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Nemzeti-színház. — „IV. Henrik" Mészöly »elv. 

nepi ciklus csak egy kis részét adta 

ennek az egész sorozatnak, — akkor 

megérthetjük, hogy nem is olyan könnyű 

dolog — minden egyéb nehézségtől 

eltekintve — Shakespeare-premiert adni. 

Olyan ambició kell ehhez, mint a Nem-

zeti Szinházé, mely sehogysem akar 

megelégedni azzal, hogy Shakespeare-

zerdán este olyan Shakes-

peare-darabbal szaporította 

repertoirját a Nemzeti Szín-

ház, amely még magyarul 

nem került színre — s ha figyelembe 

vesszük, hogy a színház műsorán hu-

szonötnél több alkotása szerepel az 

avoni hattyúnak s hogy a tavalyi ün-
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sorozata teljesség és gazdagság dol-

gában páratlanul áll a világon, nem-

csak esztendőnként való reprizekkel 

frissíti azt, hanem lehetőség szerint 

egy-egy bemutatóval bőviti is. 

Most a „IV. Henrik II. rész"-ére ju-

tott a sor, miután a tavalyi esztendő-

ben már szinte kivételes sikerrel újítot-

ták fel a hatalmas királydráma I. részét, 

mely évtizedekkel előbb szerepelt már 

a szinház műsorán, de aztán szinte év-

tizedes pihenőkre kényszerült. Valóban 

nagyon helyes törekvés, hogy a Nem-

zeti Szinház az utóbbi években a király-

drámákat is erősebben beállítja játék-

rendjébe, mert Shakespeare költészeté-

nek ez volt a legelhanyagoltabb része. 

,János kiráIy"-on és „III. Richárd"-on 

kivül jóformán egyik sem szerepelt a 

műsoron. Most igy a tavalyi reprizzel 

és az idei bemutatóval a „IV. Henrik" 

két része csatlakozott közéjük, mind-

kettő a publikum nagy érdeklődésével 

és elismerésével. 

Minden bizonnyal Shakespeare leg-

jelentősebb történelmi darabjai közül 

való ez a Henrik-dráma, amely külső 

érdekesség dolgában is szinte páratlan. 

Páratlan a változatosság és szívósság, 

amellyel szinte lázas tempóban hajszol-

ják egymást a legkomolyabb drámai 

lendületü és a legvidámabb jelenetek. 

S olyan rendezői zsenialitás kell hozzá, 

mint Ivánfié, hogy ez ellentéteket har-

monikusan egymás erősítésében és nem 

egymás gyöngitésével tudja megszólal-

tatni. Minden komoly művészi értékén 

kivül is imponáló az a hónapok óta 

tartó megfeszített munka, amellyel Iván fi 

]enő színpadi formát adott ennek a 

drámának s bizonyos az is, hogy az 

összes képek szépsége, a szinház min-

den eddigi dolgával vetekedik. 

S e külső formák szépségéhez és 

komoly értékéhez méltó a szereplők 

munkája is. Természetesen legelső sor-

ban Gá/-ra kell itt gondolni. Falstaff 

nagyszerű megszemélyesítőjére, aki 

„IV. Henrik I. rész"-ének tavalyi repriz-

zén adta valósággal diadalmas próbá-

ját a maga humorral és ősi jellemző 

erővel teli képességeinek. Míg az első 

részben a vidám és diadalmas, minden 

huncutságából épp bőrrel menekülő 

Falstaffot produkálta, most a póruljáró 

Falstaff figurájában ezer alkalma lesz, 

hogy uj vonásokkal bővítse ezt a nagy-

szerű emberi figurát. 

A komoly dráma figurái közül Iván fi 

IV. Henrik királya és Beregi Henrik 

hercegje szintén régi ismerősünk az 

első részből s most még teljeseb-

ben szólaltatják. meg ezt a két érdekes 

művészi feladatot — harmadiknak csat-

lakozik hozzájuk Kürti József, aki Já-

nos herceg két jelenetében finom jel-

lemző erővel hoz érdekes uj alakot. A 

többiek mind méltóak ehhez a társa-

sághoz és az egész előadás méltó 

Shakespearehez. 

A Nemzeti Színháznak nagy és ko-

moly vállalkozása volt ez a Shakes-

peare-bemutató, s a vállalkozás teljes 

sikerrel járt, mert kitűnő értékén kivül, 

bizton számithatott a magyar közönség 

különös hajlandóságára a nagy költő 

remekei iránt, — amely egészen ért-

hető ott, ahol ilyen tökéletes és min-

den tekintetben művészi formában szó-

lalnak meg. 

Foto muLter-me 
QUDAPE IT , ! ! . " «OG- IT-K&AÚT -f. 

TèPefbn. 95- 18.<=***o 
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Próbálják a Farsangot. 

Molnár Ferenc Farsangjától két 
hét választ el bennünket. Az 
a büszke frázis, amelyet 
négy-öt ̂ nappal a darabok 

bemutatója előtt szokás kommünikézni, 
hogy a darab immár készen várja az elő-
adást, a Molnár darabjáról már most el-
mondható. Kevésbbé rigorózus szerző 
nyugodtan a közönség elé engedné a 
munkáját a szinrehozási érettség azon 
fokán, amelyre a Farsangot már az eddigi 
próbák eljuttatták. Hiszen a szereplők, 
akiknek színészi pályáján ez a Molnár-
szerep mindig emlékezetes fog maradni, 
elragadtatva ültek neki a szerepüknek, 
mihelyt megkapták és már a második 
próbán mindenki betéve tudta a monda-
nivalója szövegét. És a tiz nap óta tartó 
próbákon már igen kitűnő előadássá érett 
a dolog, mert színészek soha nagyobb 

figyelemmel, szeretettel és gonddal nem 
próbáltak darabot, mint most a Farsangot. 
De Molnár Ferencnél senkisem tiszteli 
jobban egyrészt a saját mesterségét, más-
részt a közönséget. Ő maga néz utána 
fáradhatatlan figyelemmel és éberséggel, 
hogy az előadásnak egy hajszálnyi szép-
séghibája se legyen. Minden legfinomabb 
nüanszot meghánynak-vetnek ezeken a 
próbákon, gesztusokat, mosolyokat, két 
szóból álló mondatokat, csoportok atitüd-
jeit százszor is végig próbálnak, amig a 
személyzetbe a dolog legtökéletesebb for-
mája teljesen bele nem vésődik. 

Naponta négy óra hosszat próbálják 
a „Farsang"-ot. Tiz órakor délelőtt szigo-
rúan lezárják a nézőtérre vezető vasajttó 
és délután kettőig a vasajtón innen meg-
szűnt a külső világ. A szereplőkön, a 
súgón és az ügyelőn kivül senki más 
sincs benn, mint a szerző, aki Jób 
Dániel rendezővel együtt munkálkodik 

Ivánfi Jenő Beregi Oszkár 
(IV. Henrik) (Walesi herceg) 

Nemzeti-szinház. — „IV. Henrik" 

Bartos Gyula 
(Hallga) 

Rózsahegyi Kálmán 
(Ferde) 

Mészöly felv. 
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Hogy ezeken a próbákon mi történik, 
arról nem lehet megtudni semmit. Csak 
két óra tájban lehet látni, hogy a haza-
igyekvő szereplőknek még a n^gy órai 
megfeszített munka fáradtságában is lel-
kesen és frissen ragyog a szemük a gyö-
nyörűségtől. Fedák Sári dúsgazdag egyé-
nisége számára itt egy impozáns skála 
minden hangján akad érvényesülési alka-
lom, csak egyet nem lehet énekelni. A 
„Farsang"-ban egy taktusra való ének 
sincs. Ez az ünnepelt primadonna első 
ilyen szerepe Az „Őnagysága ruhájá"-
ban, ahol tudvalevőleg nagyszabású sze-
repet játszott, számos ének- és táncbetétje 
volt, sőt még a „Fehér Anna" cimü Gár-
donyi-darabban is volt dala, ahol erős 
drámai szerep jutott neki. Ennyi minden, 
amit Fedák Sári hajlandó elmondani a 
szerepéről. A többiről a bemutatóig sen-
kinek sem szabad tudni semmit. 

Két ember mégis van, aki a titoktar-
tás hétpecsétes zárján belül engednek a 
darabhoz. Az egyik Falus Elek. a kiválé 
iparművész, aki a darab három díszletét 
és a jelmezeket tervezte. A másik Bárdi 
Ödön, aki Molnárnak és Jóbnak igen 
hasznosan segédkezik a rendezésben. 
Falus első díszlete az 1859-iki Pest 
egy régi báltermének egy részét ábrázolja. 
A második egy külön kisterem, a harmadik 
a lépcsőház. Ezeket, valamint a jelme-
zeket azoknak az egykoron, bájos ké-
peknek az alapján tervezte Falus, ame-
lyekre hosszas kutatás után az ügyes 
Bárdi hajszolt fel a Szépművészeti Mu-
zeumban. A stilusos szálákban és lépcső-
házban a finom és kedves krinolinruhák 
jelmezében történik Molnár uj darabjának 
a meséje, egy régi-régi báli éjszakán, 
tizenegy órától hajnali kettőig. 

Mivel Budapesten ma mindenütt, ahol 
színházról és irodalomról esik szó, az uj 
Molnár-szenzációról beszélnek, már kez-
dődnek a megtörtént és kitalált anek-
doták, melyekből ezekben a napokban 
valóságos legendakör szövődik. A nem 
kitalált hanem valóban megtörtént anek-
doták közül itt mondjuk el a Fehér asz-
tal történetét. 

Molnár Ferenc eddig minden darab-
ját egy nagy fehér asztalon irta. A fehér 
asztalhoz a Margitsziget idillikus csend-
jében szokott hozzá, később a közös si-
kerek emléke is összefűzte az irót és hű-
séges asztalát. A Margitsziget igazgató-
sága néhány évvel ezelőtt megtudta, hogy 
Molnár hogyan megszerette a szálló butor-
zati leltárához tartozó fehér asztalát és 
egy szép napon hódolata jeléül felaján-
lotta a költőnek a derék bútordarabot. 
Molnár nagyon megörült a kedves figye-
lemnek és mikor azon az őszön beköltö-
zött a szigetről a téli lakására, a fehér 
asztalt is magával vitte. És ott tovább 
irt rajta. 

Közben kitört a háború és Molnár el-
ment Az Est haditudósítójának. A fehér 
felhőt a sajtóhadiszálláson irta és a fehér 
asztal, amely nem utazhatott a csatába, 
árván és elhagyottan búslakodott a Zsig-
mond-utcában. A nyáron aztán egy havi 
szabadságot kapott Molnár a hadvezető-
ségtől. Rögtön hazautazott, kocsira pakol-
tatta a fehér asztalt, kivitette a Margit-
szigetre és ott megtelepedvén, egy havi 
szabadsága alatt megirta a Farsangot. 
Most aztán készen van a darab és min-
denki türelmetlenül várja, mikor pazar 
szellemi lakoma céljából a bemutató-estén 
leülhet a Molnár fehér asztalához. 

U) és használt írógépeli 
kö l c söngépek 

Irodai kellékek 

jav l tó-mühely 

sokszo ros í t ó 

i roda , ::Í 
Telefon 145-47 < 

KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM, : 
11 MAGYAR, NÉMET, LEVELEZÉS tt£ 

„ T A U R Ü ® " 8 
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„A csokoládékatona". 
Megnyitó után. 

Wí^fcudapest művészi élete egy nagy-
K P ^ t szeríi uj szinházzal, a magyar 
i r f J r színházi sikerek krónikája pe-

dig egy hasonlíthatatlanul forró 
és lelkes szinházi este emlékével gazda-
gabb. Beöthy László megnyitotta harma-
dik színházát, a Népoperát, és a bemutató-
előadás, amely Straus Oszkár „Csokoládé-
katoná"-ját aata a zsúfolt publikumnak 
a szerző személyes vezényletével, döntő 
és emlékezetes sikert aratott. Ekkora si-
kerrel bevés uj színház indult neki remény-
teljes utjának. 

A régi Népopera, amelynek puritán 
fehér falai, óriási világos síkjai a monstre-
esték komoly befogadására volt alkalmas, 
egy varázsütésre megváltozott. A szép 
színházak kellemes meleg, bordóvöröse, 
ami Márkus Jenő tanácsos elmés ötlete 
volt, intimmé, kedvessé tette a színházat, 

és elérte azt az optikai csalódást, hogy a 
hajdan szinte ijesztően nagyméretű Nép-
opera most kisebbnek tetszik és ideális 
operettszinház, mert színpadát a modern 
szinházi technika minden lehető tudomá-
nyával tették gazdagabbá és általában 
különös gonddal, s a gondhoz méltó sze-
rencsével tataroztak, csinosítottak, díszí-
tettek mindent. De hogy a hataímas néző-
tér valóban kisebb lett volna, az csak 
látszat. Most is belefér az a háromezer-
négyszáz ember, amely azelőtt Delefért. 
Sőt nemcsak belefér, hanem valóban el 
is jön. És bizonyos, hogy a Népoperában 
ezentúl megszokott dolog lesz az a tábla, 
amely esténként a jegyek teljes elfogyá-
sát hirdeti, mint ahogy ezt már Beöthy 
László minden színházánál természetesnek 
találja az ember. 

Az uj Népopera eddigi művészi pro-
grammja máris nem csak igéret, hanem 
beváltás is. A szinház terve ugyanis ki-
tűnő újdonságokkal szórakoztatni a kö-
zönséget, de amellett sorát ejteni azoknak 

Simon Mariska Sziklai József Delia Donna Eugenia Dömötör' Ilona 
(Aurtirn, ;(BumraerIi) "(Mara) (Nadina) 

Népopera. — „A csokoládé katona". Mészöly'»ív. 
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Sziklai József 
(Bummerli) Mészöly felv. 

Népopera. — „A csokoládé katona" 

De persze amellett maga is a legjobb be-
mutatókkal szolgál. 

