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Cs. A c é l I lona . 
— Cimképünkhöz. — 

annak színésznők, — ritka és nagyszerű adomány ez — akik lehetnek 
egy-egy szerepükben nagyszerűek, s lehetnek rosszak a kritikus szem 
számára, — de soha sem lehetnek jelentéktelenek. Valami nagyszerű 

erő, szépség, érdekesség, talentum sugárzik belőlük, s ha csak megjelennek a szín-
padon, már mielőtt megszólalnának, ők a legfontosabbak, mellettük elenyészik min-
den. Ezek közé a jelentékeny és mindig étdekes színész-asszonyok közé tartozik 
Cs. Acél Ilona is, azzal a különbséggel, hogy ő még soha sem volt rossz. Ő mindig 
a helyén van, akár a Szendrey Julia finoman bájos kokettériáját, akár egy Shaw 
figura ragyogó szellemét, akár Lavedán erotikáját vagy a naturalista-dráma valamely 
sötét realizmussal*rajzolt drámai figuráját kell ábrázolnia. Művész-pályája alig né-
hány esztendő, és a legelsők között van. Kolozsváron kezdte, s a Magyar színház a 
Nemzetiből csábította el. E rövid életrajzban már egész sereg siker, több diadal fog-
lalódik bele, olyan sikerek, amelyek kétszeresen számítanak, mert egyéni kiválóságai-
val nagyrészt hálátlan feladatokat vitt sikerre. Tulajdonképen még egyetlen egyszer 
sem kapott olyan alakot, melyben teljességében fejthette volna ki legigazibb képes-
ségeit, de bizonyos, hogy azok közül való, akik legigazibb s legnagyszerűbb remé-
nyei a magyar színpadnak. Sugárzó intelligencia, melegség, tökéletes dikció, biztos-
ság és a külső megjelenés szépsége foglalódnak benne össze s minden szerepében 
mind e tulajdonságait gazdagon és mindig művésziesen tudja megszólaltatni. Leg-
újabb szerepe, a Herczeg Ferenc „Ezredes"-ében megint egy számára új figurát 
oldott meg tökéletesen ; a kacér és csapodár asszonyt, a francia vígjátékok könnyed 
és graciózus alakját. Szinte meglepetés volt, hogy milyen könnyed és vidám, milyen 
szellemesen graciózus tud lenni a máskor megható és szomorú Ankerschmidt leány. 
Acél Ilona művészetével színes és gazdag, érdekes és mindig mély hatású. Ezek a 
tulajdonságok csak azoknak adódnak meg, akik legelsőbb nem csak művésznők, 
hanem asszonyok is. 
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Horváth Jenő Rajnav Gábor Hajdú József 
(I.üstig) (Bálint) (Kummer) 

Alexy felv. 

A k ö l c s ö n k é r t l < a s t é l y . 
•-5 ' p; -Pekár-darab a Nemzetiben. 

Valahányszor valakinek egy nagyon 
1 kedves témája van s formában is ugyan-

ilyen kedvessé akarja tenni, akkor a bie-
dermeyer levegőjét adja hozzá bájos és 
szeretetreméltó megjelenésül. így tett 
Pékár Gyula is, aki a kétesztendei hall-
gatás után végre most megint megszólalt 

í a Nemzeti Színházban. A Drághy Éva 
sötét és súlyos tragédiája után most a 
kedves, vidám, szines és könnyű bieder-
meyerbe visz el bennünket egy bájos víg-
játék keretében. Magyar kúria, magyar 
uriság, magyar pörösködés, német polgár-
világ, Baden-Baden a múlt század hú-
szas, harmincas éveiben, ezekkel a rekvi-
zitumokkal dolgozik a darab, s ezek a 
rekvizitumok már önmagában is elegen-
dők arra, hogy amúgy alaposan megfőz-
zék az embert. Hát még ha ezekhez a 
kedvességekhez egy olyan finom és vidám 
történet adja a magot, mint Pékár Gyula 
„Kölcsönkért kastély" cimü novellája. 
Mert ez a darab eredetileg novella volt, 
még pedig a szerző egyik legszebb el-

í beszélése, amely formájában, történései-

Rajnay Gábor Tasnácli Ilona Qál Qyula Kiss Irén 
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ben annyira dramatikus volt, hogy szinte 
kívánkozott a szinpad után. A darab tör-
ténete egyébként röviden összefoglalva a 
következő. A Choltay familia két ága vég-
nélkül pereskedésben él egymással egy 
kastély miatt ; az egyik fél jogászi nyel-
ven birtokon belül, a másik birtokon kivül 
perel, s az utóbbiak már oly rosszul áll-
nak anyagilag, hogy a pert is csak ugy 
tudják folytatni, ha az ág legifjabb sarja, 
Gholtay Bálint gazdagon nősül. Bálint 
úrfi tehát némi uzsorás pénzzel felsze-
relve megjelenik Baden-Badenben, ahol 
mint magyar nábob él. Meg is hódit egy 
gazdag bárónét, ő maga azonban bele-
szeret egy hamburgi fűszeres leányába. 
A hitelezők legnagyobb kétségbeesésére 
meg is kéri a kezét, ekkor azonban ki-
derül, hogy a fűszeres nem is fűszeres, 
hanem dúsgazdag milliomos s csak ugy 
adja oda a leányát, ha Bálint ur be-
bizonyítja, hogy tényleg van legalább egy 
kastélya és egy uradalma. Bálint kétségbe-
esésében unokafivéréhez fordul s kölcsön-
kéri a perben levő kastélyt! és uradalmat 
három hónapra. Ide hozza el menyasszo-
nyát, akinek azonban egy nagynéni ha-
ragjában mindent elárul. A kislány azon-
ban hamarosan megbékül a csalafinta- Csillag Teréz Pethes Imre 

(Anasztázia) (Choltay Ábris) 

Lubinszky Tibor Gyulay Edith Lugosi Béla Dezső Júzset Bartos Gyula 
(Dermevitz) (Horn bárónő) (Glansivitz) (Gróf Choltay) (Korcsmáros) 
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Mészáros Alajos, 
aki Szép Ernő da-
rabjának a címsze-
repét játszotta, a 
Matyólakodalomban 
egy mulatságos és 
kedves figurát ját-
szik. A kép ebben 
a szerepben ábrá-
zolja a fiatal mű-
vészt. 

A szinházi fodrász 
Maszkirozástan 

Irta: KÖNIG KÁROLY 
G y ö n y ö r ű kiállítású könyv 
80 ábrával 
Ára : Ö korona 

Megrendelhető a „SZÍNHÁZI ÉLET" 
kiadóhivatalában VII., Erzsébet-köru 36. 
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Kis Irén (Amália) Rajnay Gábor (Bálint) N. Tasnádi Ilona (Lottika) Alexy felv. 
Nemzeti-Színház. — A Kölcsönkért kastély. 

ságért, megbékül a papája is, főleg mikor 
végül is a kastély Bálint úrfi tulajdona 
marad. 

Három felvonásban, illetőleg öt kép-
ben frissen, kedvesen, mulatságosan 
mondja el mindezeket Pékár Gyula, akinek 
a Nemzeti Szinház előadásában pompás 
segitői akadtak. Nádayné Tasnády Ilona 
játsza a fiatal leány szerepét s az uj szí-
nésznő bemutatkozása fölöttébb szimpa-

tikus, kedves és finom. Pompás jelenség 
a színpadon, közvetlenül finoman beszél 
és nagy személyes sikere volt. Rajnai 
Gábor a partnere férfias, ötletes és me-
leg mint mind'g. Pethes, Horváth Jenő, 
Hajdú jóizü humora, Rózsahegyi és Csil-
lag Teréz kedvessége, Dezső, Gyulai Edith 
s mind a többiek pompás útitársai a si-
kernek, amelyben egyébként oroszlánrész 
illeti meg Csathó Kálmánt, a rendezőt. 
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/Vlici. 
„Jönnek a Micik !" — kiáltja az „Est", 

hirül adván, hogy jön a német operett-
társulat a Népoperába s ugyanakkor az 
„Esti Ujság"-nak is van egy micis hire: 
elmondván, hogy az uj Bródy-Martos-
Jacobi operettben Haraszti Mici játsza 
majd a nagyhercegnőt: azt a szerepet, 
amelyet eredetileg Fedák Sárinak szán-
tak, azután Pálmay Ilkára osztották, utóbb 
Medgyaszay Vilmának ajánlották föl s vé-
gül a Micinek adták. 

Kedves, jó leány a Mici és kitűnő 
színésznő. Régtől fogva lesem az alkal-
mat, hogy Írhassak róla : de geniális direk-
tora elhanyagolta egy kicsit s a második 
szereposztásokra, a délutáni előadásokra 
szorította ugy, hogy feltűnőt nem is igen 
produkálhatott, szegény. 

Kerek három éve, hogy a direktor el-
hódította a vidékről és besorozta a gár-
dájába. És kerek három éve, hogy nem 
adott neki szerepet. Mert amit adott, az 
nem volt szerep : pedig ő tudta legjob-
ban, hogy milyen tehetség a Mici, hogy 
mennyit ér neki s mennyit a magyar szín-
padnak, amelynek egyik legszebb és leg-
rokonszenvesebb tagja. 

Most — felléptetik operettben. Kitűnő 
ötlet. Nem tudom, kinek jutott az eszébe, 
de feltétlenül hozzáértő ember, s az uj 
Jakobi-operettnek olyan szolgálatot tett 
vele, hogy a szerzők soha meg se hálál-
hatják neki. 

De — hagyjuk ezt. Én tisztára csak 
a Miciről akarok irni. Ez a leány külön 
speciel a kulisszák világában. Ő a jó kol-
léga, a jó barátnő, a jó tag, a jó leány. 
Csöndes és alkalmazkodó, szeretettel van 
mindenki iránt és megbízik mindenkiben, 
számítani lehet rája mindig s ő nem szá-
mit senkire soha ; finom, mint egy mar-
quise ; kedves, mint egy gondtalan bak-
fis; elegáns, mint egy grófkisasszony; 
okos, mint egy filozopter; szerény, mint 
egy árvalány, amikor feleségül kérik ; 
szép, mint egy francia baba; és tehetsé-
ges . . . tehetséges, min t . . . nem, nem 
hasonlítom össze senkivel s beérem an-
nak a konstatálásával, hogy igazi tehetség. 

A föntebbiekből kiderül persze, hogy 
sok rossz tulajdonsága van. Szerény, okos, 
jó és önzetlen. Aki a színházi világban 

boldogulni akar, az ne legyen szerény. 
Aki előre akar jutni, az ne legyen okos. 
Mert az okosabb enged, s aki mindig 
enged — elveszti a teret. Aki azt akarja, 
hogy valamire tartsák, ne legyen jó. Min-
denki annyit ér, amennyi kellemetlenséget 
tud okozni másoknak ! És önzetlennek 
lenni ? — olyan luxus ez, amelyet nem 
engedhet meg magának színésznő. Mind-
erről tehát le kell szoknia. Ha majd in-
trikákat sző, ha majd hordja a pletykát, 
ha majd nem ösmer semmi tekinteteket 
és egy embert szeret csak : önmagát, ak-
kor — lesznek szerepei és lesznek ellen-
ségei Ez kell a színészethez, kérem, — 
nem szerénység, jóság, önzetlenség. Tu-
dom, hogy nem fogja elfogadni a taná-
csaimat és a régi eszközökkel akarja majd 
kivívni magának azt a helyet, amely meg-
illeti. Hogy sikerül-e majd? — isten a 
tudója. Bizonyos csak az hogy a „Sybil"-
ben nagy sikere lesz. Én láttam őt ope-

Haraszthy Mici. 
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PALAIS DE DANSE 
VI., Szereosen-u. 35 Kezdete 10 órakor Telefon 120-77 

Teljesen uj, szenzációs míisor. LES TALEZA az „O iumba 
lapaba" cinni csodás jelenetében. Felhő Rózsi a legjobb 
kabaré-énekesnő, Feienczy Károly, Simay István uj kup-

lékkal s ezenkiyiil 20 uj attrakció fellépte. 

Helyárak 3 és 2 korona. 

// A KÖNYVPIAC SZENZÁCIÓJA 11 

AZ EZREDES 
Vígjáték 3 felv. Irta: HERCZEG FERENC 

SINGER és WOLFNER kiadása. : Megren-
delhető a „SZÍNHÁZI ÉLET" kiadóhivata-
lában Budapest, VII., Erzsébet-körut 36. sz. 

Ára 2 korona 50 fillér. 

rettben évekkel ezelőtt. Azt hiszem a 
„Heidlbergi diákélet" volt az az operett. 
Nadrágszerepet játszott. A megjelenése 
nagyszerű volt, a temperamentuma elraga-
dott mindenkit s az éneke egyenesen meg-
lepte a közönséget. 

És meg fogja lepni most is. Király 
Ernő, aki partnere lesz az uj operettben, 
egy próbáról jövet igy szólt hozzám : 

— A Mici nagyszerű lesz ! . . . A Mici 
meg fogja hódítani Budapestet ! . . . 

— Ës az éneke? — kérdeztem én. 
Király Ernő pedig lelkesen mondta : 
— Nevetni fogsz. Van hangja és tud 

énekelni ! . . . 
Hát majd 'meglássuk. 

Faragó Jenő. 

Csor tos Gyula. 
I , 

Az lesz itt elmesélve tőlem, 
\ Milyen hüteten a nőnem. 

Mivel azt hinné az ember, t. 
r Hogy most arat a Psylander 
l ' S ime, azt se tudják jött-e? 
" Nincs tolongás körülötte 
jv S nem jön hozzá levél, csoportos, 

Mivel csak egy férfi van: 
54 AyCsortos. 

? 

Világért se mondom azt, ó nem, 
Hogy őtet gyűlöli a nőnem, 
Aki látta az ezredesbe, 
Jóval több sót tesz a levesbe, 
S a nők akik civilt szeretnek, 
Most bedűltek a hadseregnek, 

S a szobalányunk, a kis szurtos, 
Azt mondja : egy katona van, 
A Csórtos. 

Csortos a férfiakkal szemben, 
Az ezredes a szerelemben 
És nagy népszerűsége végett 
Választhatna több hadsegédet 
Elképzelem még olyasfélén, 
Hogy megy egy női ezred élén 
S a nő-ezred egy zászlót hordoz 
S a zászlón egy szó van csak : 
Csortos. 
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(? Fedák Sári a Nemzeti-Szinházban. ? — Hegediis-
hét a Vígszínházban. — Intervju a sakác-asztalnál. 
— A két kis Móricz, meg az öreg Móricz Zsigmond. 
— Álkuglerek Szoyer öltözőjében. — Psylander 

szakálla és Fedák Sári bajusza.) 

