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A Vígszínház nagysikerű T T ' „ 1 ' C C 7 ' 1 . , 1 f j c „ A Vígszínház nagysikerű 
újdonsága. 1 a l l l l a o o £ C & i ±17 . o / i . újdonsága. 

( P a r k e t t s i t z : N o 1 0 ) 
Zenés bohózat 3 felvonásban. í r ták : H a l l e r Hermann és W o l f f Willi. Zenéjét szerezte: 

G o e t z e W. Walter, Fordí tot ta : K o m o r Gyula dr. 

A KIRÁLY-SZINHÁZ legköze-
lebbi újdonsága! 

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

Király-Szinházban. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ legközelebbi 
újdonsága ! 

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

tóber hóban. 

A BUDAPESTI 
NEMZETI-SZÍNHÁZ 
KIRÁLY-SZINHÁZ 
V Í G S Z Í N H Á Z ÉS 
MAGYAR-SZÍNHÁZ 

L E G K Ö Z E L E B B I 

ÚJDONSÁGAI! 

A VÍGSZÍNHÁZ 
legközelebbi újdonsága ! 

A hónapos szoba 
Zenés életkép 3 felvonásban. 

Szövegét és zenéjét irta: Farkas 
Imre. Szinrekerül a Vígszínház-

ban szeptember hóban. 

A MAGYAR-SZINHÁZ 
legközelebbi újdonsága! 

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

f ^ » 1 1 "1 m " Szövegét ir ták: B r ó d y Miksa és M a r t o s Fe renc 
o z i o i i i n e r c e g n o z e n ^ t szerezte: j a C 0 b i viktor. 

Operett 3 felvonásban. Szinrekerül a Király-Szinházban december hóban 

AZ UTOLSÓ CSÓK 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Irta: BIRÓ' LAJOS. 
Szinrekerül a Magyar-

Szinházban. 

A GYŐZTES 
Vígjáték 3 felvonásban. 
Irta: VAJDA ERNŐ. 
Szinrekerül a Nemzeti-

Szinházban. 

A PRÉDA (Freiwild.) 

Szinmü 3 felvonásban. 
Irta : Schnitzler Arthur. 
Fordí tot ta : SalgóErnő 
Szinrekerül a Magyar-

Szinházban. 

A LÉGIONÁRIUS 
Operette 3 felvonásban. 
Ír ták: Uray Dezső és 
Zsoldos László. Zené-
jét Orbán Dezső ver-
seire szerezte : Sztojá-
novits Jenö. Szinrfke-
rül a Király Színházban 

ZOLTÁNKA 
Korrajz 3 felvonásban. 

Irta : Krúdy Gyula. 
Szinrekerül a 

Magyar- Színházban 

Volt egyszer 
egy király 

Mesejáték 3 felvonásban. 
Irta : Somlay Arthur. Zenéjét 

szerezte: Nádor Mihály. 
Szinrekerül a Nemzeti-

Szinházban. 

Das Vermächtnis 
Szinmü 3 felvonásban. 
Irta: Schnitzler Arthur. 

Szinrekerül a 
Magyar Színházban. 

Salome visszanéz. 
Regényes szinmü 3 fel-
vonásban. í r ták: Orbán 
Dezső és Tábori Emil. 

Szinrekerül á 
Magyar-Színházban. 

A b e c s ü l e t e s 
Vígjáték o c c - y r m - \ 7 -
3 felvonásban. d S S Z O I i y 

Irta : Korcsmáros Nándor. 
Szinrekerül a 

Magyar- Színházban. 

• » 

A BOLOND 
3 felvonásos Szinmü 

Irta : Szerdai (Svabach) Andor 
Szinrekerül a MAGYAR-

SZINHÁZBAN. 

D i v a t o s p á r 
(DAS PAAR NACH DER 

MODE) 
Ir ta: Raoul Auernhaitfler. 
Szinrekerül a MAGYAR-

SZINHÁZBAN. 

1 
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Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. 

Szacsvay Imre búcsújához. 

Előfizetési árak: 

Budapest és vidékre 

Egé3z évre 8 kor 
Félévre 4.70 , 
Negyedévre 2.40 , 

Egyes szára ára 
Budapesten 20 f. 

Vidéken 24 f. A Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

*r 

színházi elet 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes buda-
pesti színházak egész heti szinlapjával. 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerrkesztőség és 
kiadóhivatal : 

E5 tvös -u tca 31. 

Telefon 133—98. 

És ismét egy az érdemesek közül, 
aki közöttünk élt és kit megszerettünk, 
aki eltávozik közülünk és kit megsira-
tunk . . . 

Még egyszer eljön közibénk és a 
Lear király parádés szerepében szól le 
majd az ország első színpadáról a kö-
zönséghez, amely 30 éven keresztül meg-
tanulta őt becsülni és 
szeretni és azután egy 
barátságos kis pozso-
nyi házból indul majd 
sétájára minden nap-
sütötte délelőttön a 
Nemzeti Szinház leg-
újabban nyugalom-
ba vonuló szinésze : 
Szacsvay Imre. 

Ha a magyar Thália 
papjainak pályafutá-
sát magunk elé raj-
zoljuk, ugy szebben, 
becsületesebben meg-
futott karriért el sem 
tudunk képzelni a 
Szacsvay Imréénél, a 
ki sziniakadémiai tanulmányait elvégez-
ve Kolozsvárra került a színházhoz, a 
mely mindenkoron a magyar színészet 
legjelesebbjeit nevelte. Kevesen tudják, 
hogy akiket közönségünk a fővárosi 
színházak kitűnőségeiként ismer és sze-
ret, azoknak legtöbbje a kolozsvári szín-
háznál kezdte meg pályafutását. 