Az első bemutató mindenesetre nagy-
szerű színigazgatói választásnak bizonyult. 
„A csokoládékatona" szenzációs sikert 
aratott. Nagy sikere volt legelőször is a 
szövegkönyvnek. Bernauer és Jacobson 
értették a módját, hogyan kell egy nagy-
szerű Shaw-darabból nagyszerű operett-
librettót csinálni. De kitűnő munkájuknak 
egy hatalmas és soha nem remélt munka-
társa akadt : az aktualitás magával ragadó 
ereje. „A csokoládékatona" éppen ellen-
téte a háborús darabnak, mert béke-
darab. Shaw szatírájából, amely az ok-
talan háboruspártiakat olyan pompásan 
lehetetlenné teszi, a lényeg az operettben 
is b?nne maradt. És a második felvonás 
fináléja, ez az impozáns és magával ra-
gadó béke-finálé! Ki ne menne el a 
„Csokoládékatoná"-hoz, hogy a lelkében 
lakó szomjas és néma békevágyat a szín-
padról hallhassa harsogni? Az a béke-
hangulat, amelynek mámorába és bol-
dogságába háromezernégyszáz embert rin-
gat a Straus-operett, ma az ország han-
gulata, mindnyájunk egyetlen vágya, amely 
magához vonzza a nézők és hallgatók 
további ezreit és tízezreit. Páratlan éles-
látás, amely egy bemutató kitűzésénél 
ennyire együtt tud gondolkozni a közön-
ség lelkével. 

Külön nagy siker a darab szövegén 
tul a zene. Ezt a bűbájos és elandalító 
muzsikát Straus Oszkár mintha a mai 
idők számára irta volna. Sohasem kellett 
annyira a szivekre a zene csodálatos 

Népopera. — „A csokoládé katona". II. felvonás. 

a régebbi kitűnő magyar és külföldi sike-
reknek, amelyek eddig nem kaphattak 
helyet. A Király-színház úgynevezett en-
suite-szinház; ott minden este a legutóbbi 
újdonságot játsszák. Régebbi darabok 
számára csak legfeljebb vasárnap délután 
juthatott hely. Most azonban itt a Nép-
opera. A Király-színház vasárnap délután 
is a „Mágnás MiakáM játssza, a Nép-
opera pedig egymásután fogja feltámasz-
tani a felejthetetlen, kedves operetteket. 

Mészöly felv. 
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Népopera. — „A csokoládé katona". II. felvonás. Mészöly felv. 

gyógyító, feledtető és simogató balzsama, 
mint most. És szebbet, puhábbat, bárso-
nyosaboat ennél a muzsikánál képzelni 
sem lehet. Nagy szivből jő és ezrek szi-
véhez szól. És ami a legszebb benne: 
általános népszerűsége mellett olyan ni-
vón tud maradni, amely előtt tisztelettel 
kell állania a legpedánsabb zenetudósnak 
is. Straus hallatlanul nagytudásu 
és finom izlésíi zenész; ennek a 
partiturának minden taktusa re-
mekbe készült. 

Az előadás, amely mindezt a 
szépet és jót elénk tárja, éppen 
elég volna egy külön siker meg-
alapozásához. Máról holnapra ün-
nepelt operett-diva lett ezzel az 
előadássai Dömötör Ilona, akit 
Beöthy éles szeme az Operaház-
tól hódított el a Népoperâ szá-
mára. Gyönyörű hangja, bámula-
tos énektudása, egyéniségének 
megvesztegetően bájos volta és 
főként varázslatos szépsége a leg-
nagyobb színésznői karriér útját 
nyitják meg előtte. Hasonló si-
kere van a darab címszerepében 
Sziklai Józsefnek. Ez a kitűnő 
fiatal művész két éve tünt fel 
Budapesten. Ma már első ember 
a maga szerepkörében. Páratlan 
alakitóképesség, elragadó humor, 
szép hang és artistákhoz méltó 
kísérteties táncügyesség, — min-
dez együtt egy emberben a leg-
ritkább í: színpadi jelenségekhez 
tartozik. JDe//a Donna Eugénia 

is boldog lehet ekkora siker után, hogy a 
külföldről hazatért ebbe az operettvilágba, 
ahol a publikum a „Tündérszerelem" nagy 
sikerével engedte annakidején világhódító 
útjára. Raskó Géza szép tenorjáról és 
alakításának gazdag ötleteiről is sokat 
beszél a közönség. Gyárfás Dezső a 
legnépszerűbb operettkomikusok közül 

Dömötör Ilona Simon Mariska Deila Donna Eugenia 
(Nadina) (Aurelia) (Mara) 

Népopera. — „A csokoládé katona" I. fclvonáb. Mészöly felv 
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való, rajongóinak külön hálás tábora van, 
hiszen olyan nagy dolog jól nevettetni a 
mai világban. Ugyanilyen nemű sikere 
van Simon Mariskának, aki most jött 
Kolozsvárról, de már ugy otthon van a bu-
dapesti közönség kegyeiben, mint akárki 
más. Nagy feltűnést kelt lnke, aki rövid 
időn belül egyike lesz a legtöbbet emle-
getett fiatal magyar komikusoknak. 

Ez a darab, ez a zene, ez az előadó-
gárda, — mindez együtt érthetővé teszi 
a megnyitó előadás fergeteges sikerét. A 
közönség egyszerűen nem akarta abba-
hagyni a tapsolást. A premiernek inter-
nacionális színházi esemény jellege volt. 
Leutazott Budapestre maga Straus Osz-
kár, aki dirigált és számtalanszor még-
jelent az ovációkra a függöny előtt, le-
utazott a szövegíró Jacobson Leopold 
is, akit szintén számtalanszor hivtak ki. 
Itt Volt Hermansky, a hires zenemű-
kiadó, aki nem tudott hova lenni a bol-
dogságtól, mikor megtörtént az a pél-
dátlan eset, hogy a közönség egyszerűen 
megismételtette a második finálét. A kö-
zönség különben Beöthy Lászlót is ki-
hívta, aki színigazgatói" működésének e 
nagy napján az ünneplés soha nem lá-
tott melegségét érezhette. 

, Előadás után a Fészek-klub volt a 
színhelye az ünnepi vacsorának. Ez a 

Simon Mariska Sziklai József 
(Aurelia) (BummerH) 

Népopera. — „A csokoládé katona". Mészöly felv. 

klub szokva van az illusztris művész-
társaságokhoz, de ritkán ülnek egy asz-
talnál együtt olyan emberek, mint Straus 
Oszkár és felesége, Jacobson Leopold, 
Herzmansky, Beöthy László és felesége, 
Lázár Ödön és felesége, Marton Sándor 
és felesége, Leszkay András és felesége, 
Zerkovitz Béla és felesége, a darab 
szereplői és még sokan mások. Ilyen 
boldog és kedves színházi vacsora még 
nem volt a háború alatt. Beöthy László 
elemében volt. Csak ugy szórta az el-
mésségeket és az ötletes tréfákat. Kettőt 
fel is kell belőlük jegyezni. Zerkovitz 
Béla ült Beöthy Lászlóné mellett és ter-
mészetesen legjobb meggyőződése szerint 
bókolt Budapest egyik legszebb asszo-
nyának. Beöthy erre tréfásan igy szólt: 

— Hallja-e, Zerkó, nagyon rossz po-
litika ám az, ha a komponista a felesé-
gemnek csapja a szelet Mert igaz, hogy 
a színházaimban a feleségem tervezi a 
kosztümöket és maga a darabjához eze-
kért a bókokért gyönyörű jelmezeket fog 
kapni, de viszont — a darab nem kerül 
szinre... 

A másik bonmot-t a hires szépségű 
Straus Oszkárnénak mondta Beöthy. 

— Asszonyom, — szólt hozzá elra-
gadtatva, — maga olyan szép, mint. . . 
mint . . . mit mondjak? Szebb mint a má-
sodik finálé! 

Ezt a bókot megtapsolták. Ezen az 
estén általában több taps hangzott el, 
mint máskor egész Budapesten az egész 
héten. És nincs kétség, hogy a Beöthy 
Népoperájában ezeknek a tapsoknak min-
dig meglesz az állandó folytatásuk. 

r ^ Hajszálak eltávolítása 
véglegesen ! 

A legeredményesebb szépségápolásért 
garantálok ! 

<Marion szőrvesztő ára K 10.— 
*Marion fogpor « K 3.— 
€Marion> fehérítő krém < K 6 — 

Törv. védve. Hoffmann Marian 

Budapest, VIII., József-körut 43. 
Telefon József 49—51. 

Berlini 

Kozmetikai Intézet 
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Beszélgetés Lehárral. 

Az Opernring világvárosi forgalmából, 
autó-zajától, villamos-csengetéséből az 
Operngasse vezet az An der Wien-szin-
ház felé. A nagy tér felé eső sarok az 
európai operett-sikerek hires kávéháza : a 
bécsi Muzeum-kávéház. Itt várom Lehár 
Ferencet, randevút kértem tőle, hogy a 
Színházi Élet olvasói számára megkér-
dezzek egyetmást uj darabjáról, a Stern-
guckerről. Ő maga dirigálta ma este az 
operettjét és előadás után hivatalos volt 
az Opernkellerbe egy vacsorára: Trebitsch 
Szigfrid, a neves berlini iró és Shaw-
forditó társaságában. 

Lehár maga az előzékenység és legfi-
nomabb kedvesség: a randevú idejére, 
mint az óraütés, megjelenik a kávéház 
ajtajában. Lekötelező nyájasággal küldi 
először is üdvözletét a Szinházi Életnek 
s általa a magyar szinházi közönségnek. 
Aztán készséggel felel a budapesti inter-
juőr kérdéseire. Rendkívül érdekes, amit 
mond: elmondja az olvasó számára a 
legújabb Lehár-operett, a Sterngucker 
történetét. A krónikásnak nincs más dolga, 
mint amit mond, azt buzgón jegyezni, 
Még fordítani sem kell németből, mert 
Lehár a magyar ismerőseivel most is szin-
tiszta magyarsággal beszél. 

Svärdström Valborg (Médi) 
Vígszínház. — „Három a kislány". Mészöly fe'v. 
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— Tavaly történt, — meséli a zse-
niális és világhirii magyar, — hogy 1 reu-
mann felkeresett egy szövegkönyvvel. 
A szövegkönyvnek „Der Sterngucker" 
volt a cime, Fritz Löhner — irói álnevén 
Beda — irta, Bécsben igen jónevti toll-
forgató ember. Treumannhoz régi össze-
köttetés fiiz, a Hercegkisasszonyt is ő 
játszotta, — egyszóval azt, amit előadott, 
különös figyelemmel hallgattam. Ő pedig 
azt adta elő, hogy felfedezte a szerepek 
szerepét, amelynél nagyszerűbb és ragyo-

R Tóth József, a Király-szinház uj tagja. 
Mágnás Miska" — Baracs. Mészöly felv. 

góbb szerepet még nem irt neki senki. 
Engem kért fel a könyv megkomponálá-
sára, hogy aztán az operett főszerepét ő 
játszhassa. 

— Én vállaltam a komponálást Treu-
mannra való tekintetből. A szövegkönyv-
ben is találtam egy kedves és meleg, 
közvetlen hangot, amely nekem nagyon 
rokonszenves volt, bár már akkor láttam, 
hogy a darab abban a formájában túlsá-
gosan szelid és igénytelen az operett szín-
padra. A munkát meg is csináltam, kedv-
vel és ambícióval fogtam neki és be is 
fejeztem. 

— Ekkor aztán jött a Sterngucker 
hosszú és kalandos pályafutása. Treumann 
szereplése az én rendes színházamban, 
az An der Wienben lehetetlen volt. Kar-
czag Vilmos és Treumann között olyan 
személyes természetű ellentétek voltak, 
amelyeket nem lehetett áthidalni. Sőt 
csakhamar azon vettem magamat észre, 
hogy Trèumannt más bécsi operettigaz-
gató sem akarja felléptetni. Elutaztam 
tehát Berlinbe, hogy felkeressem Treu-
mannt és arra birjam, hogy kreálja ő 
Berlinben a címszerepet, de Bécsben, ahol 
az ő személye akadályozza a kedvező 
szinrekerülést, engedje át a szerepet más-
nak. Treumann hallani sem akart erről. 

— Mit volt mit tennem : le kellett vonnom 
az egyszer kimondott szó konzekvenciáit. 
Olyan színházat kellett keresnem Bécs-
ben, ahol eddig nem játszottak operettet, 
hogy Treumannt plaszirozni lehessen. Ezt 
meg is találtam: a Josefslädter Theaterrel 
állapodtam meg. De a bemutatónak nem 
nagy reménységekkel mentem neki. A szo-
katlan színház, a szokatlan hangú és 
nem operettszerü librettó nem ígértek 
sikert. Ezekben az aggodalmakban nem 
is csalódtam. A Sterngucker eredeti for-
májának a bemutatója nem járt azzal a 
sikerrel, amellyel a közönség addigi da-
rabjaimat kitüntette. 

— Ezek után megteheltem volna, hogy 
ne törődjem többé a Sternguckerrel és 
fogjak neki egy uj operettet. De ekkor 
már mintegy hatvan vidéki színigazgató 
a személyem iránt való bizalomból már 
látatlanba előre megvette a darabot a 
Karczag kiadócégtől. Ez szeget ütött a 
fejembe. Az igazgatóknak belém vetett 
korlátlan bizalmat nem viszonozhattam 
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azzal, hogy egy nem sikerült darabot 
adjak nekik. Soha életemben nem tértem 
le a korrektség útjáról. Most is azt talál-
tam korrektnek, ha a hatvan igazgatót 
megkímélem az anyagi kártól. Megkértem 
Karczag Vilmost: intézzen körlevelet az 
igazgatókhoz, hogy várjanak a bemutató-
val egy évig, addig megcsináljuk a dara-
bon a szükségesnek látszott módosításokat. 