— Fedák Sári Tóth Imrével tárgyal! 
— Zsazsa otthagyja a „Király"-t. 
— Fedák leszerződött a Nemzetihez. 
Ilyen és hasonló kiáltásokkal rontottak 

be az u. n. „jól értesüli"-ek a különböző 
színházak társalgóiba. Érthető izgatottság-
gal tárgyalták mindenütt e híreket és nagy 
kíváncsisággal várták a frissebb tudósí-
tásokat. És azok nem is késtek. És egyre 
szenzációsabbak lettek. Igen szavahihető 
forrásból, komoly adatokkal támogatva 
megérkezett a nagy szenzáció : Fedák 
Sári Molnár Ferenc uj darabjában fog 
a Nemzetiben fellépni. Hogy milyen ko-
moly formában jelent meg e hír, azt mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a Nem-
zetinek egy fiatal, ambiciózus művésznője 
tüstént belebetegedett a dologba. 

A kedélyek már végsőkig fel voltak 
izgatva, mikor szombaton jött a hir: Fedák 
Sári Tóth Imrééknél ebédelt! 

Este felkerestük Zsazsát öltözőjében. 
Épen arról tárgyalt, hogy miképen volna 
lehetséges „A csodá"-t, melynek főszere-
pében, Reinhardt rendezése alatt Berlinben 
oly nagy sikert aratott, itt Pesten, a Nép-
operában bemutatni. 

Aztán hozzánk fordult: 
— Bizonyára azért jött, hogy a „Si-

bill Hercegnő"-ről és uj szerepemről be-
széljek. Borzasztó örömmel készülök rá, 
azt hiszem nagy siker lesz . . . 

— Hogy igaz-e, hogy Tóth Imrénél 
ebédeltem. Hát persze, hogy igaz. Hogy 
miért? Istenem, hát mért is? írja meg, 
hogy azért, mert Tóth Imrééknél kitűnően 
főznek ! 

' Fedák Sári szava parancs. Ezennel 
tudtára adjuk mindenkinek, akit illet, hogy 
Tóth Imrééknél van a világ legjobb kony-
hája. És Zsazsa csak ezért ebédelt náluk . . . 

* 

Faludi Gábor haragszik : 
— Hát hogy lehet ilyet kérdezni. Hogy lesz 

a „Vig"-ben Hegedűs-jubileum ? Hogy lesz-e egy 
jubileumi előadás? Nem is egy, hanem: hét! 
Ugy van, egész Hegedűs-hetet rendezünk, mely-
nek folyamán sorra kerülnek : Az államtitkár ur, 
a Taifun, Az ördög és a többi nagy Hegedűs-
szerepeket tartalmazó darabok egész a Pygma-
lyonig. Aztán lesz ezeknek az estéknek egy külön 
szenzációja. Bródy Sándor egyfelvonásos szín-
darabja, melynek csak egyetlen egy szereplője 
lesz : Hegedűs Gyula. Igy ünnepeljük majd mi 
Hegedüst. 

Gál Gyula 
„A kölcsönkért kastély"-
ban. 

[ Szigethy rajza. 
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— Sakk és matt, mondá Heltai Jenő, 
s néhány percre elhagyta a sokácok asz-
talát, hogy egyet-mást elmondjon uj da-
rabjáról a „Színházi Élet" olvasóinak. 

— Uj darabomnak, mint már ismere-
tes „A tündérlaki lányok" a címe. Ezzel 
a munkámmal is ugy voltam, mint eddig 
minden színpadi müvemmel, évekig ter-
vezgetem, javítgatom, de inkább csak ugy 
fejben, nem papíron. Hosszú évek telnek 
el, míg rászánom magamat arra, hogy a 
már tulajdonképpen kész színdarabot le 
is irjam. „A tündérlaki lányok" is már 
mintegy tíz éves témám. Egy hasonló 
cimü novellámból és „Az utolsó bohém" 
cimü, már régebben megjelent regényem-
ből irtam. Amikor hozzáfogtam, akkor 
két színésznőre gondoltam, az egyik ter-
mészetesen Varsányi Irén, a másik pedig 
Harmat Hedvig volt. Harmat Hedvig ha-
lála után aztán félretettem a darabot . . . 

Ami a cselekményét illeti, már mondtam, 
hogy két régebbi müvemből állítottam 
össze. Természetesen rengeteg változta-
tással. részint a színdarabba nem való 
részek kihagyásával, részint egészen uj, 
színpadra való jelenetek betoldásával. 
Pesti történetet viszek a színpadra. Pesti 
történet, de ép olyannyira találó lesz Bécs, 
Berlin, Pétervár, vagy akármelyik nagy 
város lakosságára. Azt a családot rajzo-
lom meg, melyben a legidősebb lány a 
családfentartó. Ugyebár ezt nem kell rész-
leteznem most, hogy milyen uton szerzi 
a pénzt. A család pedig természetesnek 
találja, hogy a lány az ő kedvükért fel-
áldozza magát. A darab már témájánál 

fogva sem mondható fehér darabnak, de 
viszont az ellenkezőt sem állithatom róla. 
Igazán kezdem nem tudni, hogy Pesten 
mit neveznek fehér darabnak. Nekem ter-
mészetesen nem az volt az ambícióm, 
hogy ugy irjam meg munkámat, hogy 
tizennégy éven aluliak is megnézhessék. 

A próbák már javában folynak, Jób 
Dani borzasztó kedvesen, nagy szeretettel 
vezeti őket, és a színészek elkövették azt 
a hallatlan könnyelműséget, hogy már a 
harmadik próbán szórói-szóra tudták sze-
repeiket. Én azóta folyton változtatok 
rajtuk, így hát folyton slőlről kell kezdeni 
a tanulást 

Varsányi, a kis Gombaszögi, Hegedűs, 
Tanai és Zátony viszik a főszerepeket. 

Külföldi színházzal erre a darabra vo-
natkozólag még nem kötöttem semmiféle 
szerződést. Megvárjuk a premier t . . . 

* 

Körülnézek Móricz Zsigmond dolgozószobájá-
ban. Képek, szines kézimunkák egyformán el-
árulják, hogy a magyar népművészet egyik leg-
hivatottabb megértőjénél vagyunk. Egyszerre a 
szomszéd szobából két gyönyörű szőke kis lány 
közeledik felém. 

— Bácsi, jaj egy bácsi, — riadozik a kicsi. 
— Nini, egy bácsi, gyerünk a bácsihoz, — 

mondja a nagyobbik. 
— Móricz vagyok. 
— Én is Móricz vagyok. 
— Bácsi, akarja látni az uj főzőedényeket? 
— A Jézuska hozta karácsonykor. Aztán ka-

rácsony után elégettük a nagy karácsonyfát. Olyan 
szépen égett. 

— Itt van a fakanál, itt van a rézedény, ugy-e 
szép ? 

Az ölem teli volt gyermekjátékkal mikor 
Móricz Zsigmond mosolygósan belépett. Mo-
solya, jókedve tüstént eltűnt, mihelyt színpadi 
tervei iránt érdeklődtünk. 

— Nem irok színdarabot és nincsenek szín-
darabjaim. Azaz egy van : a Csokonai. Ezt pedig 
nem adhatom semmiféle más színháznak csak a 
Nemzetinek. A darab nem engedi. Rá van szabva 
a Nemzeti színészeire. 

— Blahánénak sem irok darabot. A Csokonai-
ban lett volna egy nagyon kedves énekes-szerep 
az ő számára . . . 

— A lapok azt írták, hogy azért voltam Már-
marosszigeten, mert rutén tárgyú darabot akarok 
irni. Hát ez is kacsa. Érdekeltek ezek az embe-
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rek, azért mentem oda. Néhány újságcikk lett 
belőle, egyéb semmi . . . 

Móricz Zsigmond tehát erélyesen megcáfol 
minden olyan hirt, amely az ő darabjairól szól. 
De, amint mi a Móricz Zsigmond termékeny 
tollát ismerjük, mégis biztosra vesszük, hogy 
rövid időn belül újra láthatjuk a színpadon az 
ő igaz magyar alakjait. . . 

A közönség valóságos extázisban da-
lolja a vászonra vetített szöveget : „Húz-
zad csak kivilágos virradattig . . . " mi 
pedig Szoyer Ilonka öltözője felé sietünk, 
mely a Népopera tagjainak és vendégei-
nek kedvenc találkozóhelye. 

Az öliöző asztalán, egy hatalmas cu-
korkatartó áll telve csokoládés bonbonok-
kal. A látogató, kínálást nem várva, rög-
tön e cukrok felé tart. De hiába is várná, 
hogy kínálgassák, mert a kiváló művésznő 
ezt nem teszi, amire alapos okai vannak. 

Alig kezdi ugyanis a szerencsétlen lá-
togató szopogatni a cukorkákat, arra a 
döbbentő felfedezésre jut, hogy a csoko-
ládé-máz alatt só, gyanta, vagy más ha-
sonló jó dolog van. Aki aztán már egy-
szer igy póruljárt, annak az a kedvenc 
szórakozása, hogy figyeli, mint esnek be 
a csapdába a tapasztalatlan újoncok. 

Ha pedig valaki panaszkodni talál, 
attól Szoyer Ilonka jogos felháborodással 
kérdezi : 

— Hát kínáltam én magát?! 

Csatangolásom közepette kijutottam a Csi-
kágóba. Este volt és bementem egy csikágói 
zug moziba, hallgattam a magyarázó ékes sza-
valatát és élveztem a kupiéénekesek dalait, mert 
felvonások közben a mozit kabaré váltja fel. A 
„trágár" jelző mennyei dicséret ezekre a dalokra, 
de nem akarok reklámot csinálni a kültelki mo-
zinak, igy hát tovább mesélem ezt a kis esetet. 
Amint befelé jöttem, valahol a temető környékén 
egy ujabb mozi-kabarét fedeztem fel. A bejárat 
előtt két nyolc-tíz éves gyerek bámul két szines 
reklámtáblát. 

Az egyik fiu, a másik lány ; az egyik reklám-
kép Psylandert ábrázolta, a másik Fedákot. 

— Éljen Fedák, — szólt a fiu. 
— Éljen Psylander, — szólt a lány. 
— No megállj csak, — szólt a lány — majd 

adok én a te Fedákodnak. 
A szót tett követte. A kis kültelki kisasszonyka 

vörös plajbásszal hatalmas bajuszt rajzolt Fe-
dáknak. 

De alig fejezte be remekmüvét, mikor már 
ékes zöld szakáll diszitette Pszylandert. 

A leánynak sírásra görbült a szája. De aztán 
hirtelen diadalmasan kiáltott fel : A te Fedákod-
nak ezzel a bajusszal most már fuccs, egészen 
kámpec, de az é i Pszylanderem igy még sokkal 
szebb, mint azelőtt volt ! . . . 

Staféta. 

Ivánffy Jenő — Márkus Emilia. 

Nemzeti Színház — Macbeth. Alexy fehr. 

A LEGDIVATOSABB RIDI- WW T T / S l ^ V A K T I H T F Bőrönd és 
KÜLÖK, PÉNZTÁRCÁK ÉS | \ L \ I I 1 I 1 / A l \ | I f ^ I bőrdíszmű 
BŐRÖNDÖK LEGOLCSÓBB j 1 » » 1 1 ^ 1 1 1 1 1 — k é s z í t ő :: 
ÁRBAN KAPHATÓK.. :: :: | B U D A P E S T , VII. KER., RÁKÓCZI-UT 26. SZ. 
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silander Pesten van ! A Royal 
Orfeum előtt gste csapatostul 
állnak a nők, äkiknek a mos-

toha közgazdasági helyzet nem engedi 
meg, hogy színpadon láthassák a vászon 
himnemü primadonnáját, s a Ritz-szálló 
környékét, ahol a dán művész lakik, szin-
tén elárasztja az érdeklődő, szerelmes, 
rajongó asszonyok és lányok serege. Kü-
lönös volna, ha nem igy volna, hiszen a 
férfiaktól Psilander nem várhat csak 
irigységet és megrovást, a nőktől pedig 
nem kaphat mást csak szerelmet. Ez a 
klasszikusan szép férfiú az életben még 
tökéletesebb, mint a mozi vásznán. Su-
gárzó férfiassága mint valami büvős erő 
vonja körébe az asszonynépet, s éppen 
ezért különösen érdekesnek találtuk meg-
szólaltatni a nőket Psilanderről. Beszélje-
nek ők, magyarázzák meg, milyen hatást 
tett rájuk Psilander, miért szeretik, mű-
vésznek tartják-e? Ugy gondoltuk, leg-
okosabb lesz, ha a társadalom minden 
rétegéből megszólaltatunk egy nőt. 

Egy sz ínésznő. 

K. Solti Hermin, a Royal Orfeum rend-
kívül népszerű művésznője 
így nyilatkozott: 

— Dacára, hogy mos-
tanában nem játszhatom, 
minden este ott vagyok a 
Royalban. Eláruljam ? Na-
gyon szeretném, ha a fiam 
hasonlítana Psilanderhez. 

Ezzel körülbelül meg is feleltem a Szín-
házi Élet kérdéseire. Alert ha nem volma 

O f—/ 

nagyszerű szinész az a Psilander, lehetne 
miattam akármilyen szép, mégse nézném 
meg. 

Egy tanárnő. 
Sándor Ábrisné (Krisztina-körut 10) 

nem akart nyilatkozni. 
— Engedje meg, — 

szólt — de nem nyi-
latkozhatom. Mit szól-
nának a növendékeim, 
akik egytől-egyig sze-
relmesek Psilanderbe, 
ha tőlem tudnák meg, 

hogy szerelmük tárgya méltó a rajongásra. 
No nem igaz? 

Egy doktorkisasszony. 
Dr. Gerzsó Irén ezeket mondta a 

Színházi Élet munkatársának : 
— Megvallom, nem borulok le Psi-

lander előtt, de nehogy kérkedőnek talál-
jon, abból sem csinálok titkot, hogy szí-
vesen látom a vásznon ezt 
szál dán férfiút. Lehet, 
hogy a mozidrámák ter-
mészete folytán nem lát-
tam még olyan szerep-
ben, ahol művészetét 
kellő módon értékesíthette 
volna, viszont szívesen 
elismerem, hogy ügyes 
szinész. Azt is megtudom 
érteni, hogy a nőket — hogy is mondják 
csak maguk, újságírók? — megfőzi. Rend-
kívüli jelenség, amilyent még véletlen-
ségből se igen látni, szédítően öltözködik, 
de különben minek is beszélek róla 
annyit? Kritizálni, ha tudnám, akkor se 
merném, dicsőíteni pedig nem szándékom. 

Egy kávéházi felirónő. 
A New-York kávéház kasszájában es-

ténként egy kedves arcú, szeretetreméltó 
kisasszony ül. Dormer Margitnak hívják. 

a gyönyörű 
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— Mondja el a Színházi Élet szá-
mára, tetszik-e magának Psylander? 

— Istenem, hiszen olyan keveset lát-
tam — szabódik a kisasszony. — Én 
este, amikor a mozi játszik, itt ülök a 
kasszában, a nővérem tudna többet mon-
dani. 

— Node mégis ? 
— Én nekem na-

gyon tetszik Psylander 
és azt hiszem minden 
nőnek tetszik. Nagyon 
szeretném megnézni 
elevenen is, de nem 
fogok hozzájutni, mivel 
én csak délután érek 

rá és nemcsak most csütörtökre, de va-
sárnap délutánra is az összes jegyek elő-
vételben keltek el. 

