánta. Ez a legényke egyébként is ve-
szedelmes ellenfél, mert kinyomozta, 
hogy Bodornak volt otthon Pesten egy 
kis szinésznőcske mennyasszonya, Pim-
pimpáré kisasszony. Értesíti a nőt, hogy 
a vőlegénye más leányt akar feleségül 
venni és százezer koronával odacsalja, 
hogy megakadályozza a házasságot. Ez 
sikerül is. Pimpimpáré éppen akkor top-
pan be, mikor Bodor nagy ünnepségek 
közt feleségül veszi Nakinakot, aki büsz-, 
keségében és szerelmében sértetten bo-
szuból Man-Singnek adja a kezét, mire 
Fucsufu száműzi az európaiakat. 

II. felv. Egy héttel későbben vagyunk 
Nakinak esküvője napján. Man-Sing már-
már diadalmaskodik, mikor hirül hozzák, 
hogy az európaiak visszaszöktek, mert 
Bodor mindenképen megakarja akadá-
lyozni a lagzit Izgalmas hajsza és ujabb 
bonyodalmak következnek ezután. Fu-
csufu, aki régi szerelmét, Pingpongot 
megunta, Pimpimpáréra veti szemét, 
aki hajlandó volna meghallgatni a gaz-
dag mandarint, ha megkegyelmez Bo-
dornak, mert még mindig nem adja fel 
a reményt, hogy visszahódíthatja a ka-
détot a kinai leánytól. A szerelmesek 
azonban ezer furfanggal és tréfával már-
már győzedelmeskednek minden intri-
kán, amiben segítségükre van az is, 
hogy Pingpongnak megtetszett Zabola s 
most már ő is az európaiak érdekében 
fáradozik. Elkövetkezik az esküvő, ame-
lyet az állami gyermekmenhely díszter-
mében tartanak meg, amelynek Nakinak 
a védnőknője. Festői ceremóniák között 
folyik a lagzi, amikor Bodor és Máriássy 
katonáik élén berontanak Man-Singet le-
fegyverezik és Nakinakot hatalmukba 
kerítik Fucsufu azonban az európaiakat 
gyűlölő kinai tömeg segítségével mégis 
csak úrrá lesz fölöttük, Bodort elfogatja, 
halálra Ítéli s a láncokba vert kadétnak 
végig kell nézni Nakinak esküvőjét. 

III. felv. Bodor a kinai halálra Ítél-
tek hagyományos ketrecéb n várja ki-
végzését. Erre azonban nem kerül sor, 
mert Máriássy a köztársasági elnökhöz 
fordul segítségért és a konzulátus utján 
nemzetközi bonyodélmakkal fenyegeti 
meg, ha európai katonatiszteket kivégez-
nek. Az intervenció sikerrel is jár s a 
szerelmesek útjából elhá ul minden aka-
dály, mert Pimpimpáré kisasszony, akit 
Fucsufu a pekingi udvari színházba szer-
ződtetett primadonnául, első fellépésével 
és tangójával ugy elbűvölte Man-Singet, 
hogy az örökre lemond az ő kedveért a 
feleségéről, aki különben az esküvő után 
megszökött tőle. 

Olympia 
VII. Erzsébet-körut 26. szám. 

Tele fon 1 1 5 - 7 1 . 

Szombat és vasárnap 

MAX REINHARDT igazgatása 
alatt álló D e u t s c h e s Theater 

tagjai által előadva 

Pierrot utolsó kalandja 
comédia dell 'arte 4 felvonásban 

A főszerepet MOISSI játsza. 

Hétfőn október hó 27-én be-
zárólag szerda október 29-ig 

A levegő királya 
Szerelmi tör ténet 5 felvonásban. 
A főszerepeket Mme ROBINNE 
Franciaország legszebb asszonya 
és ALEXANDRE a Comédie 

Française tagja alakitják. 

Csütörtökön é s p é n t e k e n 

Tánczos Elza 
Modern társadalmi színmű 3 fel-
vonásban, a párisi Gaumont L. 
cég műterméből. A főszerepet 

MIZZI PARLA játsza. 

Előadások hétköznapokon '/íS-től 
vasár- és ünnepnapokon 3 órá-

tól éjfélután 1 óráig. 