— így is történt. A darabot teljesen 
átdolgoztuk. Beda beleegyezésével meg-
kértük Willnert, hogy gazdag szerzői ta-
pasztalatait értékesítse a Sterngucker ja-
vára. Willner és Beda összeültek, pompás 
munkát végeztek, irtak egy harmadik fel-
vonást és a darabot elsőrangúan megfé-
sülték. Magam is nagy ambícióval láttam 
munkához. Talán egy operetten sem dol-
goztam annyi fáradsággal, nagy és gon-
dos igyekezettel, mint ezen. Mert az lebe-
gett előttem, hogy nem szabad cserben 
hagynom hatvan színházat, amely épített 
reám. Teljes képességeim szerint dolgoz-
tam, — és nemsokára készen lett az uj 
Sterngucker. 

— A darab uj formájában azon este 
került színre először, amelyet belépődíjas 
nyilvános főpróba gyanánt az erdélyi me-
nekültek javára rendeztünk. Ennek jegyeit 
egy jótékony testület vette át és az adta 
el, tehát a főpróbára olyan közönség 
került be, amely egészen más volt, mint 
a főpróbák rendes közönsége. Olyan 
emberek ültek a nézőtéren, akik a színé-
szeket sem ismerték, akik máskülönben 
nem szoktak színházba járni, akik teljesen 
idegenek voltak. Ha hozzávesszük ehez 
a kétszáz kritikust, kiki fogalmat alkothat 
magának, milyen volt a hangulat. A Treu-
mann szerepét most a kómikusunk, Tau-
tenhayn vette át. Tapogatódzott, kereste 
a kontaktust a közönséggel, de akárhogy 
dolgozott, a vadidegen publikumból nem 
tudott semmi visszhangot kicsikarni, min-
den vicce és mókája hatástalan maradt. 
Ugyanez történt a többi szereplőkkel. 
A közönség kínos hidegsége demoralizá-
lóan hatott a színpadra is, a zenekarra 
is, rám is, — most a táblás házak örven-
detes idején megmondhatom, hogy bizony 
ez pánikszerű hangulat volt. Ha Karczag 
akkor azt mondta volna nekem, hogy ez 
után a főpróba után ne tartsunk bemu-
tatót, hanem hagyjuk az egész dolgot, 

talán még bele is mentem volna. Még 
szerencse, hogy Karczagnak nem támadt 
ilyen ötlete. 

— A legszomorúbb depresszióval 
mentünk be másnap a premier-estét meg-
tartani. Erre mi történt? A rendes, ked-
ves, régi premier-közönség az uvertürt 
zugó tapssal fogadta. Tautenhayn legelső 
viccénél elemi erővel tört ki a derültség. 
Egymásután tizenegy ismétlés következett. 
A szereplők a váratlan nagy sikertől fel-
villanyozva játszottak tovább, minden 
mozdulatuk hatást keltett : úgyszólván 
együtt játszottak a közönséggel. Előadás 
után csodálkozva néztünk egymásra, itt 

R. Tóth József 
Tatárjárás" — Lórenthey. 
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egy szokatlanul forró és sikeres premier-
este zajlott le. 

— Másnap reggel megjelentek a kri-
tikák. Ezeket a kritikusok persze még a 
kinos főpróba hatása alatt irták. Elég 
szigorúan elbántak a darabbal, a kereszt-
vizet is leszedték róla. Erre megint meg-
ijedtünk. Vájjon lesz-e egyáltalában néző 
a második előadáson ? Általános színházi 
babona, hogy a második előadás mindig 
gyenge hangulatu. De este a színházban, 
ahova ujabb drukkal mentünk be, a be-
mutatóhoz hasonló lelkes és forró han-
gulat uralkodott. Sőt ami a fő: táblás ház. 

— A harmadik nap viszont a pesti 
lapok jöttek. Azok is kurtán-furcsán el-
intéztek. A könyvről, amit a bécsiek irtak, 
hosszabban emlékeztek meg, — rólam, 
aki magyar vagyok, nem jelent meg egy 
sor sem. Engem, aki annyira szeretem 
Budapestet és a budapesti publikumot, 
ez bizony lehangolt egy kicsit. De este 
megint megjött a kedvem : táblás ház. 
Azóta minden este telt házunk van és a 
hatvan derék igazgató, akinek a kedvéért 
ezt a nagy nehéz munkát és felelősséget 
vállaltam, most mind vigan dörzsöli a 
kezét. Én pedig a történet végére hagy-
tam üzleti jelszavamat és életem jelmon-
datát: tisztességesnek lenni mindig kifi-
zetődik. Vagy ahogy itt a Muzeum-kávé-
házban mondom a társaságnak a nagy 
operett-asztalnál: sich koirekt benehmen 
lohnt sich immer. 

— Ezek után keveset mondhatok, de 
ez a kevés nagy örömmel tölt el. Most 
kaptam Beöthy László táviratát, hogy sür-
gősen tétessem postára a zeneanyagot, 
mert a Sterngucker lesz az uj Népopera 
legközelebbi újdonsága A táviratra azt 
feleltem, hogy az utolsó próbákon én is 
ott leszek és a bemutató-előadást magam 
fogom dirigálni. 

Eddig tartott az interjú, amely egy 
érdekes hírrel is szolgál az olvasónak: a 
zeneanyag azóta már Budapesten van és 
a Népopera lelkes buzgalommal készül a 
nagy Lehár legújabb operettjére. 

Mészáros Giza és a „Deutschland". 

Felnéztünk Mészáros Giza Kecske-
méti-utca J3. szám alatti lakására, hogy 
megkérdezzük a művésznőt legközelebbi 

tervei felől. A művésznő kipirult arccal 
és lázas izgalommal olvasott egy köny-
vet, mikor benyitottunk hozzá. 

— Csodálatos, — mondotta, — min-
den képzeletet felülmúl. Soha könyv ennyire 
nem érdekelt... izgatott... 

— Mint? . . . 
— Ez! 
— A „Deutschland"? 

— Igen ! König kapitány nagyszerű 
könyve a „Deutschland" útjáról. Látja 
ezeket a rajzokat, jegyzeteket, ezt mind a 
könyv olvasása közben készítettem. 

— Igen, a „Deutschland", — mon-
dottuk, — de . . . 

— Nos? . . . 
— De a kabaré... 

— Van egy nagyszerű jelenetünk 
Vendrey tatával együtt. Lényegében kü-
lönbözik minden eddigi kabarétréfától, 
mert egy csevegés arról, vájjon mit is 
adjunk elő. Én is ajánlok valamit, ő is 
előad egy dalt, végül egy duettban álla-
podunk meg a közönség előtt. Harsányi 
Zsolt irta az ötletes jelenetet, melyben 
még a régi helyiségben akartunk bemu-
tatkozni, de közben ugy fordultak a dol-
gok, hogy a jelenetet és a bemutatkozást 
az uj helyiség megnyitó műsorára halasz-
tottuk. Addig tehát van időm és a szín-
házi tervek mellett könyvekkel is foglal-
kozhatom. Pillanatnyilag pedig az a leg-
erősebb vágyam, hogy a „Deutschland"-on 
egy sétautazást tehessek König kapitány 
társaságában a tenger alatt.. . 

Blaháné újra játszik. 

Fel szerettük volna tárni a Kino-riport 
műtermének ajtaját-ablakát és kikiáltani 
a közeli körutak és messzi városok felé, 
mindenüvé, hol magyarok élnek: 

— Jöjjetek ide! Blaháné újra játszik... 
Most érzem, hogy nagyon sokszor irtuk 
íe azt a szót, hogy nemes és azt, hogy 
kedves, finom és drága. Szavak helyett 
virágokat és könnyeket kellene egymás 
mellé füZni, vagy egy nagyszerű meló-
diában megérzékeltetni, hogy mit érez-
tünk akkor, midőn a Corvin-gyár Nagy-
mama felvételeit néztük. 

— Látja, látja, újra komédiázom — 
mondja Blaháné boldogan — de sokat 
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beszéltünk róla, tóm mégis csak megva-
valósult. . . -

Emlékszem csúnya téli délutánokra, 
mikor egy fáradt, beteg nagyasszony mint 
távoli reménységről beszélt erről a 'felvé-
telről. Egy estére, mikor Blaliáné köny-
nyezve beszélt arról, hogy ő már nem 
tud elbúcsúzni a közönségtől . . . Hü 
gondozója, nővére, Mariska néni, hány-
szor leste meg, amint az utolsó szobában 
hangját próbálgatta . . . Mindig zokogás-
sal végződtek ezek a próbálgatások . . . 

És most itt játszik a moztgép előtt. 
Több mint játék amit látunk, hiszen aki 
csak körülötte van, Korda Sándor, a ren-
dező és a színészek : Szirmay Imre, 
Fényes Annuska, Mészáros Alajos, Hajdú 
József, Várkonvi, Marosi Adél mind-
mind meghatottan nézik . . . 

Az ezredes (Szirmay) a szerep szerint 
udvarolni kezd a nagymamának. 

— Boldog vagyok méltóságos asszo-
nyom — mondja Szirmay — hogy újra 
együtt játszhatunk . . . 

— Ugyan Szirmay . . . 

— Emlékszik méltóságos asszonyom... 
Régi emlékek elevenednek, könnyek szök-
kennek a szemekbe . . . 

A rendező szól : 
— Köszönöm... Megvan a felvétel... 

Blaháné ijedten csapja össze kezét. 

— Hát ez felvétel volt? ; . . Hát most 
benne vagyok abban a micsodában . . . 

Sehogyse tudott megbarátkozni az uj 
környezettel. Egyik diszletből átsétálni a 
másikba, az első felvonás egy jelenete 
után átugrani a harmadikra . . . 

Künn, a Hűvösvölgyben is folytak fel-
vételek. Hajdú Pepi anyósánál Gamaui 
Károlyék villájában fejedelmien megven-
dégelték az egész társaságot. Itt készült 
az a csoportfelvétel, melyet a „Színházi 
Élet" e heti száma közöl . . . 

Színésznek, rendezőnek, mindenkinek 
drága élmény ez a film : újra látták 
Blahánét játszani . . . És eseménye a 
színházi világnak, ünnepe a közönségnek, 
mely áhítatos rajongással ejti ki a drága 
nevet : Blaháné. 

Pihenő a Blaha Lujza-film, ,,A nagymama" felvétele közben Hajduíjózsef villája előtt. 
Balról jobbra : Várkonyi Mihály, Korda Sándor, Szirmai Imre, Hajdú József, előtte Gamauf Károlyné, 
Marosi Adél, Hajdú lózsef kis gyermeke és a felesége. A padon ül Blaha Lujza, jobbján Mészáros 

Alajos, balján Ághy Böske.J "BÍCSI lózsef felvétele. 
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Próba és premier. 

Uj színész és mindjárt vezető szerepet kap, 
képzelhető, hogy milyen érdeklődéssel kisértek 
R. Tóth József bemutatkozását a Király-szinház 
tagjai. 

A próbákról riasztó hirek szivárogtak k i : 
— Az uj színész nem valami különös... 
— Nem játszik... 
— Nem alakit... 
— Nem énekel... 
— Nem táncol... 

Beöthy mosolyogva fogadta az aggodalmas-
kodókat. 

— Semmi baj. Csak bízzátok a dolgot Tóth 
Jóskára. Én láttam őt Pécsett dolgozni... 

És a szerdai előadás igazolta Beőthyt. A 
Király-szinház közönsége rég nem fogadott uj 
embert ilyen rokonszenvesen és rég nem üdvö-
zöltek színészt ilyen melegen szinészkollégái. 

— őszintén megvalljuk, hogy kellen esen 
csalódtunk... A próbák után... 

— A próbák — nevetett R. Tóth József — 
sohase tudok próbálni. A játékomhoz szükségem 
van a közönségre... 

És nemsokára a közönség is érezni fogja, 
hogy szüksége van erre a kitűnő színészre, kire 
a közel jövőben már igen szép feladatok várnak. 

Lapunk kitűnő barátjának e 
heti látogatása szerfelett és ör-
vendetesen rövid volt. 

— Jó napot kívánok, — mon-
dotta belépéskor, — azonkívül 
pedig egy másféle napot is kí-
vánok. Azt kívánom, hogy a 
hadvezetőség ezentúl a hústa-
lan és zsírtalan napok mintá-
jára rendezzen vértelen napo-
kat ÍS; 

— Óvás : — kiáltott a segéd-
szerkesztő, — ez a Karinthv Frigyes vicce, 
tegnap hallottam tőle a kávéházban. 

— De én is kitaláltam a viccet. Az talán 
nem lehet? 

— Nem lehet. 
— Akkor ön lehetetlen napot rendez. 
— Jó, jó, elég volt, most sok dolgpnk van. 
— Ez pedig egy türelmetlen napnak felel 

meg. Hát rendben van. Kérem a koronát és 
távozom. 

— Nincs korona. Távozzék. 
— Na mi az ? Szívtelen napot rendeznek 

az urak ? 
— Igen. 
— Pedig tudnék egy jobbat : rendezzenek 

snasztalan napot és adják ide a koronát. 
— Nem! Tartson maga egyszer pénztelen 

napot. 
— Sovány vigasz. 
— Persze, hogy sovány. Ma hétfő van és 

az zsírtalan nap. 
— De uraim, — tört ki erre Zugligeti, — 

az én pénzemen viccelnek önök ? Miféle el-
járás ez ? Azonnal adják ide a koronámat ! 

Megdöbbentünk e vakmerő fellépés felett 
és átadtuk a koronát. Zugligeti nem is felelt. 
Köszönéstelen napot tartott és elrohant. De a 
segédszerkesztő vésztjóslóan utána kiáltotta: 

— Ezentúl minden hétfőn vendégtelen napot 
tartunk ! 

De aztán maga is belátta, hogy ez hiu áb-
ránd csupán. A jövő hétfőig mindenesetre egész 
hetet tartunk — zavartalan napokból. 