— Hát ezt honnan tudja? 
— Mert jegyet akartam váltani én is. 

Különben van-e nő, aki nem akarná látni 
Psylandert ? 

A g e s z t e n y é s néni. 
A gesztenyés néni, Mauk Péterné 

(Konti-utca 24. szám) a körúton ül, a 
Dohány-utca és a körút torkolatánál. A 
gesztenye utószezonjára való tekintettel, 
dacára, hogy az időjárás még mindig 
kedvezne az üzletnek, kissé mogorva. 
Hogy fölengedjen, ötér gesztenyét veszünk 
a derék asszonyságtól. 

— No, nénike, — kérdezzük — tudja-e, 
hogy ki az a Psylander? 

Az öreg asszony kissé bizalmatlanul 
néz ránk, látszik, hogy még nem inter-
juvolták meg sohasem. De a különös név 
sincs inyére. 

A mellettünk lévő hirdetőoszlopra mu-
tatok, ahol öles plakátokról néz le ránk 
Psylander nemes met-
szésű arca. 

— Ez e. — mondom 
— ezt hivják Psylan-
dernek. 

— Má hogy a fenébe 
ne — mosolyog a jó 
asszony a megismerés 
örömével. — Mink is járunk moziba. 
Nagy ördög ez a . . . hogy is hivják. Min-
den* lányszemélynek elcsavarja a fejét. 

— Hallotta-e, hogy ez a Pszylander 
Pesten van ? 

— Pesten van? No képzelem, hogy 
törik magukat utána a pesti naccságák. 
Tán még aludni se engedik . . . 

— Hát maga nem szeretné látni ? 
A nénike ravaszul elmosolyodott. 
— Nohát, — mondta kicsit incsel-

kedve — hiszen azér vagyok én is asz-
szony, ha ötvenen tul is.' 

Egy bakf is o lvasó , 
akinek a nevét nem Írhatjuk ki a köteles 
diszkréció megsértése nélkül, telefonon 
hivott föl bennünket. Felsőbb leányisko-
lába jár, tizenhat éves. A szokásos telefon-
bemutatkozás után elmondta, hogy igen 
nagy kérése van. 

— No csak ki vele ! 
— Tudja, szeretnék elmenni a Royal 

Orfeumba, de a szüleim nem engednek. 
— Ne haragudjék, de mi nem adha-

tunk szülői engedélyt. 
— Oh istenem, — esengett a kis-

asszonyka — nem is azt akarom. Hanem 
írják ki az újságba, a szerkesztői üzene-

tek közé, hogy fiatal 
lányok, ha szüleikkel 
vannak, elmehetnek 
Psilandert megnézni. 

— Ezt nyugodt lel-
kiismerettel megtehet-
jük. De most már le-
gyen szíves és mond-

jon nekünk véleményt Psylanderről. 
— Édes, drága, isteni ! De én még 

többet is szeretnék róla mondani. 
— Mondja kisasszony, — kockáztat-

tuk meg a kérdést — ne vegye indisz-
kréciónak, irt-e már magácska levelet 
Psylandernek Koppenhágába, vagy ide 
Budapestre ? 

Felelet helyett partnerünk lecsapta a 
kagylót. Gyöngébbek kedvéért megjegyez-
zük, hogy ez is felelet. 

* 

A Royal előadása után Erzsók nénivel, a 
takarítónővel folytattunk diskurzust Psilanderrőh 

— Jaj, lelkem, gyönyörű 
ember az. Itt már sok 
szép artisták jártak, de 
ilyen szépet nem láttam. 
A boldogult uram szép 
ember volt, de ehhez ké-
pest kis kutya volt,, az 
•isten nyugosztalja . . . 
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A l<is Tanai utazása. 
A napilapok is megírták már hogy 

Tanai Frigyes fia, a tizenhatéves Ferkó, 
aki a Markó-utcai gimnázium padjait kop-
tatja, megunván az egyhangú és semmi 
kalanddal nem kecsegtető diákéletet, a 
mult hét péntekjén ismeretlen tájak felé 
vette útját. Volt egy kis megtakarított 
pénze, s ami fontosabb, volt bátorsága 
hozzá, hogy itt hagyja a puha családi 
fészket, ahol különben igazán jó dolga 
volt a rendkívül eleven eszii, de kalandos 
vérű gyereknek. 

Tanai Ferkó megtette ezt a kis tréfát 
máskor is, most azonban egyenesen két-
ségbeejtette szüleit merész elhatározásával, 
mert még idehaza sokszor hangoztatta, 
hogy be fog lépni az idegen légióba. A 
megrémült szülők először a rendőrséget 
lármázták föl, de ugyanakkor Az Est nyílt-
téri rovatának első helyén is leadtak egy 
felhívást, amely így hangzott : 

NYILT-TÉR 
Eravsttian logWtakért nem vállal fble>!6s*ég*! 

« s z o r f c a u t ó o é g 

Ferkó 
gyewe fkazal VAwnttfit 
Fwtci, ajpd.tl és anydd. 

" n s rnvos. F-<ya atjtoten. a*»- Mâda» F c r e o c o í , 

SZÍnUÁZl ELET 

Eltelt egy nap, két nap, Tanay Ferkó 
nem adott életjelt magáról. Semmi kétség, 
a fiu Párisba utazott, s ha egyszer föl-
vették az idegen légióba, nincs hatalom, 
amely onnét visszahozná. A veszedelmet 
súlyosbította, hogy a fiu elmúlt tizenhat-
éves, de egyebekben is jó növésű, erőtel-
jes gyerek, az idegen légió pedig nem 
támaszt különösebb skrupulust a jelent-
kezőkkel szemben. Ekkor a jó sors Tanai 
elé hozta Fehéri Armandot, a Pesti Hirlap 
kitűnő munkatársát, aki a külügyminisz-
tériumnál lévő összeköttetései révén a 
párisi osztrák-magyar konzulátus közben-
járását kérte a szülők érdekében. Ennek 
aztán meg is lett a hatása. Amikor Tanai 
Ferkó Párisban jelentkezett az idegen lé-
gióba való fölvételre, már ott várta őt az 
osztrák-magyar konzulátusnak egy tiszt-
viselője és a meglepett fiu két nap múlva 
megint idehaza volt Budapesten. Tanaiék 
persze már megbocsájtottak a könnyelmű 
gyereknek és Ferkó méla rezignációval 
újra megkezdte gimnáziumi tanulmányait. 

A Szinházi Élet munkatársa megkér-
dezte Tanait, mit csinál most a fiu. 

— Hát bizony — sóhajtott a meggyö-
tört apa — egész nap sirunk. 

Később mosolyogva hozzátette : 
— Hanem azért nem féltem a fiamat. 

Aki tizenhat éves korában ilyen simán el 
tud jutni Párisba, abból ember lesz ! 

És valóban, Tanai Ferkó sorsát nem 
kell félteni. Amilyen pompás eszű gyeiek, 
ha bolondos, fiatal vére lehűl egy kissé, 
sok energiáját, törhetetlen akaraterejét oko-
sabb dolgokra fogja fordítani. 

H a C 7 Í f i í l á v K a okvetlen puderozza be magát minden hölgy, mert 
l í d a í l l l I l í i i U d I I I C K Y • ezáltal megvédi arcbőrét a hideg, nedves idő, szél 

stb. befolyása ellen, azonkívül szép, üde arcszíne 
lesz, de csak akkor, ha jó és megbízható pudert használ. Mi legjobban ajánljuk a Kriegner-féle 
akácia-pudert, melv dobozonként 1 K-ért fehér, rózsa, vagy créme színben minden gyógyszer-
tárban és drogériában kapható, de csak Kriegner-félét fogadjunk el. — Postán 3 dobozt 3 K-ért 

frankó küldi az egyedüli készítő : Kriegner gyógyszertár, Budapest, Kálvin-tér. 

B A U E R E R N Ő 
ÚRISZABÓ DIVATTERME 

BUDAPEST, Muzeum-körút 15. 
A L E G E L E G Á N S A B B RUHÁKAT 
= JUTÁNYOSÁN KÉSZÍTI. ^ ^ 
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A Medgyaszay új műsora. 
Aki Molnár Ferenc-darabot akar látni, 

aki a magyar politika furcsaságain nem 
bosszankodni, de nevetni akar, aki tudni 
óhajtja, mint függ össze Pufi a világ-
nézlettel, aki a dal tiszta poézisére vá-
gyik, menjen el a Medgyaszay kabaréba. 
Annyi mulatságot, annyi jókedvet, annyi 
finom, minden drasztikumtól ment szelle-
mességet sehol sem szervíroznak a kö-
zönségnek, mint a Medgyaszay kabaréban, 

amely tulajdonképen pompás torzító tükre 
a magyar társadalmi életnek. 

A Medgyaszay kabaréban minden in-
tézménynek jut egy szelid suhintás. „A 
hadsereg szoknyája" cimü darab a had-
testparancsnoknak a hasított szoknyákkal 
szemben tanúsított rideg álláspontját csú-
folja ki, a „Nemtüdőmke" roppant mulat-
ságos persziflázsa a Király színház Nem-
tudomkájának. A magánszereplők brilliáns 

számokkal teszik élveze-
tessé az estét. E tekin-
tetben természetesen első 
sorban Mimi direktoré az 
érdem, de e cikk kereté-
ben illő lesz megemlé-
kezni F. Szalontai Feriké-
ről is, aki valójában a 
Medgyaszay kabaré szín-
padán bontotta ki tehet-
ségének sokszinü szár-
nyait. 

F. Szalontai Ferike 
Farkas Ferenc doktornak, 
a Royal Orfeum kitűnő 
főrendezőjének a felesége. 
A ragyogó szépségű mű-
vésznő gyors népszerűsé-
gének titka abban rejlik, 
hogy sokoldalú művésze-
tének minden ágában tö-
kéletes. Drámai előadásai 
épp oly erőteljesek, mint 
amennyi pajkosságot tud 
belevinni kupiéiba és tré-
fás alakításaiba. A februári 
műsorban ,,A hadsereg 
szoknyája" és a „Nem-
tüdőmke" hozta meg neki 
a közönség elismerését, 
de rendkívüli sikere van 
magánszámaival is. 

Szalontay Ferike Mészöly feiv. 
a Medgyaszay Cabaret tagja. 

HUSZÁR A. Dudapest 
V., Zrinyi-utca 1. szám. (Gresham-palotái). 

Lakás, bútorozott szoba, üzlethe-
lyiség, ingatlan adás-vétel-bérlet 
és hirdetési-iroda. ooo T e l e f o n 81—08. 
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A munkapárt azzal henceg : 
Darabot írt a Herczeg 
Darabot írt Farkas Pál is 
S darabot írt a Pékár is. 
Viszont, az ellenzék közt máris 
Akad 
Aki így szól, lám, a munkapárt 
Darabokra szakad. 

Egy Psylander Waldemár 
Nevü színész 
Aki, mint mondják egész 
Csinosan kinéz 
Egyéb mód híján 
Ez uton keresi asszony vagy kis lány 
Ismeretségét. 
Vessük végét 
E magányos életnek, 
Jeligés levelek 
«Engem senki sem szeret» 
Jeligére kéretnek. 

Ha elmegy mostanába 
A „Kölcsön kért kastély"-hoz 
S ha ön nem kába 
Örülni fog, hogy e darab 
Nem veszett Pe-kárba. 

Van egy ajtó, aki látja, 
Szivébe vágy költözik 
Istenkém, ott, túl az ajtón 
Fedák Sári öltözik. 
Bűvös ajtó, csodás ajtó 
Százszor megirigyelt ajtó 
Többet látsz te mint az Isten 
S többet tudsz te mint a sajtó. 
És egyszerre felsóhajt, ó 
Az ajtó 
S akkorát bőg mint egy autó : 
Szenvedéseim nagyok 
A menyhez oly közel vagyok 
És még is, még is olyan távol 
Oh mért is, mért is, vagyok : fából ? ! 

Szenes ember, 

LOHR MARIA — KRONFUSZ 
A főváros első és legrégibb csipketisztitő-, 
vepytisztitó- és kelmefestő gyári intézete 
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A „Halló!" Hamburgban. 
Földes Imre vígjátéka, a Halló ! . . miután 

minden nagy vidéki színpadunkon is teljes si-
kert hozott illusztris szerzőjének, megkezdte 
diadalutját. Első stációja Hamburgban volt, ahol 
a mult héten adták a magyar darabot a német 

(Hálás köszönet Gaby kedves szerepéért.) 

kritika legteljesebb elismerése mellett. A Halló 1 
hamburgi női főszereplője, Mirie Elsinger a 
bemutató alkalmából az itt közölt kártyán meleg 
üdvözletet küldött a szerzőnek. 

Operett a Palais d' Danseban. 
A Palais d' Danse igazán előkelő művészi 

sikerekre pályázik ez idei szezonban. Ha csak 
annyit mondunk, hogy Felhő Rózsi, Ferenczy 
Károly és Simái István lépnek föl esténként a 
mulató színpadán, ehez már nem is kell bővebb 
kommentár. Februárra operette — újdonsággal 
jött ki a Palais d' Danse's a kis operett olyan 
sikert aratott, hogy — ami a múlatok világában 
egész szokatlan dolog a legelőkelőbb napilapok 
szinháöi rovatai is teljes elismeréssel emlékeztek 
meg róla. A libreth — Balassa Emil munkája, 
mulatságos, elmés cselekményt visz színpadra, s 
e szöveghez méltó a zene, amely Chorin Géza 
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Jelenetek a Palais de Danse „Éjféli tánc" cimii operettjéből. Közepén a zeneszerző Chorin Géza. 

(Mészöly felv.) 

sokszor méltányolt és elismert tehetségét dicséri. 
Az operett keretében a Palais d' Danse fölvonul-
tatta magyar gárdáját. Felhő Rózsi, Hidy Irén, 
Ferenczy és Simái hálás szerepeikben rendkívüli 

sikert arattak.. A közönség, amely a Palais d 
Danse gondosan összeválogatott műsorának nagy 
elismeréssel adózik minden este kitapsolja a 
szereplőket. 



16. oldal 

Házasodig az uram. 
— Az Apolló reprize. — 

Ezt a kedves cimet és a hozzája tar-
tozó még kedvesebb szkeccset igen jól 
ismeri már a pesti, sőt a vidéki közön-
ség is. Hogy most reprizt tart Korcs-
máros Nándor pompás szkeccséből az 
Apolló, az éppen a darab nagy és meg-
érdemelt népszerűségének következménye. 