Szacsvay Imre is ennél a nagy-
tradicióju színháznál kezdte és már 
első fellépése alkalmával a legteljesebb 
elismerés hangján illette őt a kritika. 

Mi sem természetesebb, minthogy 
a fiatal Szacsvay sem maradt sokáig 
kincses Kolozsvárt, mert 1884 április 
elsejétől kezdődőleg a budapesti Nem-
zeti szinház szerződtette őt tagjai so-
rába. 

És itt kezdődik egy sikerekben 
gazdag, tevékeny munkásságban eltöl-

tött 30 éves művész-
pálya, amely nem ho-
zott diadalmas forró 
estéket, amilyeneket 
nem is lehet várni ott, 
ahol a legapróbb sze-
repekek is kiváló erők 
kezeiben vannak, el-
lenben hozott örömet 
okozó közbecsülést 
szerző tapsokat és el-
ismerő hirlapkritiká-
kat. 

Mikor nemrégiben 
hosszabb hallgatás 
után a „Rang és mod" 
repríz én csillogtatta 
nagyszerű színjátszó-

képességét, azon óhajnak adtunk kifeje-
zést vajha e nagy művészt gyakrabban 
láthatnók a színpadon. Ennek az óhaj-
tásnak egyszeriben elébevágott Szacsvay 
nyugalombavonulása és a közönséggel 
együtt intünk búcsút a távozó művész-
nek, kit már szeretettel vár és fogad magá-
ba uj pátriája, meghitt pozsonyi otthona. 

Most hétfőn búcsúzik el a művész 
közönségétől a Lear királyban és hivei 
mégegyszer bucsut inthetnek a régi 
Nemzeti Szinház e távozó nagyságának. 



2. oldal SZinUÁZi E U T 

Utazás a »Mozikiraly« sikere körül 
Strelisky felvételeivel. 

BK « rendőri hírek között még 
mindig találkozik olyan, a 
mely arról számol be, hogy 
Sülő Gáspár vasmunkás a 

Lehel-téren megcsúszott egy dinnyehé-
jon és a lábát törte. Szóval még alapo-
san benne tartunk a dinnye szezonban, 
de ez a Lehel-téren és a Garay-piacon 
mutatkozik leginkább. Ha az ember este 
fél nyolctól nyolcig odaplántálja magát 
a Király szinház tövébe, azt kell hinnie, 
hogy a leghidegebb tél és a legforróbb 
szezon kellős közepén vagyunk. A le-
vegőben nevek röpködnek . . . A Fedák 
mondja az egyik . . . És mit csinál Rát-
kai ! . . , Hát Boros . . . Ebből látni, hogy 
egy hetes múltjának, a Mozikirály már 
úgynevezett karriért futott meg a Ki-
rály-szinház deszkáin, ami bizonyos elég-
tétellel szolgálhat az annyiszor lecsepült 
német humornak, végeredményben Ber-
nauer és Schanzer uraknak, akik a 
mozikirály szövegét irták. Mégis — ugy 
vettük észre — a közönséget a színé-
szek káprázatos, friss kedve, pompás 
színészi trükkjei ragadták el. Mindenek 
előtt Fedák és Rátkai, akik ezzel az 

alakításukkal ezernyi mulatságos és ra-
gyogóan elmés ötletet hoztak ki a da-
rabból. 

Rátkai. Hölgyeim és uram, ne ter-
heltessenek idefigyelni, amikor arról van 
szó, hogy mit csinál Szigiigeti Psylander 
szerepében az önök kedvence, Rátkai. 
Önök százféle varriációban látták már 
Napoleont, de bátrak vagyunk jelezni, 
hogy még maga nagy Napoleon is ke-
délybeteg suszterlegény Rátkai Napó-
leonjához képest. Van egy jelenete, mi-
kor az olasz énekesnőnek (Lábas Juci) 
a szálloda szobájában pusztán a mimi-
kájával, egyetlen hang nélkül ajánlja a 
nyugalomra térést. Ilyent még nem látott 
a magyar közönség. A nélkül, hogy csak 
ujjal is hozzányúlna kifogástalan zsa-
kettjéhez, mindenki által érzékelhető 
módon mutatja be önmagán, hogyan 
vetkezik egy hölgy? Kezdi a retikül 
felnyitásán, leteszi a kalapot, blúzt, 
szoknyát, harisnyát, majd folytatja a 
fűzőn, nem feledkezik meg a hamis lok-
nikról sem és mindezt olyan tökéletes 

Fedák Sáli [Janka] Rátkai [Szigligeti Pszylander] Percei Sári [Unka), Nádor (Gergely), Szabolcs (Náci) 



SZfriUÁZi ÉLET 3. oldal 

precizitással végzi, hogy a nézőtér majd 
megszakad a kacagástól. 

Valaki föltette a pikáns ifjú kérdést, 
hol tanulhatta mindezt Rátkai ? Nodehát 
ez már igazán üzleti titok, amihez sen-
kinek semmi köze. Elég az, hogy Rát-
kai tudja. A közönség azonban nem 
győzi megújrázni a vetkezési jelenetet és 
Rátkai újra csinálja, elfelejtvén, hogy 
előbb ugyanilyen recipe szerint föl kell 
öltöznie. Oda is súgta neki a múltkor 
Lábas Juci : 

— Hallod ? Már egyszer levetkőztél. 
Most előbb föl kéne öltöznöd, hogy újra 
levetkőzhess. 