Nagy Magda 

neve kimaradt a „Színházi Élet" mult heti „Nép-
opera" számából. A tehetséges fiatal színésznő, 
kinek neve előnyösen ismerős a pesti publikum 

előtt a Népoperából és legutóbb a Budapesti 
Színház színpadáról, most a Népoperába szer-
ződött át s elért sikereit megfelelő arányban 
viszi át a Népopera hatalmas méretei közé. 
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SZÍNHÁZI VERS/KÉK. 

Arról a színészről 
Ir mai 
Versem, ki olyan mint egy virág 
Melynek mindig frissek a Szirmay. 

* ' 

Való, 
Hogy a jó 
Sziklay József mint csokoládé-katona 
Ennivaló. 

* 

Ez eset 
A Modern Színpad előtt tényleg 
Megesett. 
Egy suszterinast társa 
Felpofozta 
És ezzel arcának kerekségét 
Lényegesen fokozta. 
Az inas a slágert kezdte énekelni: 

> Ver je meg az isten 
Aki ezt okozta, okozta, okozta .. .< 

• 

Lám 
Már a ti 
Tudomástokra kell adnom 
Hogy >az idegen lány* 
Nem is svájci, hanem 
Váradi. 

* 

Királynőm ... meghalok érted! 
IV. Henrik király... Sába királynője.. 
Érted ? 
A heti műsor fest elíépen 
Csupa * felséges* darabot 
Adtak e héten. 

« 

Az operai rendezéstől ez furcsa, 
Nemde ? 
A Faustban Mephisto: — Szende. 

Szenes ember. 

Királynőm, — meghalok érted. 
— A Magyar-szinház bemutatója. — 

eöthy László, ki mindig párt-
fogója, istápolója volt a fiatal 
tehetségeknek, megint egy 
friss, fiatal irót segített szín-
padra. Bizonyos, hogy nem 

pazarolta méltatlanra jóakaratát, a siker 
igazolta őt s Beöthy László hamarosan 
büszke lesz felfedezettjére. 

Villányi Andor neve uj név a szín-
padon. Mint novellista azonban már ed-
dig is jó nevet vivott ki magának a 
Budapesti Hírlap hasábjain, pedig élet-
kora alig-alig haladhatta tul a negyed-
századot. Ezen első színpadi munkája 
egy orosz kisvárosban játszik s egy cso-
dálatos, nagy lelki életet élő fiatal asz-
szony sorsa köré épül. Az asszony öre-
gedő ura mellett egyhangúan éli életét, 
mikor megérkezik férje egy rokona, egy 
diadalmas hódító hadbíró-százados. A 
férjet jön leleplezni, ki asszonya ked-
véért katonaszabaditásokat követett el. A 
fiatalok egymásra találnak s az asszony 
egy erősen drámai jelenetben, az élet 
jogán, megtagadja az urát, ki körül már 
teljesen összeszorult a háló. Amikor 
azonban látja férje emberfölötti szenve-
déseit, kiben összeomlott minden, szána-
lom szállja meg s könyörög szerelmesé-
nek, követelődzik és rimánkodik: cserébe, 
fizetségül, mentse meg az urát. A had-
bíró azonban rideg és kemény: katona. 
Ekkor az asszony revolvert fog rá és 

lelövi. A gyilkosságot azonban egy régi 
rajongója, egy suta ábrándos tanár, — 
kit Törzs Jenő személyesít grandiozusan 
— vállalja el s az asszony urával együtt 
megmenekül. 

Az asszony B. Marton Erzsi rendkí-
vüli színpadi jelenség. Megrázó Z. Molnár 
öreg orvosa, férfias hadbíró százados orvos 
Virányi Sándor. Kisebb szerepekben Tár-
noky Gizi, Körmendy és Kardos garan-
tálják a sikert. 

Villányi Andor, a „Királynőm, — meghalok érted !" szerzője. 
Mészöly felv. 
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„János vitéz" a filmen. 

A Star-filmgyár első alkotása. 
magyar filmipa. példátlan fel-
lendülését kettős boldogsággal 
lehet szemlélni. Az első igaz 
örömet maga az a tény okozza, 
hogy a filmiparában egyre erŐ-

sebb hangon kezd szót kérni a magyar 
tehetség és a magyar vállalkozó szellem 
is. A másik öröm pedig az, hogy a ma-
gyar filmgyártás a legszebb, legnívósabb 
uton halad a tökéletesedés felé, mert 
filmjeinek témáját olyan ízléssel választja 
meg, amely egy pillanatra sem téveszti 
szem elől a nemzeti tradiciókat, az iro-
dalmi szinvonalat és nemzeti kulturánk 
nagy neveinek tiszteletét. 

ügy vállalkozó szellem dolgában, mint 
a filmek témáinak kényes ízléssel való 
megválogatását tekintve az elsők között 
kell üdvözölnünk a Síar-filmvállalatot. 
Ez a kitűnő fiatal vállalat, amely megle-
pően rövid idő alatt impozáns karriert 
tudott kivívni magának, Rákosi Tibor 
agilis igazgatása alatt ma már odafejlő-
dött, hogy márkája, a csillag csúcsán ki-
terjesztett szárnyakkal ülő denevér mindig 
biztos és örömmel fogadott záloga annak, 
hogy a közönség gyönyörűen felvett ké-
pekhez, pompásan megjátszott filmtörté-
nethez és gondosan megválasztott, iro-
dalmi levegőjű filmtémához fog jutni 

A Star-filmvállalat, amely minden apró 
ténykedésében előkelő és finom művészeti 
vállalkozás marad, most két iró nevét irta 
a lobogóra. Az egyik Petőíi Sándor, a 
másik báró Eötvös József. Petőfinek a 
János vitézéből, Eötvösnek a Karthausijá-
ból csinált nagyszerű filmet a Star. Ezek 
közül hétfőn mutatja be a János vitézt 
a Mozgókép-Otthon. 

Nem sok filmet előzött meg olyan 
szokatlanul élénk és meleg érdeklődés, 
mint a János vitézt. Ez az előzetes nagy 
népszerűség megtalálja a maga magyará-
zatát a színmagyar, kedves történet eddigi 
pályafutásában. Petőfi költői elbeszélése 
ma százezreket gyönyörködtet nincs ma-

gyar ember, aki ne olvasta volna és aki 
a lángelme iránt való rajongó hódolattal 
ne tette volna lea könyvet. Aztán Bakonyi 
Károly kiváló szinmüiró tolla következett, 
aki operett-szöveget irt belőle. A János 
vitézről mindenki tudja, hogy a legna-
gyobb magyar operett-siker, amelyet nem-
sokára mar az ötszázadik előadáson fog-
nak jubilálni. Kacsóh Pongrác elbűvölő 
zenéjét, amit Heltai Jenő zamatos és 
bájos verseire komponált az országban 
mindenki ismeri. 

Nem csodálható tehát, ha ezek után 
a János vitéz filmalakja iránt is rendkí-
vüli érdeklődés nyilatkozik meg. Annál 
kevésbbé csodálható, mert a mozitulaj-
donosok jól tudják, mit várjanak az olyan 
filmtől, amelyet Illés Jenő boszorkányos 
ügyessége és nagy szaktudása rendezett. 
Ehez hozzájárul még a filmnek az a csá-
bító tulajdonsága, hogy a Kacsóh fülbe-
mászó muzsikáját játsszák hozzá kisérő 
zenének. 

A szereposztás is olyan, amely csak 
érdeklődést kelthet. A címszerepet a leg-
daliásabb magyar moziszinész, Deésy 
Alfréd játssza. Ez az alakítása a nevét 
még népszerűbbé és kedveltebbé fogja 
tenni. Partnere Iluska szerepében Hollay 
Kamilla, ez a fiatalon feltűnt tehetséges 
művésznő, akinek minden szakmabeli 
ember szenzációs karriert jósol. Ez a 
szereplése mindenesetre egy lépcsője a 
nagy karriernek. A francia királylány sze-
repének a Góth Annie szépsége és szín-
játszó képessége ad különös érdekességet. 

A János vitéz gyönyörű plakátjai, ame-
lyeket Nóvák András iparművészeti tanár 
tervezett, rövidesen az egész ország ér-
deklődését fel fogják kelteni. És ha volt 
valaha film, amelyet megnéíettegy ország 
apraja-nagyja, akkor a színmagyar és 
tősgyökeres János vitéz lesz az — itthon 
Magyarországon. De nem kevésbbé kül-
földön is. 
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Az Apolló-kabaré uj műsora. 

most következő hét kimagasló 

színházi eseményét, művészi 

szenzációját ismét az „Apollo-

kabaré" szolgáltatja. Csütör-

tökön, októbír 19-én lesz az 

uj műsor bemutatása s az uj 

műsor rendjén olyan számok és olyan 

produkciók szerepelnek, amelyek a világ 

minden metropolisának legfinyásabb kö-

zönsége előtt is méltán feltűnést kelte-

nének. 

A csütörtöki premierrel egyidejűleg 

egy régebbi tervét is megvalósitja az 

„Apollo-kabaré". Ettől a naptól kezdve 

hétköznapokon két előadás lesz az ed-

digi három helyett. A kabaré művészi 

teljesítményének legszebb elismerését je-

lenti ez az igazgatóság spontán elhatáro-

zásából fakadó áldozatkészség és bizo-

nyos, hogy a művészek ambícióját, mun-

kájuk művészi nívóját csak fokozni fogja 

ez a reform. 

Megpróbáljuk az alábbiakban kielégí-

teni azt a kíváncsiságot, amely az „Apollo-

kabaré" egy-egy uj műsora iránt város-

szerte megnyilatkozni szokott. Szinte za-

varban vagyunk, hogy mit is említsünk 

elsőnek. Kezdjük talán a kis darabokkal, 

amelyeket igen ügyesen választott ki és 

helyezett el a műsor keretében az igaz-

gatóság. 

Művészi értékre is kimagasló piéce-e 

az uj műsornak a „Gapistráng" című 

zenés kép, amelyet a fennen lobogó ma-

gyar érzések ihletett költője, Emó'd Ta-

más irt és állított össze. Ez a katona-

életből vett színmagyar énekes jelenet 

kongeniális magzenésitőre talált Kún 

Lászlóban, aki leghivatottabb mestere je-

lenben a művészi magyar dalnak. A gyö-

nyörű kDtnpDzicióScat hivatott ajkak fogják 

tolmácsolni és pedig legelsősorban Gó-

zön, azután Szőllősi Rózsi, Herczeg és 

Sándor. 

A mulattatásról Karinthy Frigyes kis 

komédiája, „Az óriási jó ember" és 

Kőváry Gyula „Cinci és a hadihelyzet" 

cimü szatirikus tréfája fognak gon-

doskodni. Az előbbiben Vidor Ferike, 

Andai Terka, Mály és Lajthay jutottak 

nagyszerű szerepekhez, az utóbbiban pe-

dig Kőváry-nak jutott a főszerep, aki 

elsőnek vitte színpadra nálunk a kávé-

házi sztratégák jól ismert figuráját. A 

hadihelyzethez való hozzászólásával bi-

zonyára most is meg fogja kacagtatni a 

közönséget. 

A darabok sorában kell említeni ez-

úttal Lenkefty Ica és Erdélyi Géza éne-

kes és táncos jelenetét is, amely „A kis 

ennivaló" cimmel valóságos kis tánc-

szkeccsé nőtt meg. Ezt is Kőváry irta s 

a kedves táticospár pompás előadásában 

óriás sikert ígér. 

A magánszámok során természetesen 

Németh Juliskának, az „Apollo-kabaré" 

ünnepelt dizőzének jut az elsőség. Mióta 

Németh Juliska visszatért a német szín-

padról és előkelő, finom, mindenképp 

érett művészete ismét magyar színpadnak 

lett a dísze, íróink és elsőrangú kompo-

nistáink érdeklődése fokozott figyelemmel 

fordul az „Apollo-kabaré" felé. Hamaro-

san észrevették, hogy uj és nagyszerű 

tolmácsolója vaa ismét a magyar sanzon-

nak és számos, régóta hallgató nagy mu-

zsikusunkat ihlette uj alkotásra a Németh 

Juliska nemesveretü művészete. Ezek közt 

igazi ünnepi eseményszámba megy a 

„János vitéz" diadalmas komponistájának 

Kacsóh Pongrácnak a megszólalása, aki 

készülő nagy operáját szakította félbe, 

hogy a Németh Juliska művészi közvetí-

tésén keresztül uj művel ajándékozza meg 

a magyar dalirodalmat. Persze nagyon a 

kezére járt ebben Szép Ernőnek, a leg-
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szebb magyar poémák költőjének gyö-

nyörű verse, a „Lányoknak való nóta", 

amely a lányoknak a nagy világháború-

ban való bánatát érzékiti meg a legtöké-

letesebb költői formában. 

Németh Juliska másik dalában, az 

„1916" címűben izzón lüktet a boulevar-

dok láza. A hatalmas erejű költeményt 

Ernőd Tamás irta, zenéjét pedig a mű-

vészi kabaré-dalok legelső kitűnősége, 

Szirmai Albert. Harmadik dalá „A pa-

rancs" cimmel Békeííy László versére 

Vincze Zsigmond szerezte. Ebben a 

maga különlegesen egyéni humorát fogja 

ragyogtatni az „Apollo-kabaré" népszerű 

dizőze. 

Ernőd Tamás és Buday Dénes mű-

vészi beállítású dalában, a „Székely 

hiszek-egy"-ben fog remekelni Gózon 

Gyula, a kabaré gyönyörű hangú bariton-

énekese. Impozáns hatását még növelni 

fogja a zenekari kiséret az izig-véri 

művészlelkű Marthon Géza avatott veze-

tése mellett. 

Vidor Ferike cselédnótái ezúttal kü-

lönösen jól sikerültek. Az egyiket a nép-

szerű Nádas Sándor irta „En vagyok 

az utcaseprő mamuska" cimmel, a má-

siknak, amelynek „Mán a jányokat is 

sorozzák" a cime, Harmath Imre a szer-

zője. Az elsőhöz Buday Dénes, a má-

sikhoz Marthon Géza komponált pompás 

muzsikát. 