Korcsmáros Nándor darabja egy pa-
pucshősről szól, aki egy napon végzést 
kap, hogy házasságát a törvényszék alaki 
okokból megsemmisítette. Ez a végzés 
tulboldoggá teszi a derék embert és rög-
tön elhatározta, hogy most már szive 
szerint nősül és elveszi régi ideálját. Egy 
napig él ilyen boldogan és alaposan 
megboszulja magát házi zsarnokán, ami-
kor kiderül, hogy a törvényszék végzését 
tévedésből kézbesítették neki, 
mert az a fölötte lakó és majdnem 
azonos nevü urat illeti. De e 
szimplán vázolt történet keretén 
belül annyi csodálatos kedvesség 
és finom humor van elhelyezve, 
hogy a néző ki nem fogy a^ne-
vetésből. Ehhez járul persze az 
is, hogy a Projectograf színészei 
igazán elsőrangú alakítást pro-
dukálnak. Marosi Adél, Hajnóczi 
Lili, Mály Gerő, Szőreghi és a 
többiek roppant kedvesen viszik 
a darab cselekményét. A darab 
muzsikájáról pedig talán elég 
annyit mondani, hogy Nádor 
Mihály muzsikája. 

Érdekes egyébiránt, hogy 
Korcsmáros Nándor irt az Apolló 
számara egy uj Nyárai szkeccset 
is, amelynek előadását március 
közepére tervezi a Projectográf 
igazgatósága és rendkívüli sikert 
vár a tehetséges fiatal iró uj 
szkeccsétől. 

HAUUI1IUJ5ÂG 

Királyi szerelem. — A vérpadra vitt Anna 
Lord Pemberton nagy történelmi filmje, a 
legújabb szenzációja A dráma 

borzalma közt lefejezik 

A Walkiir a Népoperában valószínűleg még a 
szezon folyamán színre kerül. Ennek 

a kétségtelenül nagy jelentőségű zenei esemény-
nek az az előzménye, hogy a Népopera igaz-
gatósága tudomást szerzett arról, hogy Rákosi 
Jenő egv nagyszerű Walkür-forditást tartogat 
íróasztalának fiókjában. Márkus Dezső fölkereste 
Rákosi Jenőt és fölkérte, engedné át a fordítást 
a Népopera számára. Rákosi Jenő kész öröm met 
tett eleget ennek a kívánságnak, s igy a Nép-
opera műsora nemsokára gazdagabb lesz egy 
remekmüvei. A színház hatalmas ambícióval 
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Baka Baitz Irmának, a talentumos nóta 
szerzőnek ujabba 

két uj kottája hagyta el a nyomda 
Két uj szerzeménye, az „Első sze 
relem" és a „Holdsugár" gyors nép 
szerűségre számithat, mert a szerz 
minden kiváló kvalitása benne van a 
uj szerzeményekben. 

készül, hogy az előadás méltó legyen Rákosi 
pazar fordításához. 

Sokszor volt szó Hevesi Sándor a „Szent sziiz 
rózsája" cimii renaiszance tragédiájáról, 

mely a Nemzeti Szinház idei bemutató soroza-
tának lett volna egyik legértékesebb darabja. 
Sajnos azonban a bemutató az idei szezonról 
elmarad, még pedig azért, mert a szinház nem 
tűzhette ki a darabot olyan időben, mely Heve-
sinek megfelelt volna, igy tehát közös megegye-
zéssel a jövő szezonra halasztották a bemutatót. 
Hevesi egyébként most egy uj darabon dolgozik. 
Egy modern vígjátékon, amely nem a Nemzeti 
Színházban kerül majd színre. 

Sybill hercegnő, Bródy Miksa, Martos és Jakobi 
uj operettje valószínűleg február 

20-án mutatkozik be a közönségnek. A Leány 
vásár diadalmas szerzőinek uj operettjére lázas 
igyekezettel készül a szinház. Itt hozzuk a 
Sybill hercegnő szereposztását. Konstantin—Ki-
rály, Pawlowna Haraszti Mici, A kormányzó— 
Latabár, Sybill—Fedák, Sarah—Lábas, Poire— 
Rátkai, Petrov—Nádor, Borschakov—Szabolcs, 
Portás—Csiszér. 

Teljesen uj díszletek készülnek a Nemzeti Szinház 
bőkezűségéből Vajda Ernő uj darabjá-

hoz a Mr. Bobbyhoz e díszletek közül legérdéke-

sebb a második felvonásé lesz, amely egy nagj 
varieté manége-jában játszik közvetlenül az ar 
tisták öltözői és a színpadi bejárat mellett. Aí 
első felvonás egy nagyon előkelő szálló fejedel-
mi szakosztálya, az utolsó pedig Brunhilda kis-
asszony hálószobájában játszik. A próbák egyéb 
ként Csathó Kálmán dr. rendezésében mái 
nagyban folynak s az uj darabot szinte szenzá-
cióssá teszi majd Rajnai, akinek a Faunho: 
hasonló nagyarányú produkcióra nyilik alkalma 

Eredeti magyar bemutató Németországban manap 
ság már nem tartozik a ritkaságok közé 

A híresek is németországi siker után jött haza 
s állalán a külföld mostanában valósággal utazil 
eredeti magyar darabokra. Legújabban Molnái 
Jenő dr. kollégánknak, a Borszem Jankó kitünc 
szerkesztőjének A gyermek című társadalm 
színmüvét fogadta el a casseli Residenz Theater 
amely egyike a legelőkelőbb német színpadoknak 
Érdekes és jellemző körülmény, hogy a darabo 
benyújtása után huszonnégy órával már el íí 
fogadta a Residenz Theater és táviratilag érte 
sitette a szerzőt, hogy a bemutatót már az idéi 
márciusban meg fogják tartani. Molnár Jeni 
dr. uj darabja egy házassági tragédiát dolgoz föl 

Idegen bemutatór^Iasszikü^któl^Tltékintve -nen 
volt az idén a Nemzeti-szinházban. Mos 

lesz az első. még pedig egy angol darab, mely 
nek szerzője nem más mint a Faun éi 
a Mértföldkövek diadalmas Knob 
lauchja. Az uj darab háromfelvonásoi 
vígjáték a legközelebb ismertetn 
fogjuk. 

Vidéki társulatok jelenlegi állomáshelye 
Almássy Endre Szeged, Balla Kál 

mán Lúgos, Bányai Lajos Jolsva, Erdé 
lyi Miklós Nagyvárad, Farkas Mihál 
Szeghalom, Fehér Vilmos Orsova, Fü 
redi Béla Pécs, Halász Alfréd Óbecs« 
Heves Béla Szatmár, Hidvéghy Ern 
Dicsőszentmárton, Kiss Árpád Kesz 
hely, Kolozsvári Nemzeti Szinház Kc 
lozsvár, Komjáthy János Kassa, Kövess 
Albert Lőcse, Krasznai Ernő Tordi 
Krecsányi Ignác Temesvár, Krémi 
Sándor Munkács, Lászlófi V. Bódo 
Torontálvásárhely, Mariházy Mikii 
Kecskemét, Mezey Béla Debrecen, Pí 
lágyi Lajos Miskolc, Polgár K. Pozson; 

in angol királyné tragédiája 4 felvonásban. 
észfilm-Kölcsönző-Vállalat Dr. Horovítz Ernő 
bb jelenete, amikor a nép jajveszékelése és 

szépséges Anna Boleynt. 
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A család becsülete. 
S z e m é l y e k : 

Schöningen baró . . . Albert Paul 
Käthe, a felesége . . . Getrud Arnold 
Heintz, a fiuk . . . . Ernst Bussing 
Plessow Hans Stock 

Nem attrakciós izgalmak képezik e 
ráma főerejét, de gyöngéd és mély je-
;ntőségü cselekménye, amely mozidara-
oknál eddig szokatlan problémát feszeget. 

A gyereklélek rejtelmei mozgatják e 
ráma cselekményét. Bizonyosan nagy 
pzönségre tesz szert ez az uj Gaumont-
arab, amely nemesebb, előkelőbb és iro-
almibb minden eddigi irodalmi jelszóval 
duló mozidarabnál. 

A Wildenhageni birtokon éltek csönd-
en és boldogan Schöningen báróék. A 
rép bárónő egyetlen öröme és szórako-
ísa Heinz fia volt, aki forró szeretettel 
íüggött édesanyján. A csinos fiu a leg-
;ebb reményekre jogosította az anyját, 
ci boldog volt, ha csak rá is nézett 
einzre. 

Egy napon Schön ingen báró Berlinbe 
tazott különféle ügyei végzésére. A po-
)sz fővárosból irt mindennap a felesé-
ének, de egyik levele különös hatást ért 
. „Megismerkedtem a klubban — irta 
- Plessow-val, aki annak idején meg-
érte a kezedet, s amikor kosarat kapott, 
frikába utazott. Most jött haza tizenöt 
/i távollét után, s birtokot akar vásárolni, 
n rávettem, hogy a mellettünk'lévő va-
ászterületet vegye meg. Holnap érkezem 
aza vele együtt . . ." 

Plessow . . . Maga ez a név mily sokat 
eszélt a bárónénak. Beszélt boldog és 

sugaras napokról, amelyeket egy kis had-
nagygyal töltött el valaha, a gyönyörű 
tervelgetések napjairól, s a rideg csaló-
dásról, amikor megtudta, hogy kezét más-
nak kell nyújtani, nem szerelmének . . . 
És ez a más Schöningen báró volt. 

Mindebből azonban semmit sem vet-
tek észre este, sem Plessow, sem pedig 
a báró. A bárónő hideg szívességgel üd-
vözölte a hadnagyot, de lefekvés után 
forró könyek áztatták a fehér vánko-
s á t . . . 

Másnap kezdődött a vadászat. Míg a 
ház ura a vendégeit fogadta, a bárónő 
Plessow-val sétált a parkban. És egy pil-
lanatban a régi szerelem tüze újból fel-
ébredt szivükben, s Plessow átkarolta és 
megcsókolta a bárónőt. A jelenetet látta 
véletlenül Heinz is. Egészen megrendült, 
hogy anyját egy idegen ember megcsó-
kolta. Ugy érezte, hogy neki kell meg-
menteni a ház becsületét. Megkérte Ples-
sowot, hogy utazzon el. Ne kérdezze miért, 
de utazzon el. Plessow megértette a fiút, 
s egy alkalmas ürüggyel még este eluta-
zott. Véletlenül azonban a bárónő is meg-
tudta, hogy fia tanuja volt a tegnapi je-
lenetnek s nem tudta túlélni ezt. Szégye-
néről mindenki tudhatott volna, csak 
fia nem. 

Másnap halva találták a menyezetes 
ágyában. 
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A drága Pygmalion. 
A Pygmalion nem a Víg-
színháznak drága, mert el-
árulhatjuk, hogy Shaw Ber-
nard nagyszerű darabjának 
eddigi husz előadása idáig 
több mint százezer koro-

nát szerzett a szerencsés színháznak. Nem 
is Hevesi Sándornak drága, mert a kitűnő 
főrendező rekordot ért el a fordítók kö-
zött, ugyanis tandemekben eddig ötezer 
koronát szerzett a Pygmalionnal. A Pyg-
malion Hegedűs Gyulának drága. 

Hegedűs Gyula ugyanis egyik legra-
gyogóbb alakítását produkálja a darab-

• ban. Amikor a Pygmalion megkezdte 
' diadalutját. egyre-másra jelentkeztek a 
f művész vidéki rokonai, hogy megnézzék 
a család büszkeségét uj szerepében. Ez 
a nagy népszerűség már vagy nyolcvan 
koronájába került Hegedűs Gyulának, s 
így nem szabad csodálkozni a művész 
ilyenfajta kifakadásain : 

— Még körülbelül harminc koronányi 
rokonom fogja megnézni a Pygmalint! 

A gazdasági helyzet? 
A mostoha gazdasági eszten-
dőt megérezte bizony a bo-
hémnép is. A törzsasztalnál 
néha félóra hosszat arról fo-
lyik a beszéd, hogy milyen 

nehéz az élet. A napokban Sebestyén 
Géza panaszkodott egy újságírónak, aki 
igy tromfolta le a kitűnő művészt : 

— Mit panaszkodsz? Hisz te igazán 
könnyen keresed a kenyeredet. 

— Talán nem dolgozom meg érte ? 
— válaszolt kissé sértődötten Sebestyén. 

Az újságíró mosolygott. 
— Ahogy vesszük — mondta. — Te 

végtére mégis játszva keresed meg a 
kenyeredet. 

Ugyanilyen fajtájú az a vicc is, ame-
lyet a Népoperában engedett meg magá-
nak Bihar. A kitűnő művész délelőtt el-
távozott a színháztól, de meg-
hagyta egyik kollégájának, hogy 
ha valaki keresi, mondja meg, 
hogy átment a szomszédos kávé-
házba. 

— Hátha hitelezők keres-
nek? — kérdezte a kolléga. — 
Mit mondjak nekik, hol vagy? 

— Nyomorban — vágta rá Bihar. 

Uj elnevezés. Amióta 
Méray Horváth Opika St-Mo-
ritzban elnyerte a női műkor-
csolyázás világbajnokságát, a 

magyar dicsőséggel teli lett a főváros. A 
Népoperában különösen népszerű lett 
Mérai Horváth Opika, úgyszólván min-
den öt percben emlegetik. Valahányszor 
Mérei Adolf, a kitűnő főrendező megjele-
nik, a tagok kórusbin kiáltják feléje: 

— Szervusz Opika ! 

Főúri moziszinészek Szenzációs film-
felvétel készül mostanában, nem-

csak a darab szerzőjét, hanem a szereplők 
személyét illetőleg is. A szerző tudniillik 
Herceg Ferenc, akinek páratlan talentuma 
előtt épp a mult héten hajtotta meg a 
krititka az elismerés zászlaját. A színpadi 
szereplők viszont a történelmi Magyaror-
szág legszebb neveit hozták a filmszin-
padra. A darabban Andrássy Katinka grófnő, 
Bissingen Elza grófnő, Odeskalchy Béla 
herceg, Zichy Béla gróf, és a magyar 
arisztokráciának egy sereg ismert és ünne-
pelt alakjai játszák a főszerepeket. Hogy mi 
índitotta a főúri világ e műkedvelőit ilyen 
nevezetes lépésére ? A magyar aviatika sor-
sán kívántak segíteni az illusztris íróval 
együtt, amennyiben a film tiszta jövedelme 
a magyar aviatika és a magyar aviatikusok 
fölsegitésére fog fordíttatni. A filmfölvételek 
Fröhlich János és Fodor Aladár kollégáink 
„Fotoriport" filmgyárában készülnek. 
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A Sárga liliom filmen. 
— A második magyar Pathé-film. — 

Egészen csöndben, minden előzetes 
kommünikék és híradások nélkül Magyar-
ország számára igen nagy szenzáció készült 
el a múlt hónapokban Pathééknál. Akkor 
még a Sárga csikó előkészületei tartottak, 
azután jött a Csepreghy-Janovics film 
népszínmű szenzációs sikere, ugy hogy 
csak ma kezd aktuális lenni Sárga 
liliomról való beszélgetés. 