Mire Rátkai visszasugta: 
— Gondoskodott rólam az, aki a me-

zők liliomait felruházta. 
Csakugyan az isten bőven gondos-

kodott Rátkairól. 
* 

Kacagtató jelenetekkel ugyancsak 
telistele van a darab. A harmadik fel-
vonásban megjelenik Boros, (Varjú Mi-
hály) akinek az a nevezetessége, hogy 
harmincezer korona van bevarrva a 
nadrágjába. Ne kívánjon tőlünk senki 
pontosabb földrajzi leirást, tény, hogy a 
pénz ott van, ahol az ember rendesen 
ülni szokott. Latabárnak viszont, aki 

Gcrő Ida (Bimbó) és Kabos (rendező) 

egy szélhámos lengyelt játszik, az a 
feladata, hogy a pénzt megszerezze 
Borostól és e célból óvatosan föl kell 
fejtenie a nadrág ama részét, ahol a 
harmincezer korona rejtőzik. 

A pénz megszerzése a közönségnek 
rengeteg mulatságot okoz, annál ke-
vésbé Borosnak, Lataí>ár ugyanis föl-
használja azt az előnyét, hogy Boros-
nak a darab szerint nem szabad észre-
vennie a lopást és egy tűvel alaposan 
megkínozza szegény Borost. A spártai 
ifjú, aki rókát lopott és hang nélkül 
tűrte, hogy a haszontalan állat a kö-
penye alatt belé harapjon, nem volt 
olyan hős, mint Boros. Mert ő a fájda-
lom mellett még vicceket is csinál. Olyan 
vicceket, hogy a közönség gurul a ka-
cagástól. 

* 

Fedák Sári megint nadrág szerepet 
játszik. Az igaz, hogy nem végestelen 
végig, hanem amikor mint cserkészfiu 
megjelenik a színen, az elragadtatás 
moraja fut át a nézőtéren. 

Fölmerült a kérdés, hogy melyik 
felekezeti-cserkész csoport fogja magá-
hoz hódítani Zsazsát, de erről most már 
beszélni sem kell. Tudniillik ő hódította 
magához az összes cserkészeket vallás-

Szabolcs (Náci) Gerö Ida (Bimbó), 



r 

4. oldal SZfnUÁZl ÉLET 
különbség nélkül. És akárhány kis cser-
kész csak este tizenegy után érkezik 
haza nagy kirándulásából. Tudnillik haza-
jövetel utbaejtette a Király színházat, 
ahol meg kell nézniök a legideálisabb 
cserkészfiut. 

* 

Amint mondottuk, az operett tele 
van a legpazarabb színészi trükkökkel. 
Mégis valamennyi között a legszenzá-
ciósabb a Váci-utcai tánc, amelynél 
tökéletesebb korzói jelenetet még soha-
sem láttunk. Persze Fedák és Rátkai. 
Maga a tánc egy egész kis történet. 
Rátkai és a fiu ruhába öltözött Fedák 
fixiroz és nyomon követ egy szép nőt. 
Aztán egy csomó ismerős alakot üdvö-
zölnek-Mindezt a tánc mozdulataiból és a 
szereplők mimikájából érzi ki az ember-
De persze barbár dolog volna részünk-
ről, ha e leirást tökéletesnek tartanok. 
Nem lehet ezt csak igy elmondani. Meg 
kell nézni és meg kell újrázni nagyon 
sokszor. 

* 

VÁCI UTCÁN . . . 
Hogy ha jársz a Váci utca csillámló során 
Váltig fúlsz a ringó hölgyek imbolygó nyomán 
Itt is ott is egy-egy kis lányt elkísérni könnyű 

[is tán 

Boros (Varjú) 

Mind kacérok é s a célod csak időt kiván 
Rájér itt plöröz itt ma a férfit főzik 
Kis cipellő, nagy szemek, szived ettől megremeg 
Csillogó a gázfény, lépked itten száz lény 
Váci-utca tündérország oh be drága vagy. 

Refrén : 
Váci-utcán, Váci-utcán hogyha egyszer végig 

[mégy 
Nem hiába lótsz és futsz ám csakhogy akkor 

[ember légy 
Váci-utcán Váci-utcán szemed ámul hölgyek 

[puccán 
Ámde kérlek jól vigyázz — követendi kedved 

[gyász. 
» 

Mit gondolnak, hol tartja első állo-
mását az első operett-siker? Nem a 
huszonötödik előadáson, hanem Stre-
liszky mester műtermében, ahol a Mozi-
király szereplőit finom uzsonnával várta 
már a gazda. És vigan falatozott a Mo-
zikirály, nemkülönben Zsazsa is, a cser-
készfiu, úgyszintén Mária Gesticulata, 
a derék Varjú Mihály és a szélhámos 
Popelka. Mert, mint a közmondás tart ja 
munka után édes az uzsonna. 

Fedák Sári és Rátkai a Váci-utcai táncjelenetben. 
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Arányi Dezső Lohengrin. 
izony sokan voltak a m. kir. 

Opera törzspublikumából is, 
akik utána mentek Arányinak 
a Népoperába, hogy meghall-

gassák tőle Lohengrínt. Valóban érde-
mes volt megváltani azt az átszállót és 
ráadásul a belépőjegyet, mert aki végig 
hallgatta Arányit, szives örömmel kellett 
konstatálnia, hogy az Operának sok 
időn át dédelgetett magyar tenoristája 
most áll művészetének zenitjén. Drámai 
erőben és finom hatásokban bővelkedő 
volt az ő Lohengrinje. Mintha maga a 

Mészöly felv. 

germán mithologia elevenedett volna 
meg körülötte, az ő kedvéért ,— és a 
közönség is érezte, hogy sokkal, nagyon 
sokkal tartozik e méltán népszerű opera-
énekesnek és elhalmozta őt elismerésé-
nek ezernyi figyelmes jelével. 