Helyárak: F e n t a ' t o t t páholy-
ülés K 1.60. Páholyülés K 1.20. 
Fen ta r to t t hely 90 fill. Zsölye 

70 fill. Zártszék 50 fill. 
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ormija iL Iá frrujyd 

Kiváló művészi felvételeket készít 

T A D R A 1 BUDAPEST, Nagymező-
T O R D A i e n y k e p e s z mca 28. leieion \ m i 
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FOPROBA TITKA 
'HARSÁNY/ ZSOLT REGÉNYE 

Maiolka hódit. 
asárnap délelőtt különös szív-

dobogás vett erőt hősünkön, 
Matolka Pálon. Folyton meg-
nézte az óráját, holott bizo-

nyos volt, hogy még dél sincsen, dél-
után három óra tehát annál kevésbbé 
lehet. Izgatottságai alig tudta türtőz-
tetni. Az pedig végképp megbillentette 
lelki egyensúlyát, mikor Mosolygó Róza 
és özv. Mosolygó Edéné egyaránt csa-
ládi gondoskodással és odaadó aggó-
dással tudakolták izgatottságának okát. 
A szerető női féltés sötét lelkiismereti 
furdalásokat okozott neki. Ádáz csata 
dúlta fel lelkivilágát, amely mostanság 
úgyis olyan megpróbáltatások viharát 
állotta. Lelkében kemény tusát vivott 
a szerelme iránti hűség a délután há-
rom órakor bekövetkezendő hűtlen-
séggel. Egyik oldalon, mikor izgatott-
ságában behunyta a szemét, Mosolygó 
Róza szelid és ábrándos alakja tündök-
lött az igaz szerelem otthonias és nyu-
godt bensőségével de ah, a másik olda-
lon egy még ismeretlen nő láthatatlan 
alakja kóválygott, Krupák Anna, a 
Király szinházi szfinksz, akinek csábitó 
levele szinházi nekszust, ezzel szinházi 
poziciót ígérgetett Matolka Pálnak, s a 
csalfa lidércfény mintha ragyogó transz-
parenssel hirdette volna a Gyászgörlice 
századik előadását, tapsok és diadalok 
gyönyörű mámorát. 

En a magam részéről kénytelen va-
gyok elit élni Matolka Pál eljárását. Ez 
a titkos ábrándozás csakugyan nem volt 
erkölcsös dolog. De viszont menteni is 
tudom őt. A végcél mégis csak Mo-
solygó Róza elnyerése volt a tornán. 
Ehez szükség volt a Gyászgörlice szinre-
kerültére, ehez pedig szinházi nek-

szusra, amely a sors rendelése folytán 
a Krupák Anna nevet viselte. Vagyis 
Matolka Pál hallatlan tragikus dolgok 
ütközői közé került : meg kellett csalnia 
Mosolygó Rózát, hogy hü maradhasson 
hozzá! Mindenki beláthatja, hogy ez a 
rendkívül nyomasztó helyzet szakavatott 
szerelmi rókákat is erősen próbára tett 
volna. Mit kívánhatnánk tehát Matolka 
Páltól, aki Ináncsházáról hozott lelki 
tisztaságát és jóhiszeműségét a bűnös 
főváros úgynevezett forgatagában mind-
máig megőrizte? 

Délután háromnegyed kettőkor Ma-
tolkánk már az Abbázia-kávéház előtt 
sétált. A térde kissé remegett és olykor 
a fogai is vacogtak az izgatottságtól. 
Erezte hogy most vétkezik, de a bűn 
gyönyörű álomképekben közeledett fe-
léje : szinházi viszony, sóhajtások egy 
színésznő oldalán, titkos kézszoritások 
és bizalmas kis titkocskák a Király 
Szinház egy tagjával, — mindez kábitó 
fátyolként borult a szivére, amely alap-
jában véve — ezt nem győzöm eléggé 
hangsúlyozni — mégis csak Mosolygó 
Rózáért dobogott. De hát a férfiak 
ilyenek. 

Egy negyed négykor Matolka szive 
akkorát dobbant, hogy nem is akarok 
nevetséges hasonlatot mondani. Az 
Andrássy-ut felől egy hölgy közeledett 
az Abbázia felé, kezében piros szegfű, 
szemében kutató pillantás. Ekkor vette 
észre Matolka, hogy borzalmas dolog 
történt vele: elfelejtett piros szegfűt 
venni. Borzasztó! Miről fog ráismerni 
a hölgy? 