A szenzáció ugyanis — mint cikkünk 
címe is elárulja — ez : a Sárga liliom, 
Biró Lajos nagyszerű és nagysikerű da-
rabja legközelebb megjelenik a filmen 
is. Magyarország minden színpadát bejárta 
már Biró Lajos e drámája, amelynél 
frappánsabb, izgalmasabb alig adódott 
még elő színpadon. Ez uj aktualitásból 
felesleges kommentárokat fűzni a Sárga 
liliomhoz. Hisz nem olyan darab, amelyet 
egyik szezóntól a másikig elfelejt a kö-
zönség. A Sárga liliomot bizonyosan nagy 
örömmel fogadják a moziban is, pláne 
hogy Vanyll Félixnek, a Pathé Frères 
nagyszerű rendezőjének segítségével a 
Magyar Színház példaszerű ensembleja 
épp oly jó jó a filmen, mint a színpadon 
volt. Nagyon sokban köszönhető ez 
Beöthy Lászlónak is, aki valósággal lázas 
lelkesedéssel tett-vett és rendezkedett 
minden felvételnél. Az ő tanácsainak tud-
ható be főkép, hogy a darab áz iró 
intencióihoz teljesen hiven jelenik riieg a 
vásznon is. Nehéz dolog ez, mert min-
denütt kellett arra is vigyázni, hogy a 
darab minden izgalma megmaradjon a 

moziban is, s a mondani valók épp ugy 
elmondódjanak a néma színpadon, mint 
a színházban. 

Minden sikerült. A darabot a napok-
ban mutatták be a Pathé. Frères kis és 
intim bemutató termében a szereplő szí-
nészek előtt Törzs, Z. Molnár, Báthory 
Giza, Sebestyén. Kertész, Huszár és a 
darab többi szereplői meggyőződhettek a 
maguk moziszinészeti kvalitásairól. Hogy 
ezek a kvalitások milyenek? Elfogultság 
nélkül mondhatjuk, hogy a magyar szí-
nészek igen erős versenytársai lennének 
a külföldieknek a filmen is. Most először 
játszottak a Sárga liliom szereplői a fil-
men, de tehetségesebbek és eredetibbek 
a legtöbb kontinensi gyár színészeinél, 
sőt vannak olyan üdék és finomak is, 
mint az amerikai moziszinészek. 

A Pathé gyár pesti direktorának, Gol-
denweiser Ernőnek különben elhatározott 
szándéka, hogy minden esztendőben je-
lentet meg a Pathé párisi szenzációi 
mellett magyar darabokat is. Ebben a 
szezónban már csak a Sárga liliom fog 
megjelenni, de jövőre három-négy magyar 
darabbal akarja a direktor megörvendez-
tetni a magyar moziközönséget. 

A Sárga csikó fenomenális üzleti 
sikere a bizonyíték rá, hogy a magyar 
filmek nemcsak erkölcsi dicsőséget hóinak 
a gyárra, de tetemes anyagi hasznot is. 

Érdemes lesi velük foglalkozni — hisz 
a külföld is szívesen fogadja az ismert 
és népszerű magyar darabok mozireprizét. 
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Minden este fél 10 órakor 

nagy kabaré és tánc-előadás 
^ U J M Ű S O R ! ( f ) 

L U C I E K Ö N I G a legjobb bácsi subre t t e . 

Pesti ur kitűnő bluette. Mlle Andrée Dolnay 
és M. Wilson Páris legjobb tangó-táncosai, 
Henry de Vry gyönyörű élőképek. Tony és 
Chlca, Erika de Planque és még 20 nagyszerű 
szám. — 1 ó ra u tán modern táncok a p a r k e t t e n 

5 óráig. Tangóverseny! 
Jegyek e lő re vál thatók a pénz tá rná l é s Bárd Fe-
r enc é s Testvére cégnél , IV., Kossu th La jos -u . 4 

s VI., Andrássy-u t 1. sz. 

skálája azonban csak most fog kibontakozhatni, 
ezen a hangversenyen, amelynek műsora egy 
egész estét betölt. 

Jákó Margit Sauer Emilnek, a világhírű 
zongoravirtuuznak legkedvesebb tanítványa. A 
fiatal művésznő hangversenyének nagyszerű mű-
sorát Sauer Emil állította össze; ő válogatta 
össze azokat a számokat, amelyeknek előadásá-
val Jákó Margit tehetségének, művészetének a 
legjavát fogja megmutatni. Most a mikor Sauer 
Emil Budapesten járt, megkérte Jákó Margitot, 
hogy játszsza el előtte hangversenye műsorát és 
minden egyes számról a legnagyobb magaszta-

V /; 
^ / • / r / A SUJ/y)/l/lH>/KU7FT7>77 
L g-

Jdl<ó /Vlargit. 
Február 12-én a zeneakadémia nagytermében 

egy fiatal, nagytehetségű művésznő tartja zongo-
raestélyét: Jákó Margit. Az ifjú művésznőnek, 
akinek ez lesz az első önálló hangversenye, már 
a tavalyi szezonban is több alkalommal gyönyör-
ködtette a közönséget briliáns zongorajátékával, 
— a napi lapok mindig nagy elismeréssel emlé-
keztek meg szerepléséről—, művészetének teljes 

lássál nyilatkozott. Sauer Emil hangversenyének 
napján történt ez és mikor Jákó Margit az utolsó 
számot is lejátszotta, Sauer elragadtatva mondta : 

— Das war ein grosses Vergnügen ! 
Bizonyosra veszszük, hogy a közönség is 

örömmel és szeretettel fogja fogadni a nagyte-
hetségű művésznőt gyönyörűnek ígérkező karri-
éjének első jelentősebb állomásán. A hangverseny 
fényét nagyban fogja emelni József főherceg 
megjelenése, a ki erről főudvarmestere utján érte-
sítette a művésznőt. A jegyeket a Harmónia 
árusítja. 

fll E L Ő K E L Ő 

1914 febr. 11. Technikusbál (Royal. Tel.* 154-73.) 
„ „ 14. Juristabál (Royal. „ Belvárosi 

kávéház minden hétfő) 
* A báliroda telefonszáma. 
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NEMZETI 
SZÍNHÁZ 

Egyszeri királyfi 
A kölcsönkért 
kastéjy 

Macbeth 

A kölcsönkért 
kastély 

Matyó lakod. 

A kölcsönkért 
kastély 

Mária Antonia 

Nóra 

Az ember trag. 
A kölcsönkért 

kastély 

VÍGSZÍNHÁZ 

Mérföldkövek 
Pygmalion 

Pygmalion 

Mérföldkövek 

A szerkesztő úr 

Pygmalion 

Mérföldkövek. 

Tiindérlaki 
lányok 

A szerkesztő úr 
Tündérlaki 

lányok 

KIRÁLY 
SZÍNHÁZ 

Cigányprímás 
Nemtudomka 

A tökéletes 
asszony 

Nemtudomka 

MAGYAR 
SZÍNHÁZ 

11913 
Az ezredes 

Halló 

Az ezredes 

A mandarin 

Halló 
A mandarin 

Az aranyeső 
Kis király 

Rip van Winkle 

Kis király 

Tanhauser 

Rip van Winkle 

Parsifal 

Kis király 

Kis király 
Rip van Winkle 

/ A E D G Y A S Z A I VILMA 
KABARÉJA 

negyecMÓ*órakor MODERN S Z Í N P A D 
VI.. Andrássy-ut 69 szám. — Telefon-szám 98-16. 

A februári m ű s o r b e m u t a t á s a : 
Molnár Ferenc : A katona ; Gábor Andor—Vincze 
Zsigmond : A zálogházban ; Kőváry Gyula—Nádor 
Mihály: Farsangi Álom; Márkus László Politikája; 
Pufi és a Világnézet; A hadsereg szoknyája; 

Nemtüdömke. Medgyaszay Vilma uj dalokkal, 
jegyek előre válthatók egész napon a városi jegy-
irodákban és d. u. 4 órától a kabaré pénztáránál. 

T R O C A D E R O 
VII., Király-utca 77. • Te le fon 15—10. 

Neyla-ßalleft Delibes, Bach Manci énekesnő, 
Gombos Nelly ének- és táncosnő, Váradi Arthur 
humorista, Fritzi Waiden előadóművésznő, fiz 
igazság . Drámai jelenet, játszák : Kovács, Fo-
dor, Dévai. Egy Jó ötlet. Magyar bohózat, 
játszák : Váradi, Dévai, Ivanoff, Rozsnyai. Gräfe 
Lessing cabaretdiva. Kovács $ndor humo-
rista magánszámai. Alles in Ordnung groteske 
v. Glas; Regie: Th. Angeli, kiváló táncműsor, 
Mela Pohl angol énekesnő, és Hilda Flottow 
:: saját műsorával. ;: 

PARK KAVEH 
'" •' • ' • . • •'. ' ' - - / . . . : 'i . .„• ' ' V, ' . - • . - • . Í'í 

Rácz Gyula és Zöldi Marczi muzsikál, -wi 
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i p i z n i i É t t s / K i n A z 

A kölcsönkért kastély. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta Pékár Gyula. 

Rendező: Dr. Csathó Kálmán. 
Személyek : 

Pethes Imre 
Rajnai Qábor 
Csillag Teréz 
Dezső József 
Gál Gyula 
N. Tasnády Ilona 
Kiss Irén 
K. Demjén Mari 

Choltay Abris 
Bálint, a fia 
Gr. Choltay Anaszt. 
Gr. Choltay Kristóf 
Werner Herman 
Lottika, a leánya 
Amália, Werner huga 
Saskáné 

uzsorások 

Rózsahegyi Kálmán Sáska Péter, a fia 
Gyulai Edith Özv. Horn báróné 
Lnbinszky Tibor Dennevitz 
Lugosi Béla Glansevitz 
Horváth Jenő Lustig 
Hajdú József Kummer 
Gabányi László lfj. Kanchal Tamás 
Történik a mult század első feléhen, az 
I. felvonás Choltay Ábris kúriáján, a II. 
felvonás első képe Baden-Badenban, a 
második kép a hohen adeni romoknál, 
a III, felvonás mindkét képe a boldog-
remetei Choltay kastély Mária Terézia 

termében. 

Choltay Ábris már husz esztendő óta 
pereskedik Choltay Anasztázia grófnővel 
és Choltay Kristóf gróffal, a boldog-
remetei hatalmas birtokért, amely egykor 
az övé volt. Nap-nap után várja a bíró-
ság végső döntését, mert igen nagy anyagi 
gondok közt él. A fiatal Choltay Bálint, 
Ábris fia eddig Bécsben volt gárdista, 
de onnan büntetésből Lombardiába akar-
ták áthelyezni. 0 azonban inkább ott-
hagyja a katonaságot s hazajön atyjához, 
de nyomon követik a bécsi uzsorások is, 
akik a pénzüket látják veszendőben. Az 
öreg Ábris haditanácsot tart az uzsorá-
sokkal s elhatározzák, hogy Bálintnak 
hirtelen és igen gazdagon meg kell há-
zasodnia. Baden-Badenben időzik ez idő 
szerint a dúsgazdag Horn bárónő, ezt 
szemelték ki a szamára. Az uzsorások 
pénzt adnak Bálintnak, hogy Badenben 
uri módon élhessen. 

Baben-Baden egyik előkelő hoteljé-
nek társalgótermében két rokon ; Bálint 
és Choltay Kristóf gróf összetalálkoznak 
s barátságot kötnek, bár tulajdonképpen 
versenytársak : mindketten Horn báró-
nőnek udvarolnak. Bálintról mindenki 
azt hiszi, hogy dúsgazdag ember, mint 
nagy birtokok és kastélyok ura szerepel, 
mert uzsorásai bőven ellátják pénzzel, 
hogy annál könnyebben meghódíthassa 
Horn várónőt. Történik azonban, hogy 
Werner hamburgi többszörösen millio-
mos nagykereskedő leányával Lottyval 
és em ek nagynénjével Amáliával szintén 
Baden-Badenbe érkezik s itt hogy a zak-
latásokat elkerülje, egyszerű füszerkeres-
kedőnek adja ki magát. Bálint beleszeret 
Lottyba s a leány is ő belé, inert érzi, 
hogy mosf nem a pénzéért, hanem kizá-
rólag önmagáért szeretik. Á fürdőző tár-
saság kirándulást rendez Bálint felhasz-
nálja ezt az alkalmat s megkéri Lötty 
kezét. Ekkor azonban kiderül, hogy Wer-
ner dúsgazdag ember. Az öreg nagyon 
keltetlenül fogadja Bálintot, hozomány-
vadászt sejt benne s csak akkor egyezik 
bele a házasságba, amikor elhitetik vele, 

hogy Bálint igen gazdag. Előbb azonban 
látni akarja legalább egy magyarországi 
kastélyát és birtokát. 

Bálint a legnagyobb zavarban van, s 
ekkor az a mentő ötlete támad, hogy 
Kristóf grófhoz fordnl s tőle három há-
rom hónapra kölcsönkéri a boldogremetei 
kastélyt. Wernerék Kristóffal és Bálinttal 
azonnal útra is kelnek Boldogremetére 
az uzsorások és a hoppon maradt Horn 
bárónő nagy boszuságara. 

A boldogremetei kastély és birtok 
nagyon megnyeri az öreg Werner tetszé-
sét, azonban Anasztázia grófnő elárulja 
Lottynak. hogy Bálint rut játékot úz 
belőlük. Ez azonban meg nem ingatja 
Lottyt Bálint iránt érzett szerelmében s 
amikor Werner beleegyezik a házasságba, 
habozás nélkül Bálintnak nyújtja a kezét. 
A három hónapi házasélet alatt Lottyból 
igazi magyar menyecske válik. Megérke-
zik azonban Kristóf gróf, hogy vissza-
vegye a kölcsönadott birtokot és magá-
val hozza Horn bárónőt is. aki időköz-
ben menyasszonya lett. Bálint csak most 
látja, hogy milyen rut játékot kezdett és 
megállapodik Kristóffal abban, hogy ez 
egy kártyajáték, elnyeri tőle a boldog-
remetei kastélyt és a hozzátartozó bir-
tokot s igy felesége sohasem fogja meg-
tudni, hogy Bálint félrevezette öt. Ez meg 
is történik. Lötty és atyja vissza akarják 
vásárolni gróf Choltaytól a kártyán el-
vesztett dominiumot, ekkor azonban 
Anasztázia nagylelkűen eltépi azt az ok-
i atot, amelynek,alapján husz évvel ezelőtt 
Bálint apjától, Abristól. elvette a birtokot 
s igy Ábris és Bálint a kölcsönkért kas-
tély valódi urai lesznek. 

Matyó-lakodalom. 
Falusi történet, 3 felvonásban. 

Irta: Garamszeghy Sándor. Rendező 
Dr. Csathó Kálmán. 