Operaházi sikerei után persze nem 
volt nehéz megjósolni, hogy Arányi De-
zső a Népoperában fogja folytatni dia-
dalainak sorozatát. Es a művész ambí-
cióit is jobban kielégíti az uj otthon, 
ahol működésének szabadabb tere nyí-
lott és ahol megjátszhatja mindazokat a 
szerepeket, amelyek egyéniségének és 
gyönyörűen csengő lirai tenorjának leg-
inkább megfelelnek. 

Salgó Ernő dr. 
A Pesti Naplónál 
Ir kritikát Salgó 
Ha üt, az bizony fáj 
S a seb, amit vág, sajgó 
Kritikája mindig 
Gondolatot termő, 
Mert alapos ember 
Az a Salgó Ernő 
Ám, ha sebet vág is, 
Kigyógyítja sokszor 
Mert két színházunkban 
Ő a házidoktor. 
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NEMZETI SZÍNHÁZ: BOLONDOK TÁNCA. 1. Kiss Irén (Elizabetha) 2. Hajdú József (a titkár) 3. Mészáros Alajos 
4. Rózsahegyi Kálmán (Nikita). 5. Kürthy József^(Pawlow) Alexy felv. 

A nevető férj. 
A Népopera bemutatója. 

Hl? j v y acagás ő felsége gyakori ven-
W 2 ? dége a Népoperának. A min-
M f deniitt szívesen látott felséges 
• É k ur „A nevető fér j" premierje 

alkalmával ismét beköltözött 
a Népopera falai közé és on-

nan egyhamar nem is fog eltávozni. 
Kacagtató és elragadó munka Buda-

pest legújabb operett slágere. Nagyon 
vidám és változatos cselekmény köze-
pette jóizübbnél jóizübb alakok vonul-
nak el előttünk. Egyenesen moziszerű 
gyorsasággal robog tova a cselekmény 
és a közönségnek ideje sincs arra, hogy 
egy percre kipihenje a folytonos neve-
tést. És ha a vidámság egy pillanatra 
elhal, akkor valami meleg lira és sziv 
mélyéből fakadó poézis váltja fel. 

A hős egy már kissé öregedő, 
meggazdagodott müvajgyáros, a hősnő 
pedig egy úgynevezett „meg nem értett 
nő" aki amellett, hogy férjét is szereti, 
regényeket ir és az életben is keresi a 
maga regényét. Egy irodalmi estély ke-
retében Szapolczay gróf udvarolni kezd 
a szép asszonynak, aki nem utasítja 
vissza a szerelmes közeledést. A fér j 
vakon bízik feleségében és néhány hétre 

vadászatra akar menni. De minthogy 
azt hiszi, hogy felesége erre nem ad 
engedélyt azt mondja, hogy Itáliába 
utazik. Mindenki elhiszi, és a férj egy 
nászutas párt biz meg azzal, hogy na-
ponta küldje el a feleségének irt leve-
lezőlapokat. A férj Leányfalura megy. 
De nagy meglepetésére ott találja fele-
ségét is óriási vadásztársaság közepette. 
Hangulatos és vidám jelenetek követ-
keznek egymásután, melyekből a férj 
azt következteti, hogy a felesége meg-
csalja. Lemond az asszonyról, akit szeret 
és boldogtalanul egyedül marad. A vá-
lóper még egy csomó ismerős pár peré-
vel együtt azonban egy oly ügyvédhez 
került, aki a legfurfangosabb módokon 
mind a házasfeleket kibékíti egymással. 
A müvajgyáros boldog, a nevető fér j 
is kibékül feleségével, az asszonnyal, 
aki mint irónő is nagy sikereket ért el 
legutóbb megjelent „A nevető fé r j " cimü 
saját életéből merített regényével, mely-
ben udvarlóját gróf Szapolczay t csú-
folja ki. 

Ennek a bemutatónak valósággal 
ünnepi színezetet és országszerte kiható 
nevezetességet az ad, hogy Budapest 
közönsége ismét ünnepelhette régi ked-
vencét Szirmai Imrét, aki ma elegánsabb 
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művészibb mint valaha. A nagy művész 
sikerekben gazdag élete uj fordulópont-
hoz jutott, melyen tul még az eddigiek-
nél is ragyogóbb sikerek várnak rá. 
Berky Lily méltó partnere volt Szir-
maynak. Elragadó bájossága, kellemes 
hangja, temperamentuma és nagy színészi 
készsége egyaránt arra predesztinálják, 
hogy egyik legnépszerűbb primadonnánk 
legyen. A közönség viharos tapsokkal 

honorálta művészetét, szépségét és ele-
gáns toalettjeit. A közönség megkacag-
tatásál oz nagy mértékben hozzájárult 
Horthy egy igazán eredeti alakításával, 
Újvári Pázmán, Hudacsek Nelly, Ma-
rosffy és a többiek is mind hozzájárul-
tak az est nagy sikeréhez. 

A szerzők, akiknek ilyen gonddal 
és ily művészi rendezéssel adják elő 
darabjukat, igazán boldogok lehetnek. 