Itt csak a végzetes és katasztrofális 
bátorság segíthet. Matolka merészen 
odalépett a hölgyhöz és az izgalomtól 
hebegve ezt mondta: 

— Én vagyok a fiatal iró. 
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A hölgy elmosolyodott és elpirult. 
Aztán kezet nyújtva igy szólt: 

— Nevem Krupák Anna, Király 
Szinház tagja. 

— Ó, — mondta erre Matolka a 
hang olyan zenéjével, amelyet a zene-
kritikusok egész szindikátusa sem tudna 
jellemezni. 

Nem is tudták hogyan, már egymás 
mellett haladtak. Mentek ki a liget felé, 
természetesen a Király-utcán át. Mikor 
a Király Szinház előtt elhaladtak, a 
kapuban álló daliás portás, a derék 
Bodó, nyájasan szólt feléjük: 

— Jó napot, Annuska! 
Annuska nyájasan bólintott. Matolka 

pedig hallatlan diadalmámort érzett 
tombolni a szivében. És kisérte tovább 
a hölgyet, a művésznőt, akit ime a 
szinház portása nyájasan üdvözöl. 

Matolka Pál és Krupák Anna ki-
mentek a ligetbe. És Matolka Pál este 
nyolc órakor fáradtan tért haza. A ka-
puban még egyszer összegezte a gyö-
nyörű délután összes eredményeit : két-
szer megcsókolta a kezét Krupák An-
nának, a Király Szinház tagjának, azon-

kívül elmondta neki a Gyászgörlice 
részletes tartalmát s a darab sorsának 
eddigi folyását. Végül randevút kapott 
jövő vasárnapra ugyanakkor ugyanott. 

Matolka tehát a csalfa szerelmesek 
útjára tért. Idegen nőre emelte a sze-
meit. Titka volt Mosolygó Róza előtt. 
Emiatt egész éjszaka nem tudott aludni. 
Álmatlanságában kiszámította, hogy hány 
óra, hány perc és hány másodperc telik 
el a jövő vasárnapig. 

A férfiak, ha csalnak, bűnösöknek 
érzik magukat. És többnyire nem tud-
ják, hogy a másik részről sincs minden 
rendben. Ez már — ha szabad maga-
mat igy kifejeznem, — a természet örök 

mérlege. Igy járt Matolka Pál is. Nem 
kerülgetem a dolgot, végre is nyíltan 
meg kell mondanom : Mosolygó Róza is 
titkos utakon járt. 

Az ő titkos útját is voltaképpen ne-
mes intenciók vezérelték. Mosolygó 
Róza ugyanis Matolka iránt érzett lán-
goló szerelmében elhatározta, hogy ő 
is tesz valamit a Gyászgörlice érdeké-
ben. És hosszú éjszakák álmatlan lelki 
tusái után rászánta magát arra, amit 
különben kis leány kora óta titkos 
álomként hordozott a lelkemélyén : el-
határozta hogy színésznő lesz. Színésznő 
lesz, meg fogja hódítani a világot és a 
Gyászgörlicét egyetlen szavába kerül 
majd szinrehozatnia. 

Mosolygó Róza csütörtökön este fel-
vette a legszebb ruháját, tízszer is meg-
nézte magát a tükörben, aztán elment 
a Király Színházhoz. Ott bejelentette 
magát Lázár Ödön helyettes igazgató-
nál. Lázár még végzett néhány ember-
rel. Aztán Mosolygó Róza, aki most 
valóban igen csinos volt, belépett az 
irodába és illedelmesen bemutatkozott. 

— Mivel szolgálhatok? — kérdezte 
Lázár. 

Mosolygó Róza először elsápadt, 
aztán elpirult, végre szilárdan kijelen-
tette : 

— Színésznő akarok lenni. 
— Hm, — mondta Lázár, miközben 

a csinos leány valóban színpadra való 
alakját végigmustrálta, — és van haDgja? 

— Van — felelte Mosolygó Róza 
mély meggyőződéssel. 