Blaha Lujza 
Gyenes László 

Ligeti Julis'- a 
Abdái Etus 
Mészáros Alajos 

Kürti József 
K. Gerő Ilona 
Rózsahegyi Kálmán 
Bartos Gyu a 

Szőke 
Rajnai Gábor 

Gyulai Edith 

Sz. Rozsos Gizi 
K. Demjén Mari 
Mihályfi Károly 
Gabányi László 
Lugosi Béla 
Mikovényi A. a. n. 
Kelemen Maria 
Iványi. Irén 
Mátrai Ida 
Szőke Sándor 
Koltai Lajos 
Hajduska László 
Szőts András 
Német István 
Lányi Sándor 
Takács Gyurka 
Füstös Annuska 
Narczisz Gyula 

Tliuza Erzsa 
Kis Pál Mihály, az 

Erzsa ura 
Kati 
P e ( a gyermekeik 
Jankó, Érzsa fia, az 

első urától 
Murányi János,, biró 
Zsuzsa, a felesége 
Matyi, fiuk 
Gáspár István, tör-

vénybiró 
Kisbiró 
Nyikes Andris, zsel-

lérlegény 
Kiss Jankó Bori, me-

nyecske 
Popu Tera, me-

nyecske 
Rozál néni 
Kovács, káplán 
Samu, korcsmáros 
Pesta, 1. vőfély 
Gazsi, 2. vőfély 
Panni . , 

nyoszolyó-
leányok 

íimZETI [S/INUÄI 

Erzsi 
Tercsi 
Ferkó 
Pali 
Jóska 
Laci 
Jancsi 
Pesta 
Andris 
Maris 
Bandi, 

legények 

gyerekek 

cigány 

Macbeth. 
Szomorújáték 5 felvonásban. Irta: Sha-

kespeare. Fordította : Szász Károly. 

Személyek : 

Molnár László 
Beregi Oszkár 
Ónodi B. 
Ivánfi Jenő 
Gál Gyula 
Bakó László 
Kürti József 
Mihályfi Károly 
Lugosi Béla 
Bajer Giza 
Mészáros Lajos 
Garamszeghy S. 
Bartos Gyula 
Pataki József 
Pethes Imre 
Szőke Lajos 
Horváth Jenő 
Nárcisz Gyula 
Gabányi László 
Márkus Emilia 
Kálmán Mária 
Török Irma 
Börzsei Margit 
Paulay Erzsi 
Fáy Szeréna 
Nagy Ibolya 
Demjén Mari 
Lubinczky Tibor 
Ághy Bözsi 
Baranizs Annuska 

Duncan skót király 
Malcolm ) , . . 
Donalbain ) f l a i 

Macbeth 
I vezérei 

thanok 

Banquo 
Macduff) 
Lenox ) 
Rosse ) 
Angus ) 
Fleance 
Siward 
Ifju Siward 
Seyton 
Orvos 
Egy százados 
Egy katona 
Kapus 
Szolga 
Gyilkos 
Lady Macbeth 
Macbeth komornája 
Lady Macduff 
Kis fia 
Hekate 
1-ső ) 
2-ik ) boszorkány 
3-ik ) 
1-ső ) 
2-ik ) látomány 
3-ik ) 

Lordok. Urak. Tisztek. Katonák. Szolgák 
és egyéb kiséret. Hírnökök. Látományok. 
A szín : a 4-ik felvonás végén Anglia, a 

darab többi részében Skóczia. 

Maria Antonia. 
Történeti színmű 5 felvonásban. Irta 

Szomory Dezső 
Személyek : 

P. Márkus E. 
Gál Gyula 
Mátrai Elza 
Bakó László 
Kürti József 
Rajnai Gábor 
Mészáros Lajos 
Bartos Gyula 
Szőke Sándor 
Pataki József 
Gabányi 
Gyenes 
Lugosi 
Beregi 
Mihályfi 
Paulay Erzsi 
Rózsahegyi 
Pethes Imre 
Molnár László 
Kiss Irén 
V. Molnár R. 

Maria Antonia 
XVI. Lajos 
Erzsébet 
Mirabeau 
Barruliwe 
Guillotin 
Bailly 
Sieyes 
Robespierre 
Rabaut 
Malout 
La Roche focucalt 
Saint Prieste 
Miomevidre 
Foulon 
Simonné 
Saune 
Lrouet 
Bault 
Baultné 
Rosalie 

Színház után a New-York kávé. 
házba megyünk. 
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Î NAGYSÁGOS ASSZONY! 
Î NEMZETKÖZI HANGYERSENYÜGYNÖKSÉG 

m 
TANGÓHOZ, jourokra, piknikekre, bálokra, estélvekre J 
ajánl elsőrangú salon- vagy cigányzenekart, díjmentesen: §j 

BUDAPEST, V., Váczi-körut $ 
22, II. em. ::: Telefon 91-66. f 

• tv S 

nrrmi! ISZINUAI 
Az egyszeri királyfi. 

Mese 9 képben 3 felvonásban. Irta : Szép 
Ernő. Rendező: Ivánfi Jenő. 

I. kép: Pásztortűz. II. Az egyszeri király 
háza. III, Falu vége. IV. Ezüst erdő. 
V. Csárda. VI. Erdőszéle. VII. Tündér-
ország kis kapuja. VIII. Tündérország 

kertje. IX. Tündérország kis kapuja. 

Személyek : 
Rózsahegyi Kálmán 
Gyenes László 
Rákosi Szidi 
Mészáros Alajos 
Lánczy Margit a. n. 
Pethes Imre 
Bakó László 
Bartos Gyula 
Rajnai Gábor 
Sz. Rosos Gizella 
D. Ligeti Juliska 

1-ső pásztorfíu 
A király 
A királyné 
A királyfi 
A királyleány 
A halál 
Betyár 
Öreg ember 
Paprika Jancsi 
Lerongyolt cifra nő 
Tündérkirályné 

Szinház után a New-York kávé-
házba megyünk. 

v i u i í í í v í m i / / 
A tündérlaki lányok. 

Vígjáték három felvonásban. 
Irta : Heltai Jenő. 

Személyek : 
Hegedűs Gyula A báró 
Haraszthy Hermin Bergné 
Varsányi Irén Boriska i 
Makay Margit Olga I , 
Gyöngyössy Teréz Manci ( leányai 
Gombaszögi Ella Sári J 
Hegedűs Ilona Matild 
Záátony Kálmán Pázmán 
Tanay Frigyes Petrencsey Sándor 
Nagy Erzsi Róza 
Bárdi Ödön Pista 

I. felvonás. Tündérlaki Boriska, az ün-
nepelt színésznő, néhány év óta él barát-
ságban a báróval, aki protektora és jó-
formán fenntartója Boriska egész család-
iának. Boriska él-hal a családjáért, any-
jáért (Bergné asszonyért) és húgaiért, 
akik eléggé kihasználják ezt az önfel-
áldozását. Olga például, hogy tanítónői 
állást kaphasson rábírja Boriskát, hogy 
keresse fel a befolyásos tanácsost, aki a 
kinevezést ettől a látogatástól teszi füg-
gővé, Manci pedig elkéri Boriska minden 
megtakarított pénzét, hogy nőül mehes-
sen egy tornatanárhoz, aki nem mutat-
kozik aztán túlságosan hálásnak. Csak 
éári, a legkisebb Tündérlaki leány nem 
SÍ vissza Boriska jóságával, és távol 

tartja magától a bárót, akinek a kis 
leány fejlődő szépsége szemet szúr. Bo-
riska a családja kedvéért feláldozza sze-
relmét is, amelyet Pázmán szerkesztő 
iránt érez, de egy gyenge pillanatban 
mégis megígéri Pázmánnak, hogy meg 
fogja látogatni. Kedves figurája a famí-
liának Matild - néni, az elszegényedett 
rokon, aki most manikűrözik. 

II. felvonás. Sárika megtudja, hogy 
Boriska szerelmes Pázmánba. Maga is 
nagyon szereti a szerkesztőt, de hogy 
Boriska boldogságáért tegyen valamit, 
másrészt, hogy a család számára meg-
tartsa a már megszokott jólétet, kacér-
kodik a báróval, amitől azt reméli, hogy 
Boriska megszabadul gazdag baratjától, 
de másrészt a család számára mégis 
megmarad, 

III. felvonás. Sári megjelenik a báró-
nál, — minden áldozatra kész. Boriska 
idejében érkezik, hogy minden bajt meg-
akadályozzon. A színésznő is, a báró is 
belátják, hogy csak egymással lehetnek 
boldogok, és könnyű lélekkel, jó szívvel 
fűzik össze Sárit és Pázmánt, akikből 
szintén boldog pár lesz. 

A szerkesztő ur. 
(Les deux canards.) 

Vígjáték három felvonásban, irta Tristan 
Bemard, fordította Heltai Jenő 

Személyek : 
Góth Sándor 
Vendrey Ferenc 
G. Kertész Ella 
Stella Gyula 
Makay Margit 
Tapolczay Dezső 
Pallay Rózsi 
Szerémy Zoltán 
Sarkadi Aladár 
Tanay Frigyes 
Győző Lajos 
Bogyó Zsigmond 
Bárdi Ödön 
Balassa Jenő 
Varga Anna 
Dergan Blanche 
Harsányi Miklós 
Ihász Lajos 

Gelidon, hírlapíró 
Bejun, nyomdász 
Leontine, a felesége 
St. Amour báró 
Madeleine, a leánya 
Flache, segédszerk. 
Flachené 
Ezredes 
La Chevilette 
Larnois 
Moreau 
Orvos 
Mozis 
Prokurista 
Fiftyné 
Tremoussinené 
Kertész 
Alfred 

Pygmalion. 
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Shaw Ber-

nard. Fordította: Hevesi Sándor. 

Személyek : 

Hegedűs Gyula 
Haraszthy Hermin 
Tapolczai Dezső 
Varsányi Irén 
Rónaszékiné 
Hegedűs Gyuláné 
Tanay Frigyes 
Fenyvessi Emil 
Kende Paula 
Sarkadi Aladár 
Bárdi Ödön 
Kürthi Sári 

Higgins tanár 
Higginsné, az anyja 
Doolittle, kocsis 
Eliza, a leánya 
Hillne 
Klára a leánya 
Freday, a fia 
Pickering 
Pearcene 
Csavargó 
Rossznyelvű úr 
Szobalány 

Csillaghegyi forrásvizet kérjen. Telef. 79-78. 

Mérföldkövek, 
Életkép három felvonásban, írták Knob-
lach Edward és Bennet Arnold. Fordí-

totta Kosztolányi Dezső. 

Személyek : 
I. felvonás 1860. 

Góth Sándor 
G. Kertész Ella 
Rónaszékyné 
Szerémy Zoltán 
Gazsi Mariska 
Tanay Frigyes 
Bogyó Zsigmond 

Rhead John 
Rhead Gertrude 
Rheadné 
Sibley Sámuel 
Sibley Rose 
Pym Ned 
Thompson 

II. felvonás. 1885. 
Góth Sándor 
G. Kertész Ella 
Gazsi Mariska 
Mészáros Giza 
Sze émy Zoltán 
Haraszthy Hermin 
Tanay Frigyes 
Zátony Kálmán 
Bogyó Zsigmond 

Rhead John 
Rhead Gertrude 
Rhead Rose 
Rhead Emily 
Sibley Sam 
Sibley.Mancy 
Lord Monkhurst 
Preece Arthur 
Thompson 

III. felvonás. Napjainkban, 
Góth Sándor 
Gazsi Mariska 
G. Kertész Ella 
Mészáros Giza 
Kemenes Lajos 
Makay Margit 
Haraszthy Hermin 
Földváry József 
Zátony Kálmán 
Bárdi Ödön 

Rhead John 
Lady Rhead 
Rhead Gertrude 
Lady Monknurst 
Lord Monknurst 
Pym Muriel 

. Sibley Nancy 
Sibley Richard 
Preece Arthur 
Webster 

Szinház után a New-York kávé-
házba megyünk. 

klCÁLYlSJs/inUAZ 
A cigányprímás. 

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

Zenéjét szerzette : Kálmán Imre. 

S z e m é l y e k : 
Raskó Rácz Pali 
Nádor Laci, a fia 
Soós M. Sári, a leánya 
Bihari E. Klári, a leánya 
Percei Sári Juliska, a huga 
Harmath I. Irinov grófné 
Rátkai Gaston gróf, a fia 
Latabár VII. Heribert király 
Hajnal Musztari, udvarmest. 
Boross Cadeau 
Krasznai Fekete Péter, cigány 
Lukács G. Hersilia, táncosnő 
Sólyom I. ) 
Oriold II. ) úr 
Sárosi III. ) 
Erdélyi Lionel-Buttes Chm. 
Szik L. Louison des Joupon 
Balázs Pierro ) i k 
Dévényi Jean ) , n a s o k 



SZinUAZi ÉLET 25. oldal 

klGMYÍ 
Nemtudomka. 

Operet t három felvonásban. Szövegét irta 
Bakonyi Károly. Zenéjét Harsányi Zsolt 

verseire irta Huszka Jenő. 
S z e m é l y e k : 

Németh 
Bethlen Gilda 
Király 
Erdei Berta 
Boross 
Gerő Ida 
Latabár 
Fedák Sári 
Lábas Juci 
Rátkai 
Simái 
Kabos 
Erdélyi 
Hajnal 
Szabolcs 

Kemenes 
Kemenesné 
Gábor 
Galambosné 
Ponty 
Pontné 
Piki gróf 
Mici 
Nemtudomka 
Lencsés 
Berci 
Pista 
Muki 
Blät terbauer 
Józsi 

n A G Y A P i l S Z i r i M Z 
1918. 

Történelmi szinmü :> felvonásban. Irta 
Biró Lajos. Rendező : Márkus László. 

S z e m é l y e k : 
Vágó 
R. Gombaszögi 
Törzs 

Csortos 
Tarnay 
Báthory G. 
Sebestyén 
Pár tos 
Kardos 
Csiszér 
Kardos G. 
Zombory 
Saáry R. 
Bera P. 

Westerland, altáborn. 
Beatrix, a leánya 
Alinássy, főhadnagy, 

unokaöcscse 
Törő Pál 
Theodori kapitány 
Paula 
Radován 
A főlakáj 
A régiségkereskedő 
Kovács 
Egy tiszt 
Ordonánc 
Fiatal hölgy 
Idősebb hölgy 

Színház után a New-York kávé-
házba megyünk. 

AZ EZREDES. 
Vigjáték 3 fe lvonásban. Irta : Herczeg 

Ferenc. 
Személyek : 

Körmendi Huston 
Nagy Teréz Käthe 
Dobi Martin 
Csor tos A csavargó 
Gere Hidalgó 
Csatai Carmen 
Sebestyén Huszti 
Báthori Giza Palma 
Aczél Ilona Stefi 
Vándori Guido 
Kertész A konzul 
Z. Molnár John 
Saáry Rózsi Szobaleány 
Harmath Amerikai rendőr 
Zombori Európai rendőr 

Halló!. . . 
Vigjálék 3 felvonásban. Ir ta: Földes Imre. 

S z e m é l y e k : 
Csortos 
Gombaszögi Fr. 
Z. Molnár 
P a p p Miska 
Báthory Giza 
gróf Bethlen Gilda 
Rónai Alice 
Kertész Mihály 
T. Forrai Róza 
Körmendv 
Doby 
Dobos Margit 
Csiszér 
Sáry Rózsi 

Szelistyey főhadnagy 
Gaby 
Brenner Decskó 
Andris 
A szőke nő 
A nagykalapos nő 
A pongyolás nő 
Weisz önkéntes 
Anna, szakácsnő 
Házmester 
Vice 
Vicéné 
Szerelő 
Szobalány 

A mandarin. 