1. Újvári Károly, Horthy S á n d o r , Fehér Artúr. 2. Pázmán Ferenc. 3. Marosf fy Lajos, Hudacsek Neüy. 4. A női Nimiódok 
A l e x j felv. 
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NYARALÁSI KÉPEK, 1. Sándor Erzsi a Lidón. 2. Ráthonyi Ákos gyermekei Abbázziában (a középső két gyermek) 
3. Beregi Oszkár és kislánya a Lidón. 4. Kunossy Ella a Lidón. 

Tangó az operában. 

Amióta a pompás Tango dirigál az 
Operában, a kedves olasz kar-
mester neve egy csomó mulatsá-

gos félreértésre adott alkalmat. A múlt-
kor például egy vidéki pár álldogál a 
hirdető-oszlopok előtt és érdeklődéssel 
nézik a szinlapokat, hova menjenek es-
tére. 

— Tyü, anyjuk — pat tan föl egy-
szerre a férj — az Operába fogunk 
menni. 

— Ugyan már — replikázik az asz-
szony — nem értünk mi ahhoz. Fából 
van a maga füle is, meg az enyém is. 

— Ne beszélj ! Hát nem látod, hogy 
mi van most az Operában? Tango van, 
azt a kutyafáját. 

És nem kisméretű hasával a tangora 
emlékeztető mozdulatokat produkált. A 
derék atyafi ugyanis összetévesztette 
Tangót a karmestert, a tango-tánccal. 
És este meglehetős csalódással hagyta 
ott az Operaházat. 

— Mert szép, szép — mondta — a 
klasszikus muzsika, de mit ér, ha a Tango 
dirigál és nem táncol? 

Es meg volt győződve, hogy tuda-
tosan becsapták. 
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Taccaninál. 
A Bohémélet Ro-

dolphjának szívre-
ható melódiáival 
aratta első és igaz 
sikerét az Opera uj 
tenoristája): Gusep-
pe Taccani. Mert 
mindaz ami e fiatal 
énekes művészeté-
nek rugója, meleg-
ség és tempera-
mentum érvénye-, 
sült e brilliáns sze-
repben s ha a to-
vábbíesték is ennyi 
tapsot s lelkesedést 
váltanak ki, bizo-
nyos, hogy Taccani 
csakhamar népsze-
rű tagja lesz Ope-
ránknak. 

Mi persze siet-
tünk őt kikérdezni 
mindarról ami ol-
vasóinkat érdekel-
hetné s ő titkárjá-
nak segítségével 
készségesen vála-
szolt is, állandó-
an elragadtattással beszélvén Pestről. 

— Még alig hogy összeszedtem ma-
gam — mondotta — képzelje alig pár 
hete még Amerikában énekeltem s ma 
este már Pesten — nem kis dolog, dio 
mio ! Különben az igazi szerepeim a 
kora Verdik a Troubadur és a Traviata 
s bizonyos, hogy csak ezekben fogok 
igazán bemutatkozni. Különben Tango 
mester is ezekben láthatott — bár csak 
Pesten ismerkedtünk meg — talán Mi-
lanóban, vagy valamely más olasz szín-
padon. Madridban is énekeltem a királyi 
Operában s most 7 hónapig fogok itt 

maradni Pesten — aminek persze nagyon 
örülök — s innen egyenesen egy Cunard 
hajó segítségével Buenos Ayresbe, ahol 
szintén hosszabb szerződést kötöttem. 

Gyors tempóban vette kottáit, Pucci-
nit Mascagnit s még égy pár uj szere-
pét is s sietett az Operába, nehogy el-
késse a próbát. Persze mi elkértük a 
művész egy jól sikerült fotográfiáját, 
hogy így elsőnek mutathassuk be a 
Színházi Elet olvasóinak. 

Búcsúzáskor a magánhangzók fel-
cserélésével bár, de nemes ambícióval 
köszönt tőlünk. Viszontlátásra. 

Kiváló művészi felvételeket készít 

T O R D A f é n y k é p é s z l ' Ï Ï É 
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Záborszky Isivánné. 

Àszerencsés kéz, amely megterem-
tette állami színházaink renais-
sance-szát és amelyet Bánffy gróf 

mondhat a magáénak, ismét örvendete-
set produkált : az Operaház e heti Tan-
häuser előadásán minden előzetes be-
harangozás és hangzatos reklám nélkül 
felléptette Erzsébet szerepében dr. Zá-
borszky Istvánnét. 

Érthető tehát a meglepetés, amely-
ben Bánffy grój uj felfedezettje hallga-
tóságát részesítette, amikor úgyszólván 
ismeretlenül debütálva, gyönyörű meg-
jelenésével, minden régióhoz alkalmaz-
kodni tudó sopránhangjával és intelli-
genciától sugárzó játékával diadalmas-
kodott nagy feladatok megoldását kivánó 
szerepe minden nehézségén. 

Engedtessék meg nekünk, hogy el-
mondjunk egyet-mást a művésznőről a 
közönségnek, amely már első fellépése-
kor is szeretetének minden jelével hal-
mozta el és mindazoknak, kiknek e szép 
asszony további fellépései fognak gyö-
nyörűséget szerezni. 

Az Operaház uj Erzsébete dr. Zá-
borszky Istvánnak, a neves fővárosi 
orvosnak hitvestársa. Záborszky dr. idén 
nyáron a londoni orvoskongresszusra 
utazván, magával vitte kirándulásképen 
a feleségét is. A kirándulás azonban 
csaknem kivándorlással végződött. Ebben 
az időben állitotta össze ugyanis Lon-
donban óriási méretű operatársulatát 
Danelmayer canadai operaigazgató, ki-
nek felkérésére Záborszkyné próbát 
énekelt. A próbaéneklés sikeréről szóló 
hirlapi referádák helyett jobban beszél 
az a hatalmas gázsi, amellyel a canadai 
direktor invitálta a magyar művésznőt a 
tengerentúlra, de Záborszkyné, akiben 
tudja isten talán a magyar vére, talán 
a hazai közönségtől remélt szeretetet és 
megbecsülés (amely be is következett) 
győzött és legalább egyelőre köztünk 
maradt. 