Kőváry ruhavásárlási egyveleget irt 

a saját számára „Ha kimegyek a Telek 

nagy térre..." cimmel. A műsornak erről 

a pontjáról beszélni sem kell. Ez a szám 

— színházi nyelven szólva — „tuti". 

Haraszthy Mici a béke-akciójáról 

•mént hazatért Bédi-Schwimmer Rózát, 

az ismert feministát szólaltatja meg pom-

pás magánjelenet keretében, amelyet Bé-

keí't'y László irt számára. 

Mály Gerő, akiből az „Apolló-kabaré" 

a legnépszerűbb kupiéénekest nevelte, 

„Én és a szappanpótló" cimü tréfás 

dalával, ha lehet, még növelni fogja azt 

a sikert, amelyet a „külpolitikai" kuplé-

jával arat estéről-estére. Uj dalának is 

Harmath és Buday a szerzői. 

Szőllősi Rózsinak szintén Harmath 

Imre irt két nagyhatású dalt. Az egyik 

szeriőz, a másik ama vidám, pattogó 

ütemü számok közül való, amelyekkel 

immár speciális nevezetességre tett szert 

Szőllősi Rózsi. Az elsőnek Buday, a 

másiknak Marthon Géza irta a zenéjét. 

Az uj műsor egyik leghangosabb si-

kerű számának ígérkezik a Kőváry és 

Sándor uj duettje, a „Görög riadó". Ezt, 

mint rendesen, ezúttal is Harmath Imre 

irta s a szöveg vicces fordulataival csak 

a Buday Dénes szellemes zenéje vete-

kedhetik. Egyebet nem árulhatunk el 

erről a számról, csak még annyit, hogy 

már a beállításával is harsogó derültséget 

og kelteni. 

Anday Terka és Sándor József kitűnő 

magánszámai, valamint a Kőváry párat -

lanul kedves konféránszai egészítik ki az 

uj műsort, amelynek rendezése körül a 

fáradhatatlan buzgalmu Szabolcs Ernőt 

külön elismerés illeti. 

Csütörtökig, az uj premierig, a mos-

tani nagysikerű programm van műsoron, 

amelynek rendjén napról-napra zajos tap-

sok jutalmazzák Lakatos László énekes 

játékát, a „Brassói emlék"-et, Szomory 

Dezső „Erdély" cimü mélyhatásu dalát, 

Kőváry „Cinci felébred" cimü bohóságát, 

a Lenkefty-Erdélyi tánc-duettjét, Ha-

raszthy Mici színésznő-utánzatait, Szől-

lősi Rózsi és Mály Gerő kupiéit, Gózon 

Gyula dalelőadását, a Kőváry-Sándor-

duettet s legelsősorban Lovászy Károly 

szép költeményét, „Az Ember"-t, amely 

Németh Juliska előadásában az „Apollo-

kabaré" egyik legszebb sikere volt. 
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A Fáraó leánya. 
— Operet t a Té l iker tben . — 

A budapesti varieték speciálitása az úgyne-
vezett slágerhalmozás, hogy tudniillik teletömik 
műsoruk t pompásnál pempásabb számokkal. 
A Télikert e havi műsorában is egymást váltják 
a pompás magánszámok, elsőrendű varieté-attrak-
ciók s egy pattogó muzsikáju, vérbeli operett. 

Az operett, a „Fáraó leánya", — melynek 
mulatságos szövegét Falk Richárd, a jónevü 
kabaré iró irta, — csupa ötlet és elevenség. A 
nézőtéren kacagás viharzik, aminőre csak vén 
szinházi rókák emlékeznek a boldog békeidők 
kivételes bohózati estéiről. Képzeljék el kérem 
a népszerű, utolérhetetlen Rátkait — női ruhá-
ban, mint szoptatós-dajkát s a kitűnő Virágh 
Ferencet egy megfelelő gyermekkocsiban, mint 
rumosüvegből cuclizó pólyásbabát, — mindezt 
Gomez Gorilla ausztrália díjbirkózó e lől rejtőz-
ködve kénytelenek tenni. Gomez Gorilla azonban 
csak egy ál-ausztráliai, tulajdonképen egy pesti 
hordár szülötte, éppen ugy, mint Jesha Faroa, 
(Somogyi Nusi) az egyptomi táncosnő, ki a 
Faraók leszármazottjának adja ki magát. 

— Faraó, Faraó, — tűnődik ezen Rátkay, 
illetőleg Bronz Dávid, házasság-ügynök, — 
valahol hallottam már ezt a nevet. Igen, azelőtt 
Fuchs ; nem az a kis köpcös innen a Terézvá-
rosi-kávéházból ? 

— Allah, Allah, — énekli hajlongva Somogyi 
Nusi, 

— Allach szolgája, — feleli ijedtén Rátkai. 
Majd meglátva a hajlongást, kimelegszik nagy-
hirtelen, — Szép allachja van, — konstatálja 
boldogan. 

Somogyi Nusi — Kovács Lili 

Mészöly felv 

Virágh—Pásztor 
Mészöly felv. 

Vadnai Gyula—Rátl 
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Majd elmondja a Faraók leánya vallása sza-
bályait, többek között, hogy kedves állata a 
szent krokodil. 

— Pfuj krokodil, — fakad ki Rátkai. — Ha 
már állat kell ott van a pinguin, a jaguár, a 
február stb., — de mért éppen ezt a szembajos 
állatot tetszik választani, aki mindig sirja a kro-
kodil könnyeket . . . 

— Apropó, ha már Egyptomból tetszik jönni, 
— folytatja aztán, — nem látta a mi vezérkari 
főnökünket . . . A Mózest! Ő vezetett minket 
40 évig a pusztában . . . Szép kis vezérkari 
főnök! A Hindenburg valamivel hamarább 
befejezi ezt az egész heccet . . 

Majd Bronz Dávid is elmondja az életét. 
— Egyik ősöm uszó és fürdő-mester volt, — 

a Vöröstengernél. De pecche volt. A zsidók ak-
kor mind száraz lábbal keltek át a tengeren, — 
benn volt az újságban is. Blicceltek. Apám 
metsző — gúnnyal teljesített szolgálatot, mint 
templomszolga. Jó magam egy villanygyárba 
kerültem. Váltakozó árammal dolgoztam. 20—30 
korona volt az áram. De kirúgtak egy patt-
tanás miatt, — ugyanis kipattant, hogy lenyal-
tam a bélyegeket felek leveleiről. Erre rövid-
zárlat következett . . . 

. . . És se vége, se hossza a sziporkázó öt-
leteknek, mit a közönség orkánszerü kacagása 
kisér. S ha ehhez még hozzászámítjuk Hetényi 
Heidlberg pompás, ötletes muzsikáját, — külön 
kiemelve a két tánckettőst, melyeket Rátkai jár 
boszorkányos ügyességgel, az egyiket Somogyi 
Nusival, a másikat Kovács Lilivel, — akkor le-
szegezhetjük, hogy a „Fáraó leánya" hamar 
egyike lesz a legnépszerűbb pesti operetteknek, 
amelyet mindenkinek meg kell néznj. 

ai Márton-Vaiga Béla. Rátkai Márton — Somogyi Nusi — Virágh Feienc- Pásztor. 
Mészöly felv. „Tente baba, tente . . . " (Quartett) Mészöly feiv. 

Kovács "Lili—Rátkai Márton 
Mészöly felv. 
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C^ TŐmROSI ORFBUM c ^ o 

A jókedv ragadós: színészekről a kö-
zönségre, majd a közönségről ismét a 
színészre száll át. Egy beütött műsor 
érezteti a hatását a kulisszák mögött is, 
csupa vidám és elégedett arc, tréfás, öt-
let fogadja az embert mindenütt, ha nagy 
a siker. 

Egy rövid séta a Fővárosi Orfeum 
színpadán, a kulisszák mögött, már el-
árulja, hogy az októberi műsor_ beütött, 

Mezey Ilonka — Kabos Gyula 

Fővárosi Orfeum. — „A mecenás". 

hiszen a mosolygó arcok még a pénz-
tári jelentésnél is érdekesebben beszél-
nek. . . 

* 

Balog Böske nagyon tetszik a közön-
ségnek.Temperamentumos, vidám, kedves. 

És hamar meg van az itélet: 
— Ez a Böske csöppet sem balog.. . 

* 

Sarita Belmorite, a spanyol táncosnő 
ugyancsak boldog. Virág és 
taps köszöni estéről estére 
táncát. 

Egy gavallér megjegyezte: 
— Imádom ezt a nőt . . . 

De nem hallgat rám.. . a 
falhoz állit. . . 

— A spanyolfalhoz? 
— A spanyolfalnál szí-

vesen állnék, ha ő volna a 
túloldalon... 

így kesergett a gavallér 
és reménytelen szerelmében 
viaszkot készül torkába ön-
teni. Persze spanyol viasz-
kot. . . 

* 

Hunyadi Emil minden 
szavát kacagás kiséri. És 
itt megállapíthatjuk, hogy 
mí a külömbség Hunyadi 
és egy rossz komikus kö-
zött? 

— Hunyadi mulatságos, 
a rossz kómikus pedig ne-
vetséges. . . 

* 

Persze „A mecenás"-ról 
Jenbach és Stein operettjé-
ről folyik a legtöbb szó. 
Hollós Terus, Pataky Vil-
ma, Mezey Ilona, Huszár 
Károly, Bálint Béla és 
Kabos Gyula egytől-egyig 

Mészöly feiv. nagyszerű szerephez jutottak. 
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Egy tudatlan kis kóristalány érdek-
lődött. 

— Szabad kérdeznem valamit? 
— Nos? 
— A mecenás az ugy-e gazdag? 
— Ugy van. 
— És a Fővárosi Orfeum mecenása 

i« gazdag? 
— Ugy van. Ötletekben gazdag. 

* 

Márkus Alfréd, kinek két igen ked-
kes dalbetétjét éneklik, ugyancsak furán 
járt. A szakácsnője nem főzött neki 
ebédet. 

— Mari mért nem főzöft — kérdezte 
Márkus szigorúan. 

— Hát mindenütt a nagyságos ur uj 
nótáját húzzák: „Ne főzz te édes. . ." 
Hát nem főztem. 

A válasz távirat uton ment és mint-
két dologra egyaránt igy felelt meg : „Csak 
még egyszer csókolj meg engem.. . " 

* 

Somlyó Zoltán, kinek verseit a „Nyu-
gatiból , „Uj Idők"-ből és többi szépiro-
dalmi lapokból oly jól ismeri az irodalmi 
közönség, hazafias verset irt a Fővárosi 
Orfeumnak. A dal zenéjét Kuruc János 
szerezte. 

A szöveg csodálói közül megjegyezte : 
— Ez a Somlyó kurucabb a Kuruc-

ná l . . . 
* 

Vidámság a színpadon, vidámság a 
nézőtéren. Aki ennél vidámabb, az 
csal. 

Sachib Nadchura nép-
szerű és hallatlanul okos 
elefántjairól már megemlé-
keztünk. Múltkor a szinház 
egy nőtagja állt az egyik 
elefánt elé. 

— Kérlek, aranyos nem 
jönnél velem? Az elefánt 
kérdőleg emeli fel ormányát. 

— Egy huszártiszt jön 
értem és egy elefántra volna 
szükségem... 

Az est slágerdala, két-
ségtelenül a „Csak még 
egyszer csókolj meg engem" 
cimü dal, melyet a finom 
tollú poétának Környey 
Zoltánnak szövegére szer-
zett az egyre nagyszerűb-
ben kibontakozó Reményi 
Béla. 

Az öltözők táján mesé-
lik, hogy egy hölgy nemrég 
következő levelet irta egy 
barátjának. 

Kedves barátom ! 
.írd meg kérlek, hogy 

vidéki vendégszereplésemen 
nrlyen dallal lenne legszebb 
sikerem, másodszor pedig 
azt, hogy mivel viszonoz-
hatnám eddigi kedvessége- Nádor Jenő — Pataki Vilma 

idet. Maradok stb. Fővárosi Orfeum. — „A mecenás". Mészöly fehr. 



HAJSZALAKAT karon leg-
rövidebb idő alatt fájdalom és utónyom 
nélkül kizárólag Villánnyal lehet végleg 
kiirtani. Dr. Moéziner tanár módja szerint, 
mely kezelési módra kizárólag intézetem 
van jogosítva. De azért intézetemben is 
kapható oly szer, mely percek alatt eltá-
volítja az archajakat (természetesen rövid 
időre). Szeplő, szemölcs, pattanás és min-

den arctisztátlanság rendbehozása. Szépségápolás fraqcia 
mód szerint. — Arcmassage jutányos bérletben. 

„A r i " hajeltávolitó szer K 5.— 
„ A r i " arcfehéritö crém K 6.— 
„ A r i " púder K 5.— 

Kozmetikai tanfolyamra tanítványok felvétetnek. - Levelekre 
váiasz. 

f í n r A D A M l / A kozmetikai intézete BUDAPEST 
U A U U /\I\rtl>IIV/\ ív., Mehmed szultán-ut 13. sz. 

Telefon 156—99. 
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A körúton a New-York kávéház felé igyeke-
zett ép Szomaházy István, mikor ismerős hang 
ütötte meg a fülét : 

— Szervusz Szervusz ! Állj meg kérlek . . . 
Kálnoky Izidor, az „Az Újság" népszerű „Vol-

pes"-e volt. A körút másik oldaláról rohant át, 
mikor meglátta Szomaházyt. 

husz év multán jutott eszébe a „múltkori" be-
széd és a megfelelő befejezés. 

A Szomaházy darab egyébként igen mulatsá-
gos volna. Egy akadémikus, egy szerelmes leve-
let talált feleségénél, és most hegyen völgyön 
keresi a k-vél Íróját. De sehol sem találja. Az 
akadémia a férjre bizza egy pályázat eldöntését. 
És ime a pályázatok egyikén ráismer a levél kéz-
írására. És bár az a mű a legrosszabb, ennek 
Ítélteti oda a dijat, csakhogy megtudja, hogy kivel 
csalta meg a felesége. 