Csortos 
Réthey 
Verő Márta 
Dobos Margit 
Dobi 
Harmatli 
Rónai Alice 
Kardos 
Papp Miska 
Vándori 
Törzs 
R. Gombaszöghy 
Garay 
Zombory 

S z e m é l y e k : 

Mr, Wu 
Murray 
Nang-Ping 
Ah W o n g 
Ah Sing 
Kinai Írnok 
Hilda 
A compradore 
Hohmann 
Caoruthers 
Gregory T a m á s 
Gregoryné 
Gregorig Bassie 
Szimpson 

Szinház után a New-York kávé-
házba megyünk. 

APOLLO. 
Házasodik az uram. 
Kinemaszkeccs 3 felvonásban. Irta 
Korcsmáros Nándor. Zenéjét szer-

zette Nádor Mihály. 

S Z E R E P L Ö K : 
Marosi Adél, Hajnóczi Lili, 
Mály Gerő, Szőregi Gyula, 
Sándor József és Sáfrány 

Vili. 

Előadások 
4, 6, 8 és 10 órakor. 

NÉP-
A kis király. 

Operet t 3 fe lvonásban. írták : Bakonyi 
Károly és Martos Ferenc. Zenéjét szer-

zette : Kálmán Imre. 

Személyek : 
Gózon Gyula A király 
Bihar Sándor Lincoln, tábornagy 
Pajor Ödön Montbrison, admirális 
Matrai Ernő Ezredes 
Fehér Artúr Tes tőrkapi tány 
Horthy Rendőrfőnők 
Huszár Károly Lancelot, hadnagy 
Szoyer Ilonka Montoga, operaéne-

kesnő 
Kunosi Ella Cascara, hercegnő 
Sziklai Kornél , Huck 
Berki Lili Zozó, táncosnő 
Csolnakosi Gyula Altiszt 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

PARSIFAL. 
! Ájtatos ünnepi színjáték 3 fe lvonásban 

7 képben. Szövegét és zenéjét irta : 
Wagner Richárd. 

Anthes György 
Bihar Sándor 
Gábor . Arnold 
Pajor Ödön 
Matrai Ernő 
Krammer Teréz 
Róna Dezső 

Parsifal 
Gurnemanz 
Amfortas 

Lóránt Lajos 
I, Hus: 
, Ney s 

Ádler, Sebők, Ro-

iturel 
Kundry 
Lovagok Lajo 

Pázmán, Huszár, Ab- ,J„ . , 
rányiné, Ney stb. Apródok 

mmmmmmmmmm 

zsowska Murányi, Virágleányok 
Sándor . 
Az I. és III. felvonás játszik a Grál t e -

rületén, II. felvonás Klingsor várában . 

Szinház után a NEW-York kávé-
házba megyünk. 

ARANYESŐ. 
Operet te 3 fe lvonásban. Ir ta: dr. Béldí 
Izor. Zenéjé t szerzet te : Zerkovitz Béla. 

Rendező : Mérei Adoff. 

Személyek : 
Pázmán Báró Turbolyai Aladár 
Horthy Báró Turbolyai Dénes 
Szoyer Bánki Jolán 
Pa jor John Jeffersohn 
Berky Lili Miss Gwendol ine Jeffersohn 
Újvári Torelli zeneszerző 
Fejér Az orvos 
Hajagos Az ügyvéd 
Mátrai Öreg huszár 
Marosifi Fone 

I Csillaghegyi forrásvizet kérjen. Telef. 79-78 

PALMA KAUCSUK SARO 



ttfriUÁZi ELET 

elicián a párbaj óla mintha meg-
komolyodott volna. Napokon keresz-

aVÍ? tül elgondolkodva járt-kelt és az 
életet, mintha egy bonyolult számtani feladatnak 
fogta volna föl, ölökké kalkulált. Mint később 
kiderült, a jövőjét óhajtotta megalapozni. Ezt egy 
szolgabírói aktából tudtam meg, amely akta ér-
telmében Zsák Felicián budapesti színművésznek 
joga van társulatával Isaszegen előadásokat ren-
dezni. Zsák Felicián tehát előlépett isaszegi szín-
igazgatónak és miután sikerült megnyernie tagjai 
sorába Csopaki Rózsit, továbbá Ajnácska Pált, 
egy délután megszökött Csillag Teréz órájáról 
és beállított az Országos Szinészegyesület isko-
lájába, ahol éppen Balassa tanár ur, a kedves 
Basa bácsi tartott előadást. 

— No gyerekek, — szólt Zsák Felicián — 
hogy megy nektek ? Van-e kedvetek egy kis vi-
déki vendégszereplésre ? 

Páran persze azonnal ajánlkoztak, de Basa 
bácsi nem adta ki őket Zsák Feliciánnak. 

— Az én növendékeim — mondta — nem 
mennek. Keress magadnak, öcsém, másutt tago-
kat. Ezekre szükség van a Tündérlaky lányoknál. 

Hasonló módon járt Felicián a Rákosi-isko-
lában is, ahol a temperamentumos és kedves 
Dietrichné, a titkár felesége adta ki az utat Feli-
ciánnak. Majd bizony Isaszegre fogják engedni a 
növendékeket. Az isaszegi direktor szomorúan 
ballagott el az iskolából, de a szerencse ezúttal 
nem hagyta cserben. A New-York-kávéház nagy 
asztalánál egy borotvált arcú, de mégis borot-
válatlan fiatalember majdnem a nyakába borult, 
amikor Felicián terveit meghallotta. 

— Megyünk, édes apám, négyen megyünk a 
Müszinkörből. Egy nő, három férfi. Ha akarod, 
hozok még egy nőt. Tavaszig úgyis nagyon rosz-
szul megy az üzlet. 

Szóval a társulat együtt volt és harmadnapra 
nem kis csodálkozással olvastam az isaszegi 
sajtóorgánum egy elküldött példányából a követ-
kező előzetes színházi jelentést : 

„Február 3-án kezdi meg szezonját a 
Korcsák-féle nagyvendéglőben Zsák Felicián 

isaszegi színigazgató elsőrendű társulata. 
Első estén szinre kerül a 

P A R S I F A L 
magyarul, mérsékelten fölemelt helyárak mel-
lett. Előkészületben továbbá Az ezredes és 
Sibill hercegnő. Az Igazgatóságnak sikerült 
nagy áldozatok árán megnyernie Csopaki 
Rózsit, a főváros egyik leghíresebb koloratur 
énekesnőjét, továbbá Ajnácska Pál hőstenort, 
aki Anthes Györgyöt szokta helyettesíteni a 
Parsifal budapesti előadásain. Jegyek előre 
válthatók dr. Nagy Mogul színházi titkárnál, 
aki városunk intelligenciáját fel fogja keresni-

Az a cinizmus, ami a föntebbi sorokból ki-
áradt, szinte megdöbbentett. 

— Szerencsétlen ! — szóltam. — Hogy jöhe-
tett arra a gondolatra, hogy Parsifalt hirdesse? 

— Ez csak üzleti fogás — válaszolt Felicián. 
Nem is a Parsifalt fogjuk előadni, hanem a Rip 
van Winkle-t. Egy kis jóindulattal óriási hason-
latosságot lehet fölfedezni a két mű között. Rip 
is húsz év múlva tér haza, mint Parsifal. 

— És mi lesz a Sibill hercegnővel ? Csak 
nem akar egy eredeti bemutatót produkálni ? 

— Bizza rám — hencegett Felicián, és föl-
kért, hogy mint a fővárosi sajtó képviselője, ve-
gyek részt az expedícióban. Mivel attól tartottam, 
hogy a felbőszült isaszegiek jelenlétem nélkül 
fogják agyonverni védencemet, s én nem akar-
tam elmulasztani ezt a megható alkalmat, feb-
ruár harmadikán vonatra ültem Csopaki Rózsi, 
dr. Nagy Mogul és Zsák Felicián társaságában. 
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A többiek Ajnácska Pál szakszerű vezetése mel-
lett gyalog indultak el még előző napon és ér-
kezésünk után vagy másfél órával ők is meg-
érkeztek. 

Az isaszegi intelligenciát nem lehet azzal 
vádolni, hogy nem érdeklődik a Parsifal iránt. 
Szegény Wagner, ha tudta volna, nem szab ilyen 
hosszú határidőt az ájtatos daljáték előadhatá-
sára vonatkozólag, amennyiben az isaszegi in-
telligencia már este hat órakor színültig megtöl-
tötte a Korcsák-féle nagyvendéglő helyiségeit. 
Fölzendültek a Parsifal nagyszerű melódiái, leg-
alább az isaszegiek úgy hitték, mert valójában 
az „Óvatosan és okosan lép a sereg . . k e z -
detű kórus zendült föl. Különbség csak annyi 
volt, hogy Rip van Winkle-t ezúttal nemes egy-
szerűséggel Parsi falnak nevezték. A közönség 
több izben meghatottan törölte az orrát és több-
ször a lámpák elé tapsolta az isaszegi Parsifalt, 
míg Zsák Felicián babérkoszorút, Csopaki Rózsi 
pedig csokrot kapott a helyi intelligenciától. Fe-
licián szerényen elhárította magáról a dicsőséget 
és az előadás végén fölkérte a közönséget, hogy 
tekintsék meg másnap a Sibill hercegnőt, ame-
lyet a Király-szinház orra elől kapott el, s már 
most bemutathatja az ő édes közönségének. 

Talán mondanom se kell, hogy másnap még 
a környékről is bevándoroltak a Sibill hercegnő 
csudájára. Beteg emberek hordágyon hozatták 
el magukat és Felicián a söntésben boldogan 
számította a bevételt, mialatt a müszinköri cso-

port óvatosságból állandóan mellette tartózko-
dott. Elfelejtettem megmondani, hogy Felicián 
egész önkényes alapon oldotta meg a Sibill her-
cegnő cselekményét. Felicián korlátlan teret en-
gedett a szereplők fantáziájának, mindössze 
annyit kötött ki, hogy az operett ne hasonlítson 
túlságosan a Balkáni hercegnő cimii operetthez. 
Ez meglehetősen sikerült is, különösen az ének-

számok tekintetében, mert a Sibill hercegnő 
partitúrája Zerkovitztól kezdve felölelte nemcsak 
ujabbkori operett, de kupiéirodalmunkat is. Kü-
lönösen nagy sikere volt Sibill hercegnőnek 
(Csopaki Rózsi), aki a tőle megszokott bájos-
sággal énekelte el az Adj egy édes csókot drága 
kis baba refrénü újdonságot. 

Előadás után a segédjegyző indítványára táv-
iratilag üdvözölték a Sibill hercegnő szerzőit, 
Bródy Miksát, Martost és Jacobit. A távirat 
szövege ez volt : 

Az isaszegi publikum há-
lás örömmel fogadta Nagy-
ságtok uj operetjét. Jóleső 
tudat, hogy a Sibill her-
cegnő Isaszegrőlinduldia-
dialutra . 

Felicián összeszedte a távirat költségét és 
azt mondta, hogy megy a postára. Persze nem 
ment. Ehelyett a társulat tagjaival visszavonult 
és elhatározta, hogy az ezredes másnapra igért 
bemutatóját elhalasztja a Sibill hercegnő nagy 
sikerére való tekintettel. Másnap tényleg a Sibill 
hercegnő került szinre, amely alkalommal a lib-
retto lényeges változáson ment keresztül. A tagok 
ugyanis előző éjszaka berúgtak és elfelejtették, 
hogy mit játszottak előző napon. Baj azonban 
igy sem volt. mert Felicián megnyugtató kijelen-
tést tett. 

— Ez igy szokott lenni — mondta — a má-
sodik estén a premier tanulságait érvényesítjük. 
Ami hosszadalmas volt, azt kihagyjuk, másutt 
ismét hozzátoldunk. 

Az igy kioktatott isaszegi publikum negyed-
nap reggel nagy ovációk közt bocsájtotta útjára 
Zsák Felicián társulatát. A direktor fogadalmat 
tett, hogy legközelebb uj repertoárral jön. Hoz 
egv uj Molnár Ferenc darabot és a Vígszínház 
előtt bemutatja Bródy Sándor Tímár Lizáját. A 
búcsúbeszédek elhangzása után vonatra ültünk 
a müszinköriek kivételével, akik a gyönyörű téli 
reggelre való tekintettel gyalog szándékoztak 
megtenni az utat. Mint utólag kiderült, Felicián 
összesen husz koronát juttatott nekik a busás 
jövedelemből és ők nem akarták felváltani. A 
szinidirektor borzasztóan boldog volt. Minden 
zsebe hatosoktól duzzadt. Kijelentette, hogy ha 
tavaszig igy megy, májusban oltár elé vezeti 
Csopaki Rózsit. (Folytatom.) 
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Zongorázni megtanul hat hó alatt 
5 kor, 50 fillér utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése ellenében e 
„Gyakorlati Accordrendszert". — Cim : Gyakorlati Accordrendszer kiadója. 
Budapest, V. kerület, Csanády-utea II. szám. ' 

M a c s i c s B r a s i l i e n n e . 
Részlet „ A kis király"-ból. Szövegét irta M A R T O S F E R E N C , Zenéjét szerzetle K Á L M Á N I M R E . 

Énekli S Z I K L A Y C O R N É L (Huck) 



29. oldal 

V 

Színház után 
kező hely az újonnan átépített 

legkelle-
mesebb ét-

A souterrainban Berlin 
híressége a Scharfrichter-
Schramli játszik. :: :: :: 

• • • • 

» 1 EXCELSIOR'-
szálloda étterme 
Ifj. Bokor é s Kiszel, tulajdonosok. 



30. oldal SZinUÁZl ÉLŰT 

PALMA KAUCSUK SÄRO 3 



SZinUAZi ELET 31. oldal 

^ M. ^ 
Rejtvényünk megfejtői között három 

dijat sorsolunk ki. 
I. dij : Egy magyar színdarab, 

a szerző sajátkezű dedikációjával. (E héten 
Merczeg Ferenc a „Az ezredes" cimii 
színmüve lesz kisorsolva.) 

II. dij: Egy művészi arckép a 
művésznő sajátkezű aláírásával. E héten 
Cs. Aczél Ilona autogrammjával ellátott 
arcképét adjuk. 

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

A megfejtések legkésőbb csütörtökön 
estig szerkesztőségünkbe (Erzsébet-körut 
36.) küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése : Szininövendék. 