Danelmayer egy itteni zenetanárhoz 
írt leveleiben még ma is sajnálkozik és 
sopánkodik a művésznő után, aki, idő-
közben külföldön élő, nagy hazánkfia 
Richter János előtt ugyancsak bemutat-
kozott és Richter, a szigorú, a kérlelhe-
tetlen dirigens elragadtatását mi sem 

A régi kis szobában. 

Egy kis hónapos szobába 
Ült egy ember egymaga 
Sok csengő szót fűzött rímre, 
Nini, hisz a Farkas Imre 
És jrt és irt szakadatlan, 
Szive forrott mint a katlan 
Szeme lángolt, szive égett 
Már a hangulatok végett. 
Gyakran szokott ottan fázni 
Elfelejtett uzsonnázni, 
Nem tűrte a meleg ételt, 
S nem sirt, hogyha nem ebédelt. 
Ó a sors is milyen kába, 
Most e hónapos szobába, 
Hol egykor irt rimet rimre, 
Visszatért a Farkas Imre 
Hej de más világ van ottan, 
Meghízva és jóllakottan 
Várta őt a régi fészek, 
Mig ő dicsőségtől részeg 
És a régi kis szobában, 
Hol az ágy is még a régi 
Zizegés támadt legottan 
Ó e hang is szinte égi. 
Mintha beteljesedett vón' 
Szelid költőnk régi álma, 
Ott találjuk mostan őtet 
Ezresbankókat számlálva 
Ó maga se hiszi bizton, 
Meg is csipi magát loppal, 
Vájjon tényleg ezrest számol, 
Vagy mint egykor, régen — koplal ? 



g f u t i i ú n 

jellemzi jobban, mint a meghivás, amely-
ben Záborszkynét az énekesek Mekká-
jába: Bayreuthba invitálta. 

Mint értesülünk, az Operaház veze-
tősége uj tagját még e télen Aidában, 
Sába királynőjében és a Walkür Sieg-

11. oldal 

linde szerepében óhajtja felléptetni és 
hisszük, hogy minden egyes fellépte 
csak szorosabbá teszi közte és közön-
ségünk között azt az ismeretséget, amely 
a keddi forró siker tüzében megszü-
letett. 

Záborszky Islvánné, mint „Erzsébet'1. Strelisky felv. 
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2 f r í 

II m 5üu! 

Àrégi Nemzeti Színhez bontásra ke-
rült színpadán két zokogó hang 
felelgetett egymásnak. 

— Régi dicsőségünk! — suttogta az 
egyik. 

— Hol késel az éji homályban ? — 
búgta rá a másik. 

Ebből meg lehetett állapítani, hogy 
a két hang tulajdonosai búcsúzkodni 
jöttek az öreg Nemzetibe. Kint vidáman 
döngött a tótok csákánya és a tetőről 
rögtönzött ródlipályán csúszkáltak le a 
mohos zsindelyek, mig odabenn a két 
búcsúzó sorra járta a régi színház min-
den helyiségét. A jótékony homály el-
takarta alakjukat, csak a hangjukat hal-
lottam, ahogy itt következik: 

— Ez volt a Márkus öltözője, 
— Ah, isteni Emma! Találtál valamit? 
— Semmit. Egy csomó lim-lom a 

földön, nagyobbrészt ujságpapiros. 
— Hm, Ez az ajtó még egészen jó. 

Elvisszük emléknek. 

Egy darabig nem hallok mást, csak 
az én két lelkes ismeretlenem mozogá-
sát. Aztán egy reccsenés, az ajtó kinn 
van, 

— No hála istennek! mondja az 
egyik. 

— Szervusz Emma! — zokog a má-
sik .hang. — Isten veled, mostan me-
gyünk az Újházihoz. 

Kopognak a léptek az elhagyott fo-
lyosón. Mennek-mendegélnek a két mű-
gyűjtők, 

— Tapp! — szól az egyik — mit 

szólsz ehhez a ruhatári felszereléshez? 
A másik megkopogtatja a hosszú 

pult deszkáit. 
— Hm. Egész jó. És tulajdonkép-

pen ez is mütörténelmi emlék. Nem 
igaz? 

— A fene egye meg, de ez nehéz. 
Ketten el se bírjuk. Tudod mit délután 
elhozzuk a Krauszot is. 

— De a Krausz sohase járt az öreg 
Nemzetibe. Majd bolond leszek vele is 
osztozkodni. 

— Hát mit csináljunk? 
— Jaj, de buta vagy. Szétszedjük. 

Hála istennek, kellő műszaki képzett-
séggel rendelkezem. 

— Te, ezt hagyjuk ebéd utánra. 
Most gyerünk Újházihoz. 

— Ember, oldozd meg saruidat, mi-
kor e szent helyre lépsz. 

— Mér oldjam meg? 
— Mert ezek a tótok, akik itt dol-

goztak, nem respektálták túlságosan az 
illemszabályokat. Jobb, ha mezítláb me-
gyünk be . . . 

— Ah istenem, a feledhetetlen Con-
stantin abbé . . . Crampton mester . . . 
A lengyel zsidó . . . A Göre Gábor öreg 
birója . . . 

— Marha, nem tudsz vigyázni? Majd-
nem kibökted az ablaküveget. 