Kálnoky most, husz év után azt ajánlja, hogy 
a férj mégse tudja meg, hogy ki a szerelmes, 
mert a pályamüvet idegen emberrel másoltatta. 

— Megvan ! — mondta lihegve Kálnoky — 
Megvan ! 

— Mi van meg Nokikám ? — érdeklődött 
Szomaházy. 

— Tudom már, hogy kell kínálni. Most már 
megmondhatom neked. 

— De mit ? Az istenért. . . 
— Hát amiről a múltkor beszéltél. . . Tudod 

én ugy gondolom, hogy a szerző ne maga írja le 
a darabot . . . 

Szomaházy sehogysem értette a dolgot. 
— Miről van szó? 
— Én azt hiszem, hogy a végén süljön ki az, 

hogy a szerző mással íratta le a darabot. Ez 
lesz a legjobb . . . 

Néhány percnyi beszélgetés után tisztázódott 
azután, hogy az a „múltkori" eszmecsere husz 
év előtt történt, mikor is Szomaházy egy darab 
témát mondott el Kálnokynak, azzal a megjegy-
zéssel, hogy valami jó befejezés kellene. Most, 

A darab további sorsáról nem tudunk. Szo-
maházy István remélhetőleg nemsokára nyilat-
kozni fog. Legközelebb, mondjuk husz év múlva.. . 
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11AU0 Î1IUJ5ÀG 
„Az idegen leànyt"-t a Nemzeti Színház nagy-

sikerű magyar újdonságá-
nak mindegyik előadását zsúfolt ház nézte és 
tapsolta végig. A pénztárakra minden alkalom-
mal odakerült a boldogító kis tábla: „Minden 
jegy elkelt." Vasárnap maga a Nemzeti Színház 
igazgatója sem láthatta a darabot, mert az igaz-
gatósági páholyt is, — amire régen nem volt 
eset eladták. Hogy a darab továbbra is a tartós 
sikerek utján marad, annak bizonyítéka Váradi 
Aranka esete. Gyönyörű ruhája, amelyben mint 
„idegen leány" hódított, egyik nem egészen szá-
raz díszlettől festékes lett, mire a művésznő 
azonnal egy másik ruhát csináltatott, ami e ruha-
drága világban csak azzal okolható, hogy az 
„Idegen leány" még sokáig itthon marad. . . 

Kilrthy Györgyöt a Nemzeti-szinház kiváló tagját 
az Országos Színművészeti Aka-

démia tanárává nevezték ki a napokban Az 
illusztris művész egyelőre heti 1 órában maszki-
rozástant fog előadni s igy uj és megtiszteltető 
elfoglaltsága nem gátolja abban, hogy esténként 
elgyönyörködtethesse művészetével a Nemzeti-
szinház közönségét. 

Kiirthy György a Nemzeti-szinház tagja. 

A színtársulatok állomáshelyei. Almássy Endre: 
Szeged, Balla Kál-

mán : Zombor, Erdélyi Miklós: Nagyvárad, Fa-
ragó Ödön : Kassa, Farkas Béla : Nagyszalonta, 
Farkas Mihály : Alsókubin, Fodor Oszkár : Lo-
sonc, Füredi Béla: Pécs, Kiss Árpád: Szatmár,. 
Kolozsvári Nemzeti Szinház: Kolozsvár, Fehér 
Vilmos : Körmend, Kvaszay Ernő : Liptószent-
miklós, Krémer Sándor: Baja. Lászlófi V. Bó-
dog : Privigye, Mariházy Miklós: Kecskemét,. 
Mezei Béla : Debrecen, Mezei Kálmán : Kisúj-
szállás, Miklóssy Gábor : Vác, Nádasi József r 
Újvidék, Neményi Lipót : Zilah, Palágyi Lajos :. 
Miskolc, Dr. Patek Béla : Győr, Polgár Károly : -
Pozsony, Radó Béla: Mezőberény, Rácz Dezső:: 
Csurgó, Sajó Vi lmos: Nagyszőllős, Sebestyén 
Géza : Temesvár, Szabados László : Nyitra, 
Szabó Ferenc: Besztercebánya, Szendrei Mi-
há ly : Arad. 

Nirschy Emiiián, az Open.ház utolérhetetlenül gra-
ciózus táncmüvésznőjén az el-

múlt napokban egy kisebb természetű láboperá-
ciót kellett végezni. Szerencséjére minden tánc 
kedvelőnek bámulatosan hamar talpraállt a kccses. 
Primaballerina, s szombaton a Bánk-Bánban, 
vasárnap pedig a Sába királynőjében már ő lejti 
a hires ballett-táncokat. 

Mazzantini Lajos, a magy. kir. Operaház /olt 
balletmestere akinek ismert neve 

van művészeti körökben nagyszabású tánciskolát 
nyitott Budán, Fő-utca 12. szám alatt. A kiváló 
tánctanár betanít varieté és színpadi táncszámo-
kat, azonkívül különböző modern szalontáncokat. 
A művészi munkában érdekes segítőtársa Dörgei 
Erzsi, az Opera tagja. Jelentkezni mindennap 
lehet Mazzantini újonnan berendezett tánchelyi-
ségében, Fő-utca 12. sz. alatt. 

F. Léhner Margit, a Kristálypalota talentumos tagja 
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— Téved, ha azt hiszi, hogy a szí-
nészek szívesen lép fel egy nap két-
szer. Főleg az a mérgük, ha ugyanazt 
a szerepet kell kétszer játszaniok... 
Egy kivételt mégis tudok. A Mágnás 
Miska kitűnő uj Rollája Szentgyörgyi 
Ida vasárnaponként a legboldogabb 
nő, mert kétszer játszhatja a kedves 
szerepet... 

— Mit is akartam kérdezni... Meg-
van! Farkas Imre, a Pesti Hírlap uj 
színházi kritikusa azonos a mi kedvenc 
Farkas Imrénkkel. 

— Ugy van. A költő Farkas Imre 
irja azokat a kritikákat. Legközelebb 
különben jön már a Boszporusz, a 
Lengyel—Farkas darab. • • 

— Mi van a Csárdás hercegnővel? 
— A főszerepet Dömötör Ilonának 

osztották ki. De Dömötört annyira 
igénybe veszi a Népopera, hogy nem 
játszhatja állandóan a szerepet. Kosáry 
Emmával fogja felváltva játszani... 

Mi van Hegedűs Gyulával ? 
— Gábor Andor darabjában „A 

szép asszony"-ban lép fel először... 
Valószínűleg november 10-én lesz a 
premier... 

A darab tartalma s az 
i ró . A Vígszínháznál olyan 
féltékenyen őrzik a Molnár-
darabról szóló dolgokat, mint 
ahogy a Molnár darabjának 

fenséges asszonya vigyázhat csak a ko-
ronagyémántra. Egy kis brilliáns a nagy 
diadémból mégis kigurult: az olvasó 
legutóbbi számunkban bizonyosan kap-
va-kapott rajta, mikor megtalálta. Egy 
apró részlete volt a farsang tartalmának. 

Hát bizony a Vígszínháznál, ahol 
most a premier előtt szokatlanul izga-
tottak az emberek, volt egy kis meg-
ütődött felszisszenés, mikor a nagy ve-
zérkar tagjai a próbákról elgurult kis 
brilliánst éppen a Színházi Élet Csatan-
golás cimü rovatában találták meg. 

— Egy ilyen kiszakított részletnek — 
mondták nem minden ok nélkül — nem 
lett volna szabad kiszivárognia. 

És elkezdtek diskurálni arról a kér-
désről, vájjon jó politika-e a nagy újdon-
ságok tartalmát, vagy meséjét már a be-

Intim Pista... 
— Nos parancsoljanak... 

p — Mi van Környeyvel ? Vissza szer-
ződött az Operába? 

— Egyelőre csak tizenöt estére... 
Ez a dolog sem ment egészen simán. 
Hosszas alkudozások előzték meg. Az 
Operaház ezer koronát ajánlott fel es-
ténként, de végül mégiscsak kétezer 
korona,lett belőle.. . 

— Én az ő helyébe kétszer is fel-
lépnék egy nap, — mondja Kató. 

Mészáros Alajos Horváth Jenő 
(Simonyi Jánoska) (Simonyi János) 

Nemzeti-szinház. — „Az idegen leány". Mészöly íeiv. 



SZÍNHÁZI ÉLET 27. oldal 

mutató előtt a közönség tudtára bocsá-
tani. 

Az egyik párt azt mondta, hogy a 
közönség előtt nem kell titkolni semmit. 
Minden hir csak fokozza az érdeklődést, 
mert a nagy és mohó kíváncsiságot csak 
maga a darab tudja kielégíteni, apró in-
diszkréció nem. A másik párt viszont azt 
vitatta, hogy az előre elmondott mese 
mindig hamis és ezért suta képet ad a 
darabról, félrevezeti a közönség jó uton 
haladó várakozását. 

Amint igy vitatkoznak, belép a szobába 
Heltai Jenő. A vitázók egyike rögtön 
hozzáfordult : 

— Jó, hogy jössz, János, el fogod 
dönteni a vitát. Mondd meg őszintén, 
mit szólnál hozzá, ha most megjelennék 
valamelyik lapban a készülő darabod 
tartalma. 

Heltai összekulcsolta a kezét, az égre 
nézett és felsóhajtott: 

— Adná az isten ! Legalább tudnám, 
hogy miről szól ! . . . 

A ruha. Csortos Gyula 
sétál az utcán. Olyan redengó 
van rajta, hogy a velszi herceg 
megfordulhat a zsírjában az 

irigységtől. Valaki találkozik vele és igy 
szól : 

— Te vagy az, Gyula ? Átjöttem a 
másik oldalról, hogy megnézzem, ki ez a 
feltűnően elegáns ember. Látod, akár-
milyen nagy művész vagy, azért jó dolog 
rendesen felöltözködni. Mégis csak ruha 
teszi az embert. , jg 

Csortos elgondolkozott, aztán csendesen 
felelte : 

— Igen. Most a ruha teszi az embert. 
De valaha kezdő színész koromban még 
az ember tette be a ruhát... 

Az autógramm. A Sa-
létrom-utca 6. számú ház 
egyik lakásába becsengetett 
a héten egy kis gimnazista. 

— Itt lakik, kérem, Lábas 
Juci őnagysága? 

— Nem, — felelte az az úriember, 
aki ajtót nyitott, — ő már elköltözött in-
nen. Most már én lakom itt. 

— Ejnye, — mondta erre mély bá-
nattal a gimnázista, — pedig én tőle 
szerettem volna autogrammot kérni. 

— Nem baj, — mosolygott az uj lakó, 
— majd irok én helyette. 

Azzal elvette a bámuló gimnazistától 
az autógramm könyvet és ezt irta bele: 

A Mágnás Miska Rollája helyett a 
Mágnás Miska komponistája, Szirmai 
Albert. 

A papa . . . A »Mágnás 
Miska" vonzereje napról-
napra erősbödik és ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy egyre nő azoknak 

a számuk, akik kétszer sőt háromszor is 
megnézik. Igy Latabár Árpád két kis fia 
sem nyugodott mindaddig mig harmad-
szor is elmehettek a Mágnás Miskához. 
Két felvonást feszült figyelemmel hallgat-
tak végig Latabár Árpád és Latabár 
Kálmán elemi iskolai tanulók, aztán fel-
vonás közben ellátogattak az öltözőkbe 
Király Ernőhöz is benéztek néhány szóra. 

— No hogy tetszett a darab? 
— A darab az nagyszerű . . . 
— No és a színészek — érdeklődött 

Király. 
A kicsinyek szigorúan összevonták 

szemöldöküket és ugy mondták: 
— Király bácsi tűrhető, de a papa... 
Itt egy végtelenül lekicsinylő mozdu-

lat következett. Ami érthető is, elvégre 
egy komoly papától szigorú gyermekei 
mást várnak, minthogy mindig azt mondia: 
„és egyáltalán". 

Szinnövendékek a cuk-
rászdában. Az Erzsébet-
köruton van egy kedves cuk-
rászda, itt találkozik a jövendő 
szinésznő-nemzedék. Az Illés 

cukrászda a jövendő primadonnák talál-
kozóhelye, a kis asztaloknál, torták és 
más jó fajta dolgok mellett eljövendő si-
kerekről és mai kisebb-nagyobb esemé-
nyekről és pletykákról folyik szó. A jö-
vendő szinész nagyságok a süteményeknek 
és cukroknak színházi elnevezéseket is 
adnak. Igy a medve-cukor, kritikus-cukor 
mert keserű, a töltött tésztát, melyben sok 
a töltelék „táblás ház tésztá"-nak vagy 
Király-szinház süteménynek nevezik, a 
sokat evő embereket „Népopera-ember"-
nek, mert abba sok belefér és általában 
minden süteményt „szininövendék"-nek, 
mert a sütemény is ennivaló. 
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A Mozgókép-Otthon ünnepi hete. 
János vitéz. — A léleklátó. 

A Mozgókép-Otthonnak ünnepi hete 
lesz a jövő hét. A magyar filmgyártás 
egyik diadalmas produkcióját hozza ezen 
a héten. A János yitéz kerül bemutatásra 
és előre merjük állítani, hogy ez a klasz-
szikus magyar alkotás a legnagyobb si-
kert fogja meghozni a közönségnél. 

Meg vagyunk győződve róla, hogy az 
az irodalmi nivóju és értékű filmattrakció 
az eddigi magyar sikereket mind el fogja 
érni, mert olyan témát visz a közönség 
elé, amely a magyar nép minden rétegé-
ben ma is él, és amelynek illusztrálása 
valóban esztétikai gyönyörűséget fog sze-
rezni a nézőknek. 