Lázár egy darabig némán szemlélte 
a költő aráját. Magában megállapította, 
hogy a költő arája a kórusban egészen 
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jól festene. Közelebb lépett a lányhoz 
és igy szólt: 

— Most sok a dolgom és karmes-
ter sincs fenn, aki a hangját megpró-
bálhatná. Jöjjön fel a jövő héten vala-
melyik este. 

Igenis, — rebegte Mosolygó Róza. 
Lázár szolgálatkészen ajtót nyitott a 

hölgynek és megcsípte az arcát. 
— Talán lehet valamit csinálni, — 

mondotta jóakarattal és biztatólag. És 
visszament az Íróasztalához. 

Mosolygó Róza lent az utcán tér t 
magához. Tudatára ébredt a valónak: 
egy idegen férfi megcsípte az arcát. 

(Folytatása a jövő héten.) 

Heves. Csak az uj előfizetők kapják a régi 
számokat. Ki S cserkész. 1., Fedák Sári, Király 
Ernő. 2„ Igen. 3., Pálfy-tér 4. Szidi néüi. 1., 15 
éves. 2., 21 éves. 3., Nem tagja már a Király-
színháznak, 4., A „Halló" rovatunkban megta-
lálja a feleletet. 5., 56 éves. 6., 24.000 koronát . 
Rózsadomb. 1., Nem lehet előre tudni. 2., fcOOO 
korona. FrÍZZ0. Nem játszhatik a Lehár opere t te -
ben, mivel a „Nemtudomka" nő-főszerepét 
iá fsza. SZ. Lola. 1., Még leány. 2., Elküldöttük. 
Wiener. A Népopera tervezi az idén. G. Irma. 
1-, Él, de nem tudni, hogy hol tartózkodik. 2., 
Pöstyénben él. 0. I. Nem tagja a Nemzeti szín-
háznak. I. G. 1., 17—18 éves korában. Négy kö-
zépiskola. 2., A szinészakadémián. 3., 60 korona 
egy évre. 4., Tehetség. Sz. Gábor Arad. Fel kell 
jönnie Budapestre augusztus hó végén a Zene-
akadémia felvételi vizsgáján jelentkezni. G. Mar-
git. 1., Nem igaz. 2., Egy kis gyakorlat kell csak 
hozzá. 3., Tizenhat éves, nem járt soha színész-
iskolába. I. kivànCSi. 1., Pálffy-tér 4. 2., Levéli-
leg. K. I. 14 éve színésznő. 33 éves. 111. László 

Paks. Már megszűnt. Airy. 1., Szerződtetet t 
tagja a Királyszinháznak. 2., Címe : Nyugat 
szerkesztősége Lónjay-u tca 2). K, István. 1., A 
Tudományos zsebkönyvtár adta ki Hevesi Sán-
dor dr könyvét. 2„ Nem újságíró. Hiskillc. 1., 
Lipót-körút 7. 2 , Főherceg Sándor- tér 3. 3., 
RákóCzi-tér 6. 4., Oszlop-utca 24. 5., Zsigmond-
utca 20 ü. L Tessék 25 fillért bélyegekben be-
küldeni. A portó költséget mi fedezzük. B. B. 
Csak előfizetők kapják a kedvezményes árat . 
II. kíváncsi. 1-, Nem mindég. 2., Délután 4—6-ig 
a legjobb idő. 3., 7 szobája van. 4,, Egyedül. 5., 
Ket tő . 6., Rendesen haza megy. 7., Németül és 
franciául. Koskainé. A p o e n g y i l k o s kitétel 
azokra vonatkozik, akik a vicceket rosszul ad-
ják elő, azok csat tanóját a poént m e g ö l i k . 
Babnska. í., Református. 2., A „Kis király"-t 
fogja dirigálni. Brilde. 1., Trenk báró. 2., Limo-
nádé ezredes. Hártha. Lipót-körut 7. 2., Főher-
ceg Sándor- tér 3. 3., 16 évtől kezdve, 4., Király-
utca 102. Lilly Szabadka. 12.0C0 korona. 2., Esti 
400 korona. 3., 8000 korona. 4., 6000 korona. 5 , 
9003 korona. KÍS dobos. Esti 400 korona. 2., A 
„Mozikirály"-t és fellépnek a régi tagok is. 3., 
Király Ernő lesz a par tnere . 4., József-utca 12. 
Egy kis leánya van. 5., Aláirt anzix-kártyát 
kérjen tőle. 6., Esti 7 órakor jön az autó, 
Rendszerint egyedül ül benne. N- N. 1-, 30 éves. 
2., Katholikus. 3 , Já tszot t . Az ideális feleség. 
Nem játszik. Cnmili- 1., korona. 2., 30 éves, ka tho -
likus. 3., Igaz. 4„ 12.000 korona. 5.. 16 éves, 
református. 9000 korona. Egy kis leány Három 
koronáér t a kiadóhivatal elküldi. 2., 36 éves. 
Két évi megszakítással 12 éve. 3., 34 éves. 
9 éve. Katonadolog 1., 24.000 korona. 2., Egy 
kis intrika. 3., 13 600 korona. 4., 9000 korona. 
5., 21 éves, zsidó. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PALAIS DE DANSE 
VI., Szerecsen-utca 35. sz. 