— Az ablakráma is megér valamit. 
— De üveggel többet ér. Ezt a hó-

nom alatt viszem el. Ah, drága Cremp-
ton mester . . . 

— Szevasz ! — mondja rá hetykén 
a másik. — Mégis csak egyetlen hasz-
nos foglalkozás van a világon: műgyűj-
tőnek lenni. 

— Ühüm. Csak az a kár, hogy 
most megint kell majd várnunk legalább 
száz évig? 

— Hát persze. Amíg az épülendő 
uj Nemzeti is lebontásra kerül. 
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Az én két emberem megint neki-
adta a fejét a buslakodásnak. Miközben 
a súlyos műemlékeket hátra cipelték a 
műegyetem kertje felé, újra hallottam 
egymásnak felelgető hangjukat: 

— Régi dicsőségünk! — sóhajtotta 
az egyik. 

— Hol késel az éji homályban? — 
búgta rá hangosan a másik. 

És a műegyetem kertjébe súlyos zu-
hanással lehullott egy ajtó. 

Kálmán Jenő. 

Utolsó nap. 
— A Nemzeti Színház újdonsága. — 

Szerző a darabjáról. 

edves Szerkesztő Ur engedje 
meg, hogy e szokásos szerző 
vallatást felhasználjam arra, 
hogy egy kérdésre feleljek. 

Egy kérdésre mellyel már többen for-
dultak hozzám is még többen fognak 
talán egymáshoz fordulni ha darabom 
szinlapján meglátják, hogy „renaissence" 
drámát irtam. E kérdés így hangzik: 
Mért ir négyszázév előtti emberekről? 
Mért nem irja azt amit máma maga kö-
rül lá t? Hiszen csak az lehet egészen 
igaz és bennünket is jobban érdekel. 
Több rendbeli feleletem van erre melye-
ket bátor vagyok itt elfelelni. 

1. Mért irok rennaissance-drámát az 
olyan kérdés mint az, hogy mért irom 
versbe érzelmeimet? Mert az szép! A 
rennaissancenak — ahogy ami köztuda-
tunkban él — végtelenül gazd- g han-
gulatornamentikája van és melyet gyö-
nyörűség rajzolgatni, mert szép. 2. Az 
olasz renaissance a mi köztudatunkban 
(hogy megfelel-e ez a tudományos tör-
ténelmi igazságnak, az mindegy) az a 
kor melyben az egyén szabad magaki-
élését nem gátolta meg szigorú társa-
dalmi rend, tehát minden érzés, han-
gulat cselekvéssé vagyis drámává vál-
hatott . A mai ember nagyon ritkán 
cselekedhetik indulata szerint, mert be-
csukná a rendőr vagy mentők vinnék 
az őrültekházába. Ma tehát a lira az 
egyetlen forma, melyben valaki akinek 
kissé szokatlan érzései vannak, kifejez-
heti magát. Hamis romantika volna mo-

dern drámában e lelki élményekből va-
lóságos tetteket csinálni. A nélkül pedig 
lirai dialógus a dráma — nem dráma. 
Transponálnom kell hát e belső élmé-
nyeket oly milieube melyben — tudo-
mányok szerint — minden fantasztikus, 
lirai hangulatból tett lett. Azért irok 
négyszáz év előtti emberekről, hogy 
egészen modern lehessek. Mégis azt 
hiszem, hogy a kort sem hamisítottam 
meg. Hosszú tanulmány után kezdtem 
drámához. De nem foglalkoztam volna 
vele azért ha nem éreztem volna aktuá-
lisnak, rokonnak. 3. Ugyebár senki sem 
csodálkozik rajta, hogy a szobrászok 
meztelen testeket faragnak, holott a 
meztelenség nem modern viselet. Nem 
igy látja sétálni az embereket a szob-
rász de csak igy adhatja teljes és igaz 
képüket. A meztelen lélek sem modern 
viselet. Igaz, hogy sohsem volt divatos. 
De a kosztüm a drámában: ürügy. A 
kosztüm melynek világa kivül esik köz-
vetlen ellenőrzésünk kritikáján és skep-
sisén ürügy és alkalom alakjainak lelki 
levetkőztetésére. 

Üdvözli tisztelettel és szeretettel 
Balázs Béla. 
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Nem tudni miért 
De a mozi mindenkit elbódit 
Mindenütt tért 
Hódit 
A színházak is át vedlenek 
Most ily irányban 
És mint akiket kergetnek 
Mind filmet pergetnek 
Mint a ,,Király" a Mozikirályban. 
A Király-szinház a Mozikirály 
Uralma alatt 

• Oda halad 
Hogy egyelőre 
K i r á 1 y-m o z i lesz belőle. •••• 

Ki költi el minden nyereségünk ? 
A feleségünk. 
Ki eszi el minden eleségünk? 
A feleségünk. 
Ki sietteti halálos végünk ? 
A feleségünk, 
Ki hüt le ha tüzesen égünk ? 
A feleségünk. 
Ki tapossa ki májunk, lépünk ? 
A feleségünk. 
S ki fogad amint a Magyarba lépünk ? 
,,A feleségünk." 