Helyesen fejtették meg: 
Szabó Ernő Eger, Péterffy Zoltánné, Welt-

mann Arthur Bonyhád, Krausz Margit, Imre Béla, 
Fekete Margit, Löffler Rózsika, Farkas Lajos 
Pozsony, Weisz Ella, Kiss Fülöp, Márk Berta, 
Szabó Margit, Pollák Berta, Kiss Mariska, Grün-
feld Teréz, La Fleur Terus, Qaray B. J. Újpest, 
Vizslovszky Leontine Recsk, Ungár Lilly Miskolc, 
László György Nagymihály, Usekme Tamás, Blit-
zer Lilly, Gansel Andor, Tompó Erzsike, Weisz 
Jolán, Goldner M. Miklós Gyöngyös, Bartos 
Erzsébet, Weber Annuska Csillaghegy, Schillinger 
Gyula, Fleischer Jolán Bösárkány, Baghy Imre 
Heves, Guth Irénke, Rosskayné, Márk Sárika, 
Hoffer Lajos, Marsovszky István, Keppich Edith, 
Renner Gitta Besztercebánya, Hosszú Pletta Ko-
lozsvár, Majer Imre, Márk Béla, Basa Jánosné 
Szenese, Singer Sári Besztercebánya, Bodeczky 
Gyula, Herzka Juci Besztercebánya, Kreutziger 
Nusi Besztercebánya, Kohn Elly Besztercebánya, 
Keszler Mariska Besztercebánya, Szép István 
Heves, Fülöp Jenő, Szigeti Belluska Szentgothard, 
Neumann Henrik Besztercebánya, Szadilek Mik-
lós Besztercebánya, Zipser Arry, Justus Zoltán, 
Bohus Andrásné Orosháza, Tihanyi Aurél, Med-
gyes Ferike, Andor Ernő, Szanathy Anniella Po-
zsony, Lovassy Anna Egerszalók, Hich Bőce, 
Bárányi Jolán, Dunakiliti Bohém-társaság, Schaf-
fer Ernőné Nemesmilitics, Szűcs Böske Szolnok, 
Küry Magdi és Dódy Szolnok, Spitzer Boriska 

és László, Keszler Mariska Besztercebánya, Dr. 
Vizy Ferenc, Miss Lujza, Orbán Etuska, Szent-
gotthárd, Hevesi Bellaagh Emeurka, Szemere 
Gyula, Vasanits Gyula, Kronovitz Mária Kunfél-
egyháza, Mergl János Tonkháza, Kolber Julia, 
Zakár Jenő Mezőtúr, Kármán Margit, Arlits Jó-
zsef, Szilárd Ily Besztercebánya, Boros Andyka 
és Ilyke, Dolinay Iris, Antay Ilona Kolozsvár, 
Rothschild Magda Nyíregyháza, Weisz Sándor 
Nagykároly, Csillag Lona Szeged, Vermes Nóra 
és Agnes Orosháza, Markstein József Kudsir, 
Gáspár Magda Nagykároly, Brust Dezső Sár-
keresztur. Lőwinger Margit, Stieber Richárd Nán-
dor Újvidék, Szabó Ily Debrecen, Gross Gábor, 
Murányi Magda, Kunitzer Klára, Babocsay Árpád 
Eger, Winter Sándor, Dr. Tepliczky Aladárné 
Érsekújvár, Jávorszky Böske, Fonféder Aladár, 
Mészáros Ferenc, Weigl Lillyke, Bruun Olga és 
Ernő, Hirsch Samu, Grünbaum Margitka, Járay 
Lilly Szeged, Haas Steffy, Bródy Lilly, Gelléri 
Boriska, Kemény Károly, Sternlicht Aladár Lo-
sonc, Szentgály Zoltán Debrecen, Weisz Andor, 
Waldhauser Margit Egeraracsa, Weisz Irén Nagy-
károly, Szenes Erzsi Fogaras, Franki Izidorné 
Ráczalmás, Faragó Mariska, Silberschitz Teri és 
Mancy, Kósch Ili, Molnár Ella, Neubauer Annus, 
Szigeti József, Láng Piri, Wind Margit, Walter 
Béláné Rákosliget, Palotás Macus és Aranka, 
Robicsek Ady Miskolc, Burger György Nyíregy-
háza, Weisz Ede Pozsony, Salamon IIa Eger, 
Füsti Molnár Ilona Szentes, Machát Jenőke, Hell 
Imréné, Váradí László, Rosenauer Manci Besz-
tercebánya, Rabinovits Leó, Deutsch Margitka, 
Klein Ferenc, Szántó Etel Szilágysomlyó, Dr. 
Szabó István, Pogány Erzsike Pécs, Hartmann 
Rózsika és Ottika, Kardos Böske Orosháza, 
Detréné Balassa Piriké Rune, P. Nagy Dezspij£ 
Szolnok, Wolf Katóka, Ornstein Lajos Pozsony, 
Fülöp Ildikó Mezötnr. Antal Jenő, Suschny Juci, 
Éjszaky Anny Dunaharaszti, Mikes Károly, Mo-
sev Stefánia, Kárász Pozsony 1., Szántó .Erzsi, 
Riedl János Pozsony, Benyó Ernő Pozsony, Ágotha 
Baba, Püspöky Ivor Debreczen, Jelinek Aranka 
Komárom, Polcz Tibor, Hasenfeld Lillyke, Bar-
Emil, Barna Edith, Czékus Esztike, Kemény Mar-
git H.-Vásárhely, Reiner József Orosháza, Wá-
moseber Lajos, Nagy József Orosháza, Erős Egon, 
Sághy Sámuel Pápa, Jeszenszky Hellkó, Lar.cher 
Nussy, Czuczor László, Óbenhöch Klárika, Mark-
stein Lajos Zenta, Kullner Miksa Bonyhád, Gutt-
mann Zsigmond, Heiss Róbert, Báró Perényi 
Ödönné, Fritz Ödön, Hell Imre, Markovits Andor, 
Fekete Ármin Szolnok, Friedländer Artúr, Engel 
Elzuka Újvidék, Grósz Ilonka, Mahrer Jenő, Özv. 
Klein lakabné Szolnok, Riha Erzsike Ë er, Klein 
Annus Gyöngyös, Ebner Rezső, Roskay Ernő, 
Erdődy Tivadarné Nagymagyar, Czékus Gaby 
Abaujszántó, Berkyné Czike Nusika Pécs, Kemény 
Margit Győr, Szőke József né Zombor, Komlós 
Márta Újvidék, Hantke Emil Zalaegerszeg, Káplán 
Károly, Einzig Éviké, Komlós Irén Újvidék, Mis-
key Erzsike Fülöpszállás, Hell Ferenc, Koronki 
Gizike Alsórákos, Kovácsik Károly, Kabos Vera 
Temesvár, Ónody Ella, Bajos Böske, Sinka Fe-
renc, Várady Gizi. Fischer Irénke Szeged, S/.écsi 
Dezső Battonya, Grünwald Márton Sopron, Grün 
Fülöp Libetbánya, Böhm László Keszthely, Szabó 
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Andor Debrecen, Némethy Jani Debrecen, Bérczy 
Károly Arad, György Lajos, Klein Ernő, Kardos 
Gyula Szentes, Schwarcz Janka Ennying, Krausz 
Rózsi Őrszállás, Schulzmajer Mátyásné Tóváros. 

A sorsolásnál — melyet Fényes An-
nuska ejtett meg — a Bródv Sándor, 
sajátkezű dedikációjával ellátott „Tanítónő" 
c. színdarabot Szántó Etelka Szilágysom-
lyó, Sz. Marschalkó Rózsi sajátkezű alá-
írásával ellátott fényképét Hantke Emil 
p. ü. titkár Zalaegerszeg, a színházi pá-
holyjegyet a Dunakiliti Bohém-társaság 
nyerte meg. 

B. Margit Pécs. Ez idő szerint még egyik fő-
városi színházhoz sem köti szerződés. — Akadémia. 
1. 38 éves, 2. 34 éves. Alkotmány-utca 4. sz. — 
Arry. Nem engedi a „Színházi Élet" hangja en-
nek a szónak a magyarázatát. — Sz. Gábor Arad. 

. Szükséges a születési és iskolai bizonyítvány, 
J továbbá a szülői beleegyező okirat. A bizottság 

előtti egy verset, vagy darab részlelet kell elsza-
^ ví4n5a^ Ha énekes szinész óhajt lenni egy dalt is 

r** ̂ éfrewemet, aminek a kottáját is magával kell 
Király Ernő. A. József. A Royal Or-

V feumbaji. Érdeklődő 1914. 1. Nem jelent meg. 2. 
34 éves, február hó végéig. Edith, 

"btecsi Operaház. 2. Jelenlegi tartózkodási 
helyei ismeretlen. 3. Párisban. 4. a; Margitszigeti 
szálló, b) Hotel Bristol. Orgona. 1. 28 éves, refor-
mátus, Almássy-tér 4. 2. Nem. 3. Játszik a Sybil-
ben, még pedig, igen jelentős szerepet- 4. 34 éves, 
katholikus. 5, Oszlop-utca 28. Nakinak. 1. Nem 
igaz. 2. Ez sem. 3. 33 éves. B. G. Nem egy üz-
letben elégítik ki az Operaház ballettáncosnői a 
cipőszükségletüket. Érdekel. 1. Rákóczy-tér 6 dél-
után négy és hat óra között. 2. Váczi-ut 18, ugyan-
csak akkor. 3, Délelőtt „Az Est" szerkesztősé-
gében. 4. Ott a Medgyaszay kabaréban. 5. Nin-
csenek az uj számok összegyűjtve. — Kalocsai. 
1. 33 éves. 2. Tagja a Vigszinháznak. — Denisz. 
1. 21 éves. 2. Jómódú polgáremberek, 3. 9000 
korona. 4. Baross-utca 45. 5. Krizantenum. 6. 
Andrássy-ut 94. 7. Hajós-utca 19. 8. Rákosi Szidi 
színésziskolája. — Játszik-e. Vidéki kabaré-kör-
uton van. Jelenlegi tartózkodási helve ismeretlen. 
— V. J. 1. Csengeri-utca 28. 2. Csak a Szín-
művészeti Akadémia elvégzése jár önkéntességi 
joggal. — K. Béla Eperjes. 1. Junius első napjai-
ban. 2. Születési bizonyítványt, erkölcsi bizonyít-
ványt és szülői beleegyező okiratot kell a kér-
vényhez csatolni. — K. Kálmán. 1. Nem szükséges 
az iskola elvégzése. 2. Projectograph r -t. Rákó-
czi-ut 52., Uher-gyár Koronaherceg-utca 2. — 
Psylander. 1. Még legalább két hétig. 2. A Ritz-
ben. 3. 32 éves, nős. — Lesz még szőlő. 1. Schmidt 
Király-szinházi fodrásznál megrendelhető. 2. 28 

éves, nőtlen. 3. 32 éves, dán társulattal jött. 4. 
37 éves, nőtlen. 5. 29 éves, nem ment még férj-
hez. 6. 42 éves, nős. — Ilus. 1. Négy évvel ez-
előtt a Magyar-szinházban. 2. Igaz. 3. A Manda-
rin cimü rendkívül szenzációsnak Ígérkező kinai 
darabban. — 0. H. N. S. 1. Református. 2. Ba-
ross-utca 45. 3. Igen. 4. Streslisky udvari fény-
képésznél rendelhető meg. Dorottya-utca 1. — 
Marci. A legközelebbi Shakespeare matinén fel 
fog lépni. Minden alkalommal egyébként telefo-
non is megmondjuk legközelebbi fellépését, akár 
koncerten, akár a színpadon. — Riva. A bécsi 
operette vendégjátéka alatt mi viszonozzuk a 
bécsiek látogatását. — Cz. Esztike. 1. Létay Ele-
mér. 2. Andrássy-ut 94. 3. 400 korona esténként. 
4. Nem — Cs. András. 1. Néhány hét múlva fel-
tétlenül hozzuk. 2. Hegedűs Gyula és Fedák 
Sári a legnagyobb gázsival biró magyar színé-
szek. 3. Nem vált el. 4. 30 éves, még nem volt 
férje. 5. Nem azonos. — Imádom. 1. Nincsen min-
den este telt ház. ?.. Rátkay éppen ugy a part-
nere lesz Fedák Sárinak a Sybill hercegnőben, 
mint Király. 3. Nem igaz. 4. Természetesen. 5. 
Igaz. 6. Pálffy-tér 5. — Rózsa. 1. zsidó vallású. 
2. Készséggel állunk a vidéki előfizetőink ren-
delkezésére. — Mérföldkövek. 34 éves. — B. ra-
jongó. 1. Népszínház-utca 22. Igen. 2. Természe-
tesen az illető művész képét kell bekülden, le-
velező-lap is megfelel. — Nemtudomka. 1. Levélileg. 
2. „Mélyen tisztelt Művésznő." 3. Szó van róla, 
egyébként „Csatangolás" rovatunkban részletes 
feleletet talál. 4. A példányonként vásárlók is 
részt vehetnek a rejtvénvpályázaton. — Irodalom 
kedvelő. Zsigmond-utca 20. — W. L. 1. 28 éves 
nőtlen, zsidó vallású, évi 8000 korona. 2. 30 éves 
zsidó vallású, 14000 korona — Piri. 1. Izabella-
utca 34., 29 éves, nős, 12000 korona. — Fotó-
művészet. A fényképek darabja 6 korona. — Sybill 
hercegnő. 1. Október havában. 2. Csak májusig 
szól a szerződésük. Parvisnak havi 3000 korona, 
Taccaninak pedig havi 3700 korona. 3. Baross-
utca 45. 12000 korona, 21 éves. 4. Igaz, március 
közepén ismételten megnyílik a Feld-szinház. — 
F. rajongó. 1. Csillag Teréznek a Nemzeti-színház 
művésznőjének leánya. 3. A szomszédos lakás-
ban lakik Harmath Ilona. — Parsifal 10. 1. Né-
metül lehet Psylanderrel beszélni. A Ritz-szálló-
ban lakik. 2. Nőtlen. 3. Kálmán-utca 15. 4. Al-
mássy-tér 15. 5. Rudolf-tér 5. 6. Dr. Mayer Ernő. 
7. Andrássy-ut 94. — Psylanderka. 1. 32 éves. 
2. Katholikus. 3. Egyszer nősült — a többi mese. 
4. Bizony nem illő dolog. 5. Pesten játszta elő-
ször a szkeccset. 6. Bécsbe. 7 Nem. 8. Nem 
okos a bosszú, ha a bátyja rendelőszobájának 
szánt perzsian-himzésü asztalka teritőt — mivel 
ő Psylander szeretete miatt szekálja — elküldi 
Psylandernek. Tartsa csak szépen készenlétben 
a teritöt a májusban megnyíló rendelő-szoba 
számára, legfeljebb himezze bele Psylander 
autogrammját. — G. Jenő Kótaj. Szíveskedjék kér-
déseivel a „Művészet" cimü lap szerkesztőségé-
hez fordulni. — Jogász. 1. Király-utca 98. 2. Al-
mássy-tér 15. 3. Izabella-utca 34. 4. Főherceg 
Sándor-tér 3. 5. Népszinház-utca 22. — R. Hód-
mezővásárhely. 1. Üllői-ut 95. 

Helyet tes s z e r k e s z t ő : KÁLMÁN JENŐ 
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