Színház után a legelegánsabb, 
legkedélyesebb szórakozó hely 
Kitűnő vacsora. — Kezdete es te 10 órakor. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztér ium ellenőrző 

közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXXIII. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket 
felülvizsgálták, azok a főárúsitóknak árusítás végett k iadat tak. 

Az I. osztály húzása 1913. november hó 20. és 22-én tartatik meg. A húzások a Magy. 
Kir. Lottójövedéki Igazgatóság, mint ál lami e l lenőrző hatóság, és királyi közjegyző jelenlé-
tében nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték 
valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1913. évi október hó 26-án. Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Tolnay. Hazay. 
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A „Színházi Élet" előfizetői a kiadó hivatal utján (Eőtvös-
utca 31.) 20% engedménynyel rendelhetik meg. 

1 füzet 
30 fill. 

Legújabb kiadási 

„ N é p s z e r ű 
Zeneműtár X. „ í í 1 füzet 

30 fill. 

1. Stii tu. Emlékszel-e? 
2. Kol-Nidre. 
3. Mindig rólad álmodom. (xMíért vagy másé?) 
4. Mult emlékei. (Verlorenes Glück) 
5. Egy csókodért (Vorrei Morire) 
6. A házaló. Kupié. 
7. Lavotta első szerelme (hegedű és zongora), 
8. Feledés. Dal. (Fekete István). 
„ í Miért nem mondod hogyha szeretsz ? , t T  
9- { Mindig vissza várlak! t ^ 0 8 L a c i ^ 

i r i í A hol két sziv elbúcsúzik .. 
10- i Azt beszélik mindenfelé l S a s N a c i * 
, , ( A pusztán most minden csöndes I r t , . ~ , H - \ Nem megyek el hozzád (Bodrogi Zs.) 

( K l ö f a Ä e n ^ *** Mátyás). 
13. Óh csak még egyszer látnálak téged {Kucsera Lajos). 
14. Sürü lombok árnyékában (magyar és német szöveggel (Linkétől). 

( A nyavalya törje ki a barátom , „ , „ ... 
1 5 ' ' Sárgaságba esett az én rózsám l K o n a o r E r n o > ' 
, , ( Erdő szélén nagy a zsivaj, lárma .. 

I A bajai kereszt útnál ( S a s N a a 

d i T - v f L S ' 60̂ 1. „Fővárosi orfeumok és kabarék műsora" 
1. Miért is vagyok szegény? (jínyos Laci). 
2. Cserebogár nóta. (Hetényi Heidiber g Albert). 

S H B B B S B B B M B m 



IV. színuÁzi c u t 

0 
(• 
l) 
(• 

(• 
t) 
ft 

Megnyílt a 

szemben a keleti pályaudvar érkezési oldalával. 

o i (» 
t] 
(Í 

D 

<3 

17BM I L Y" 
GŐZMOSÓDA 
I . Á T L Ó S - U T 1 1 . 

KOCSIVAL A SZENY-
NYEST A HÁZTÓL, 
TISZTÁT A HÁZHOZ 
:S SZÁLLÍTJA S: 

TELEFON 93-95 

Phfibus-könyvnyomda, Budapest VI., Efltvös-utca 31. — TELEFON 153—08. 