Magával a filmmel lapunk más részé-
ben foglalkozunk kimerítően, itt csak 
meg akarjuk említeni, hogy az újraéledő 
neoromanticizmus korában, mikor a sok 
szomorú valóság, a sok realisztikus gond 
és esemény amúgy is elfoglalja az embe-
rek gondolkodását, érzékeit, amikor a 
napközben végzett munka és a nyomasztó 
gondok, amúgy is súlyosan nehezednek 
mindnyájunk lelkére valósággal üdülés 
lesz e film finom és artisztikus meséjé-
ben, Petőfi csodaszép fantáziájának meg-
elevenedésében gyönyörködnünk. 

Hogy a Mozgókép-Otthon milyen vá-
logatott finom Ízléssel állítja össze műso-
rát, azt a jövő hét ismét nagyszerűen 
fogja illusztrálni. 

A János vitéznek a műsorra tűzése 
már magában is arra vall, hogy a Moz-
gókép-Otthon a legértékesebb attrakciókat 
akarja nyújtani látogatóinak, de a jövő 
hét második attrakciója, egy külföldi 
filmszenzáció méltó társa lesz a János 
vitéznek. 

A léleklátó cimü rendkívül érdekes, 
izgalmas és mindamellett szintén roman-
tikusan finom tragédia lesz a másik film. 
A cselekményét ennek a filmnek nem 
akarjuk elmondani, mert a cselekmény 
maga, igy papíron leírva talán keveset 
mondana, de másrészt viszont a cselek-
mény teljesen olyan fordulatokkal, olyan 
finomságokkal, hogy azok csak a filmen 

magán érvényesülnek akkor, mikor meg-
lepetésszerűen tárulnak elénk. Elejétől-
végig érdekfeszítő és izgalmas cselekmény 
olyan, amilyet talán csak Jókai tudott 
elképzelni, olyan amely az emberi érzé-
sek nagy skáláját mozgatja meg, és amely 
gyönyörű szép fotográfiájával a külföldi 
attrakciók között a legelső helyen áll. 

A film a Messter-gyár műterméből 
került ki és a szakértő moziközönség már 
erről az egy megjegyzésünkről következ-
tetheti, hogy a legtökéletesebb filmek 
egyikével fog találkozni a jövő héten a 
Mozgókép-Otthonban. A Messter-gyárnak 
már megvan a híre abban az irányban, 
hogy filmjei rendezés és fotografia szem-
pontjából a legkiválóbbak közé tartoznak,, 
ha tehát még hozzá tesszük, hogy A lélek-
látót maga a gyár is a nagyértékü filmjei 
közé sorozta, akkor el lehet készülve rá 
a közönség, hogy még a Messter-gyár 
produkcióinál is magasabb értékű ké-
pet kap. 

Hogy a gyár mennyire értékelte: a fil-
met, azt bizonyítja az, hogy két igazán 
nagynevű színészt szerződtetett' a fősze-
repek eljátszására. A női főszerepet Mária 
Fein, a Reinhardt társulat egyik legelső-
rangú drámai színésznője játssza, aki 
ebben az egy szerepében, amely egyszer-
smind az első filmszerepe, felülemelkedik 
a legtöbb filmszinésznőn. Egészen uj ki-
fejezés módokat hozott magával ez a mű-
vésznő filmre, és ezek az uj kifejezés 
módok mind a film technikájának kitűnő 
ismeretét mutatják. Megrázóan tökéletes 
a Mária Fein alakítása, ugy hogy különö-
sen az utolsó felvonásban meggyőződé-
sünk szerint sokaknak a szemében fog 
könny csillogni. Partnere Benne Decarli, 
aki szintén Berlin egyik legjobb színésze. 
Olaf Fönsshöz hasonlít magas férfias 
alakja, tiszta homloka, mély fekete szemei 
és ha távolról sem éri el szépségben Olaf 
Fönssöt, aHomunculust, de játéka, tudása 
ugyancsak igen értékes. 

Mindkét filmszenzációnak éppen ezek-
ért a legnagyobb sikert jósoljuk, 
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Az örök bün. 
A m á s o d i k H e n n y Po r t en f i lm. 

Henny Porten minden egyes szerepében va-
lami ujat, valami eredetit tud nyújtani és az 
utóbbi időben azok a sujetek is, amelyeket ez a 
kiváló művésznő megjátszik messze felülemel-
kednek az átlagos nivón. 

Az idei sorozat első filmje, a hattyúnyakú 
ernyő, a legjobb vígjátékok közé tartozik, füg-
getlenül Henny Portentől és ugyanugy most a 
második Henny Porten film, amely egyben az 
első idei Henny Porten dráma,' a legérdekesebb 
és legeredetibb társadalmi drámák egyike. 

Az érdekes filmdráma cselekménye röviden 
a következő : 

Dostheim bankár egy otthont épített tévedt 
lányok számára és az otthon felavatása alkal-
mából adott estélyen Gabriella Stark eljegyzi 
magát Wernerrel, a bankár unokaöccsével. Kurt 
Gabriella fivére Dostheimmal szemben nagyobb 
összeget veszít kártyán és erre fedezetül csak 
váltót tud neki adni, de Dostheim, aki sze-
relmes Gabriellába felajánlja neki, hogy elengedi 
tartozását, ha nővérét megszerzi neki, és Kurt 
vállalkozik erre az alávaló szerepre, hogy a 
bankár szabadon mozoghasson, unokaöccsét el-
küldi Mexikóba üzleti utra. Werner leveleit Kurt 
a megbeszélés szerint elfogja és néhány hét 

múlva Dostheim Gabriellát fivérével együtt va-
csorára hívja, ahol értésére adja a leánynak, 
hogy Werner Mexikóban eljegyezte magát vala-
kivel. Gabriella a hír hallatára elájul és mig Kurt 
orvosért siet, Dostheim visszaél a védtelen lány 
helyzetével, akinek azt a másnapi kérését, hogy 
vegye feleségül kereken visszautasítja. 

Gabriellát nemsokára ujabb csapás éri. Anyja 
meghal és Kurt eltékozolja a vagyonukat, ugy 
hogy Gabrielle elhagyja szülei házát és idegenek 
között ad életet gyermekének. 

Csupa szenvedés ezután a szerencsétlen leány 
élete. Naivan és ártatlanul rábízza magát régi 
ismerősei látszólagos jóindulatára, de azok ked-
vesükké teszik, aztán eldobják maguktól. Mikor 
Gabriella felismeri valódi helyzetét, kétségbeesett 
tobzódásba kezd. Szórja a pénzt odadobja magát 
mindenkinek, de csak azért, hogy gyermekét el-
tarthassa. Egy alkalommal azután Gabriella a 
rendőrségre kerül, ahol miután nincs foglalko-
zása. letartóztatják és elhelyezik a Dostheim által 
felállított otthonba. 

Ekkor érkezik meg Werner Mexikóból és 
megtudja nagybátyjától Gabriella szomorú sor-
sát. Természetesen nem tudnak róla, hogy Gab-
riella az otthonban van, és mindaketten meglá-
togatják az otthont, ahol Werner felismeri Gab-
riellát. A lány mindent elmond neki, és iey derül 
ki Dostheim gyalázatossága. Werner azonban 
megbocsát a leánynak, aki ily rettenetes árral 
fizette meg a késői boldogságot. 

leíenet a második Henny Porten filmből, „Az örök bűn"-ből. 
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„Az igazi férfi". 
A s z e z o n e l ső Psy lander-f i lm je . 

A mozi-közönség, amelyet mozijaink 

minden héten elhalmoznak szenzációkkal, 

már türelmetlenül várja, mikor legked-

vencebb kedvence, Psylander először lép 

az uj szezonban elébe. Október 3l)-án 

végre meglesz a nagy premier. Psylan-

der legújabb szerepében ekkor jelenik 

meg a közönség előtt Ezen a napon 

hozza ki a Nordisk Films Co. az első 

idei Psylander-filmet, „Az igazi férfi" 

cimü nagyhatású társadalmi drámát, 

amelyben Psylandernek igen jó és rend-

kívül hatásos szerepe van. 

Egy orvost, dr. Mark Römert játssza 

Psylander ebben a darabban. Dr. Mark 

Römer látogatóban van egy barátjánál, 

akinek nővérét, Renatet megszereti. A 

lánynak állandó udvarlója és a ház min-

dennapos vendége Gerhard Falk hadnagy, 

akivel azonban Mark Römer nem akar 

érintkezni. Falk ugyanis valamikor Römer 

nővérének a vőlegénye volt, de váltót 

hamisított Römer nevére, aki kifizette 

ugyan a váltót, de megszakitotta nővére 

érintkezését a fiatalemberrel. Egy alka-

lommal Renate előtt heves jelenetre ke-

rült a sor a két férfi között és e jelenet-

ben Mark Römer visszautasítja Falk ki-

hívását. Renate természetesen gyávának 

tartja Mark Römert ezért és Mark Römer 

a kinos jelenet után elhagyja barátja há-

zát. Renate azonban az orvos távozása 

után érzi, hogy megszerette őt és a vá-

rosba utazik egy barátnőjéhez abban a 

reményben, hogy találkozhatik Römerrel. 

Barátnőjénél egy alkalommal a lakásban 

levő fegyverekkel játszik, egy pisztoly 

elsül a kezében és Renate súlyos sebbel 

esik össze. Mark Römer klinikájára viszik 

és az orvos nekifog a veszélyes operáció-

nak. Operáció közben tüz üt ki a klini-

kán, de Mark Römer a legnagyobb ve-

szély közepette sem hagyja abba az ope-

rációt, an;elynek végeztével már csak a 

tűzoltók tudják nagynehezen kimenteni a 

bátor orvost és paciensét. Mikor Renate 

felgyógyul, értesül Mark Römer hőstetté-

ről, mellyel az életét mentette meg és 

felismeri, hogy mégis ez az igazi férfi. 

A rendkívül hatásos és megrázóan 

érdekes jelenetek közepette Psylander va-

lóban előkelő, elegáns és férfias alakítást 

nyújt, ugy hogy Psylander híveinek — 

amely szó valósággal az egész mozi-

közönséget jelenti — nagy gyönyörűséget 

fog nyújtani ez az első idei Psylander-

attrakció. 

J ö v ő héten , oktober 23-án jelenik az évad 
ep i k legszenzációsabb araerikai 

filmdrámája, a Hipokrites, amelyről mi már több 
izben beszámoltunk és amely már a legnagyobb 
érdeklődést kelti a nagyközönség keretében. 
Az állandó mozilátogató közönség már hírt ka-
pott erről a nagyszabású attrakcióról, amely 
egész különlegesen érdekes témát ad, és k dol-
gozásában, megjátszásában, rendezésében egya-
ránt mesteri. A kitűnő filmről lesz még alkal-
munk bővebben beszámolni. 

HAJSZÁLAKAT 
hölgyek arcáró l , kar fáró l végleg ki-
irtja felelősséggel a „Miracle" törv. védett 

t t r Po l l ik Sarolta 
hajeltávolitó specialista kozm. intézete 
(Andrássy-ut 38. I. em. A Nagy áruházzal 
szemben). Ártalmatlan, fájdalom nélküli 
kezelés. Rögtöni hHás. Minden eddigit 
felülmúl I Óvakodjunk utánzásoktól. Vi-
dékre a szert utasítással diszkréten kflldL 
Fogad egész nap . Szépségh ibák 
keze l ise . Arcgózfi lés, a r cmassz á z i 
arcápo lás . — (12 évi makSd«a . ) 

Tele ion 157—M. 
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n m z n i M s z i r u u u 
A szökött katona. 

Színmű öt felvonásban. Irta: Szigligeti 
Ede. Zenéjét szerzette: Szerdahelyi Jó-
zsef. Rendező: Csathó Kálmán.Karnagy: 

Kun László. 

Személyek : 

Gyenes László 
K. Hegyesi Mari 
Hajdú József 
Mihályfi Károly 
Lubinszky Tibor 
Mészáros Lajos 
Paulay Ede 
Szőke Sándor 
Szőke László 
Szatmáry Lajos 
Fehér Gyula 
Rózsahegyi Kálmán 
Bónis Lajos 

Lugosi Béla 
Szőke Lajos 
Gyuli i Edit 

Mátrai Ida 

Gróf Monti 
Camilla 
Saint-Geran 
Völgyi ezredes 
Segéde 
1 _ s ° ) , j ,» 
2-ik ) káplár 
1-ső ) , „ . . 
2-ik ) közlegény 
Völgyi inasa 
Miska ) közlegé-
Gergely ) nyek 
Roberto, Monti 

titkárja 
Tengeri 
Parti 
Róza, Montiné tár-

salkodónője 
Montiné komornája 

IV. HENRIK. 
Tragédia 5 felvonásban. Irta Shakespeare. 

Személyek : 

Ivánfi Jenő 
Beregi Oszkár 
Onóai Ákos 
Mészáros Lajos 
Kürti József 
Pethes Imre 
Molnár László 
Mihályffi Károly 
Lubinszky 
Bakó László 
Fehér Gyula 
Gál Gyula 
Mészáros Alajos 
Bartos 
Ditrói 

Hajdú József 
Mátrai Erzsi 
Cs. Aczél Ilona 
Horváth Paula 
Bónis Lajos 
Paulay Ede 
Pataki 
Szőke Lajos 
Gabányi László 
Kflrthy György 
Szőke Sándor 
Szatmári 
Oláh 

IV. Henrik király 
Walesi herceg 
János herceg 
Sir Walter Blunt 
Hővér 
Worcester 
Northumberland 
Mortimer 
Douglas 
Glandower 
Vernon 
Falstaff 
Poins 
Gadshill 
Peto 
Bardolph 
Lady Mortimer 
Lady Percy 
Korcsmárosné 
Korcsmáros 
Egy utas 
1. fuvaros 
2. fuvaros 
Pincér 
Feri 
Himök 
Sheriff 
Szolga 

v i g I I W I H / A Z 

Három a kislány-
Énekes játék. Irta Willner és Reichert, 
Fordította Harsányi Zsolt. Zenéjét Schu-
bert Ferenc nyomán színre alkalmazta 

Berté Henrik. 
Személyek : 

Gábor József Schubert Ferenc 
Csortos Gyula B. Schober Ferenc 
Sarkadi Aladár TschölI, udv. üveges 
Haraszthy Hermin Mária, a felesége 
Svärdström Valborg Médi 
Honthy Hanna 
Gerő Erzsi 
Makay Margit 
Sziklay József 
Pártos Gusztáv 
Fehér Artúr 
Tihanyi Zoltán 
ifi. Ditrói Mór 
Kardoss Géza 
Kemenes Lajos 
Bárdi Ödön 
Győző Lajos 
Bogyó János 
Csaiay Janka 
Kflrthy Sári 
Rozgonyi Ili 
Dénes Rózsi 
Kalocsay Ferenc 
Ráday József 
Balogh Klári 

Édi 
Hédi 
Grisi Lucia 
Schwind 
Kupelwieser 
Vogl 
Mayrhofer 
A gróf 
Brunéder 
Binder 
Novotny 
Stingl 
Krautmeyer 
Házmesterné 
Weberné 
Rézi 
Róza 
Hárfás 
Énekes 
Pikkoló 

Sz inház u t án a New-York k lv«-
h í z b a megyünk . 

A RÉZÁGY. 
Bohózat három felvonásban. írták.: Field 

és Mayo. Fordította : Heltai Jenő. 

Személyek: 

Góth Sándor 
G. Kertész Ella 
Csortos Gyula 
Haraszthy Hermin 
Gombaszögi Ella 
Sarkadi Aladár 
Körmendy Sári 

Harry 
Blanche, a felesége 
Monti, tenorista 
Montiné 
Norah 
Larkin 
Amanda 

BEVONULÁSKORNE 
FELEJTSE OTTHON AZ E6LE0 FOG-

PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜR 

ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN. 

v i ( * S I > z i r u i Á z 

FENN AZ ERNYŐ 
NINCSEN KAS 

Vígjáték 3 felv. Irta : Szigligeti Ede. 

Személyek : 

Szerémy Zoltán Donátfi ügyvéd 
V. Haraszty Hermin Klára neje 
Gombaszögi Ella Gizella 
Makay Margit Klára 
Góth Sándor Rejtei 
Kertész Dezső Báró Várkövii 
H. Kende Paula Borsosné 

I. felvonás. Rejtei a kalandos ipar-
lovag csak a legnagyobb nehézségek 
között birja fenntartani a nagyúri gaval-
lér-élet látszatát, Feljő vidékről régi ba-
rátja, báró Várkövi s elmondja neki, hogy 
meg szeretne házasodni, egy egyszerű, 
házias lányt venne feleségül. Ilyennek 
ismerték meg Donátfi ügyvéd leányait 
Rejtei, kijáratos az ügyvéd házához, el-
viszi barátját. Donátfiné nagy örömmel 
fogadja a báró-vőjelöltet s ráveszi férjét, 
hogy háztartásukat megnagyobbítsák, 
inast, fogatot tartsanak s leányaikkal 
végig bálozzák a farsangot. 

II. felvonás. Az ügyvéd leányai közül 
a házias lelkű Etelka szerelemre gyullad 
Várkövi iránt, ki azonban nénjének, a 
hiu Gizellának udvarol. Annál inkább ki 
nem állhatja a léha beszédű Rejteit, ki 
neki csapja a szelet. Kereken ki is kosa-
razza, mire a hoppon maradt udvarló 
bosszút forral, s ugy összekuszálja a 
helyzetet, hogy Várkóvinek nincs más 
utja, mint bucsut mondani a háznak. Ezt 
annál is könnyebben teszi, mert időköz-
ben meggyőződött róla, hogy Gizellát 
nem kötihozzá mély érzelem s a hirte-
len változás, s nagyúri keretek zavarják 
őszinte és becsületes érzelmeit. A Do-
nátfi házát tehát mind a két udvarló cser-
ben hagyja. 

III. felvonás. Az ügyvéd házában be-
köszönt a hamvazószerda, Donátfiné is 
meggyőződött egy véletlen által, hogy 
kinevetik őket a nagyúri társasigokban 
mindenki érzi rajtuk a ,.Fenn az ernyő 
nincsen kas'' életmódot. A kacagtató bo-
nyodalom után mégis minden rendbe jő, 
Várkövi báró rátalál Etelkájára, Rejtei 
turpisságai pedig, egy csomó váltó révén, 
napfényre jönnek. Azonban ő is javulást 
fogad s igy valaha tán, neki is reményt 
lehet Gizella kezére. 

Nem kell külföldre menni énekelni tanulni! 
ROSSI ROSINA operaénekesnő és ERÉNYI R. ANTAL énekmester, 
kik tanulmányaikat külföldön végezték, hangképző és hangfejlesztő magán-
é n e k i s k o l á j u k b a beirás és próbaének dijtalan. Tanitás a legkitűnőbben 
bevált speciális, a k ü l f ö l d i z e n e a k a d é m i á k o n h a s z n á l t módszer szerint. 

M a g á n ó r á k ! — Csopo r t t a n i t á s ! — Kiképzés : Opera, hangverseny, Operette és 
kabareténeklésre. — Jelentkezés: Erzsébet-körut 40—42., délelőtt 11-től délután 4-ig. 
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KERINGŐ. 
Színjáték 3 felvonásban. Irta : Ruttkay 

György. Rendező : Jób Dániel. 

Személyek : 

Fenyvesi Emil 
Varsányi Irén 
Tanay Frigyes 
Dallos Olga 
Kertész Dezső 
Kemenes Lajos 
Kardoss Géza 
Haraszthy Hermin 
Forgács Irén 

Történik 

Tatár, gyáros 
Erzsi, a felesége 
János 
Balázsné 
Illesházy 
Kozma 
Szakács 
Süvegesné 
Szobalány 

Budapesten. 

Sz ínház u tán a New-York k ávé ' 
házba megyünk . 

Andrássy-ut 69. Telefon 93—16. 

A SZERZŐDÉS. 
Kis szinmtí. Irta: Egyed Zoltán. 

A főszerepben: Medgyaszay 
Vilma. 

A CENZÚRA. 
Tréfa. Irta: Gábor Andor. 

A BAKTER. 
Irta: Harsányi Zsolt. A fősze-

repben: Rózsahegyi Kálmán. 

AZ ADÓ. 
Tréfa. Irta : Gábor Andor. 

SZIBÉRIÁBAN. 
Zenéskép. Irta: Gyóni Géza. 

Továbbá : 

Balázs Sándor, Békeffi László és 

Lengyel István kis darabjai. 

Fellépnek : 
Sajó, Boros, Békeffi, Gellért, 
Bánóci,_ Medgyaszay, Kökény, 
Vidor, Ross Jenő, Rajna Alice, 
Nagy Margit, Hollós Rózsi, Ür-
mössy Anikó, Homoki Paula, 
Varsa Gyula, Uray Tivadar, Lu-

kács Sári, Magyary Lajos. 

Kezdete este '/« 10 órakor. 

T B A 
had i fogo ly 
munkásoknak 

TEABEHOZATALI TÁBSASÁ6 
Budapest, V., Széchényi-utca 7.'sz. 

k lMLY s/ inuAZ 

MÁGNÁS MISKA. 
Operette 3 felvonásban. — Irta: Bakonyi 
Károly. — Zenéjét Gábor Andor verseire 

szerezte : Szirmai Albert. 

Latabár Árpád 
Gerő Ida 
Szentgyörgyi I. 
Szabolcs E. 
Várossy 
Horváth S. 
Stróbl M. 
Papp M. 
Király Ernő 
Raskó 
Fedák Sári 
Roboz 
Alföldi J. 
Erdei Berta 

Személyek : 

gróf 
Lotti grófné 

grófnő, leányuk 

Korláth i 
Korláth : 
Rolla grófn 
Gida, fiuk 
Récsei Mikszi gróf 
Técsey Pikszi gróf 

g g f « ) grófnők 

Baracs Iván 
Szele, Korláth titkárja 
Marcsa, mosogatólány 
Miska, lovászgyerek 
Leopold, Baracs inasa 
Kati néni, szakácsné 

sz ínház u t án a New-York kávt-
házba megyünk . 

MÜINT. LENGYELLIPÖT 

nAGfAPiiiviriu/tf 

Királynőm, meghalok 
érted. 

Színmű 3 felv. Irta: Vilányi Andor. 

Személyek : 
Z. Molnár Dr. Ivánovics Leonid 
B. Marton Erzsi Mária, a felesége 
Virányi Sándor; Grumoff Petrovics Iván, 

hadbiró-százados 
Törzs Jenő Borins^ky, tanár 
Körmendi Antonovics Péter, élel-

mezési tiszt 
Kardos Andor Az inas 
P. Tárnoky G. A szabónő 

Rendező: Vajda László. 

I. felvonás. Dr. Janovics Leonid elő-
kelő katonaorvos házában vagyunk. Az 
öregedő orvos imádja gyönyörű ifjú fe-
leségét, fényben, pompában füröszti, 
csaló lesz miatta, katonákat szabadit, 
csakhogy minden pénzt a lábai elé rak-
hasson, Az asszony férjében csak a jó-
ságot látja, elkábítja a hódolat s hűsé-
ges, tiszta asszonya férjének. Megérkezik 
a városba az orvos unokaöccse Grumoff 
Petrovics Iván, hadbiró százados, nyíltan 
egy, a városban történt, kozákgyilkosság 
nyomozásának ügyében, titokban, hogy 
végére járjon a katonaszabaditásoknak, 
valójában az asszony kedvéért, kit már 
régóta szeret. 

II. felvonás. A hadbiró százados ke-
mény, önző karakter, ki csak hódításaiért 

és karrierjéért él. Az asszony lelkében 
is újjáéled az elnyomott szerelmi vágy, 
áldozatul esik az erősebb, hatalmas szen-
vedélynek. Forró, boldog és mámoros 
percek következnek számára, kezdi meg-
gyűlölni az Urát, ki eddig mintegy rab-
ságban tartotta. A hadbiró eközben ki-
nyomozta, hogy nagybátyja, ki felnevelte, 
dédelgette mindig, a katonaszabaditó. 
Egy pillanatig sem habozik, nem akarja 
őrnagyi rangiát kockáztatni s megteszi 
a lépeseket, nogy leleplezze rokonát. 

ill. felvonás. Az orvos is észreveszi, 
hogy a háló összeszorul körülötte, min-
denét pénzzé teszi s menekülni akar. Az 
asszony azonban szembeszáll az urával 
s szerelme jogán megtagadja őt, nem 
akar velemenni. Az öreg orvos előtt 
összeomlik minden. Oly hatalmas és meg-
rázó e csapásban, hogy az asszony lel-
kében felébred a szánalom, vele akar 
már maradni s megmenteni őt. Könyörög 
szeretőjének, a hadbírónak, ez azonban 
hajthatatlan. Ekkor az asszony revolvert 
fog rá és lelövi. A tett után ébred csak 
tudtára cselekedetének. Rettenetes erővel 
ébred benne az életösztön, tűri, hogy egy 
régi rajongó szerelmese, egy költő-tanar, 
Borinszky, kivegye kezéből a revolvert s 
vállalja helyette a gyilkosságot A tanár 
feláldozza magát álmai királynőjéért 

Bernát bácsi. 
Családi kép 3 felvonásban. írták: Fried-
mann Ármin és Kottow Hans. Fordította: 
Kövessi Albert. Rendező: Vajda László, 

Személyek : 
Törzs Jenő Würzburg 

kereskedő 
VándoriGusztávFrigyes ) (i • 
Tarnai Ernő Pál ) n a l 

Dobos Margit Wally, leánya 
Z. Molnár L. Fe.nwall Oftó, Wally 

férje 

Csillag Irén Hertha, leányuk (10 éves) 
Lenczi Hedvig Siddy,Frigyes felesége 
Vágó Béla Rosenberg Adolf, proku-

rista 
T. Forrai Róza Betty, neje 
Báthoii Gizélla Málcsi ) 
Fényt» Annus Zelma ) l e a ny a l 

Magyari Lajos az öreg Ellinger, Betty 
atyja 

Virányi Sándor Landshutter Ede, utazó 
Kardos Goldfaden, hivatalnok 
Jávor Perenc, irodaszolga 
Sári Rózsi Kati, cseléd Rosenbergnél 
Ballasa Károly, komornyik 

Fernwallnál 

A Kaméliás hölgy. 
Személyek : 

Tarnai Duval Armand 
Vágó B. Duval Germond 
Z. Molnár Briux Gaston 
Réthey Saint Gaudes 
Vándori G. Gusztáv 
Pártos Gire Grof 
Viránvi S. Varville 
Kardos A. Orvos 
Feld Iren Gaudier Margit 
Bányai Irén Nichette 
Zala K. Nanie 
Gerő Ida Prudence 
Szilágyi R. Olympse 
Abonyi Arthur V l i : 

Bera Paula Anais 

Doktor 
HESEDÜB. 
Bmla;e*t, 

József, 
körút 51. 

férfiak és nók betegségeinek könyvét 
i t « » e n küldi. (20 filléres bélyeg.) 
— Rendel hé köznapokon 4—8-lg. 
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q.S7 m ű v é f z a ö 

A művésznő parfeumös garderobjában dísz-
helyet foglal el a toilette asztal rengeteg 
csecsebecséivel. Az őszi parfeum compositiók 

között vezet a L Orignn, Ambra Antique, fehér-
rózsa megegyeznek a szappan discrét illatával, 
a Germandre pouder szintén német gyártmány, 
a 4711, az Oya körömfényesitő differens haj-
ápoló szerek, a Vinegre de toilette, a Honey 
Yelley, a Leichner schminkek, a Lohse és 
Dralle legkülömbözőbb gyártmányai igen meg-
bízhatók, mert igen szép számban képviselik 
a művésznő bizalmát. « 



W A L D E M A R P S Y L A N D E R 
első fellépte „Az igaz i fér f i " cimü színműben október 30-án. 

Lengyel Lipót lithografiai és könyvnyomdai müintézete Budapest V. Visegrádi-utca 3. — Telefon 13-31 
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