Jó olvasó kérlek 
Engedd, hogy most viszont a férjek 
Dolgára térjek. 
A férj egy szomorú jószág 
Csupa szorgalom és jóság. 
Éjjel-nappal van dolga 
Mint egy rabszolga 
Dolgozik reggeltől délig 
Déltől éjfélig estig 
Hogy meghal félig. 
Dühre van hányszor ok 
Ha aztán haza vánszorog. 
Hiába fáj a feje 
Neje 
Nem hagyja inni, enni 
Feküdni, pihenni 
Száz kérést terjeszt elébe : 
Kevés a cseléde 
S felmerül a nézet 
Hogy kéne uj buton 

A kőrúton 
Már egyet kinézett. 
S az a terv se botor 
Kéne uj butor 
S uj fehérnemű, testére 
Egy páholyjegy estére 
És 
E kérés 
Se nélkülöz minden alapot 
Hozatni kell egy divatlapot 
És választani egy kalapot, 
És uj szőnyeg 
Is kell a nőnek 
Az adósságok nőnek. 
A férj a dühtől majd szétdül, 
S az utcára leszédül. 
Szidja neje anyját, apját 
S meglátja „A nevető férj" 
Szinlapját. 
És megjegyzi 
Kétkedve 
Férj? És nevetni 
Van még kedve?! 

Szenes ember. 



SZinUÁZi ÉLET 15. oldal 

é tfőnlesza nagy 
esemény,aszen-
záció kezdete, 
a világsiker első 

stációja. Hétfőn mutatja be 
az Apolló Nádas Sándor 
mozi darabját, amely az 
Uher-gyár fölvételében kö-
zönségesen mint Fedák-
film kerül a világpiacra. 
Az első Fedák-film — mond-
ják — mert természetes, 
hogy jönni fog a második 
és a harmadik. És rend-
kívül jellemző Fedák Sári 
varázsos egyéniségére,hogy 
ami nem sikerült hozzáér-
tőknek és vállalkozóknak, 
ő egymaga fölkeltette a 
magyar film iránt való ér-
deklődést a külföldön, ahol 
már várják a világhirü ma-
gyar primadonna első ala-
kítását. A másik, ami szin-
tén Fedák Sári egyéniségét 
domborítja ki, mihelyt ő 
megjelent, akadt jó magyar 
mozidarab is, mert — akár 
a magyar operettek óriási 
térfoglalása, — ugy látszik 
a magyar film első nagy 
diadala és továbbfejlődése 
is ennek az istenáldotta 
nagy tehetségnek működé-
séhez fűződik. 

Maga a darab egyesíti mindazokat 
a kellékeket, amelyek slágerré avathat-
ják a filmet. Poétikus, meleg történet a 
szinpad világából. Szerepel benne egy 
primadonna, aki állandóan feketében 
jár. Egy előkelő bálon faggatja a prima-
donnát (Fedák) az imádója (Várkonyi 

Fedák Sári és V á ' kony i Mihály. 

Mihály), hogy mesélje el, miért jár ál-
landóan feketében ? Elvonulnak egy 
diszkrét sarokba, wiskit isznak és a mű-
vésznő elmondja a szomorú történetet, 
amely kezdődik egy borbélylegény és 
egy kis manikűrös lány szerelmével. Ám 
a manikűrös lány csodálatos szép-

Az első Fedák film az Apollóban, 
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R i s i U t a F e i i í filmből: A borbélylegény (Mészáros Alajos) az erkélyről nézi régi ideálját . 

ségével és minduntalan megnyilatkozó 
pompás szinészi tehetségével megra-
gadja egy színigazgató figyelmét. A kis 
lányból diadalmas színésznő lesz és bár 
meg kell küzdenie a direktorné (Oláh 
Erzsi) féltékenységével, egyszer csak o t t 
van a szinpadon, mig fönt a kakasülőn 
az elfelejtett borbélylegény (Mészáros 
Alajos) lesi lázasan a kültelki kislány 
csodálatos játékát. 

És egy este beszökik a primadonna 
lakására a szerelmes borbély. Mivel 
egyenesen nem juthat be, fantasztikus 
uton jut a művésznő elé, aki szégyenli, 
eltagadja, végül kidobatja. A borbély 
megöli magát és a művésznő azóta gyá-
szol. Gyászolja az egyetlen lelket aki 
az életnél is jobban szerette őt. Idáig 
a mese, amelynek folyamán vissza-vissza-
tér az első tabló, amint a szinésznő 
udvarlójával beszél és wiskit iszik a 
szomorú történethez. 

És sohasem fogja levetni a fekete 
ruhát? — kérdi az imádó leverten. 

— Soha. 

— Az én kedvemért sem? 
— Nos igen — mondja a primadonna 

és int a fiúnak, hogy kövesse. Diszkré-
ten átsuhannak a bálozok között, le a 
ruhatárba és ott a művésznő fehér le-
pellel borítja be a fekete toalettet. Ez 
a poén, amely reménységet nyújt az 
az udvarlónak is és megnyugvást a szo-
morú történet után. De ne gondolják, 
hogy a mese minden részletében ilyen 
romantikus. Sok vidám epizód, sok tarka 
és szines kép enyhiti a történet drámai 
menetét. |Érdekes képeket kapunk a bo-
hém-életből, a szinpad világából. És 
az egészet átfogja Fedák Sári klasszikus 
művészete, Rátkai kedves humora, Mé-
száros Alajos drámai játéka és Oláh 
Erzsi finomságokban gazdag alakítása 
és Várkonyi eleganciája tökéletesen 
hatnak. Az egész film tiszta művészet 
és méltán megérdemli azt a nagy vára-
kozást, a melyet a magyar közönség 
fűz hozzája. 
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Gaumont beszélő filmje ma elsőrendő, töké-
letes és mi, mint nézőközönség, annak előadá-
sakor semminemű fogyatékosságát nem észlel-
hettük. Mint halljuk azonban, a feltaláló nem áll 
meg találmányával e ponton, hanem legközelebb 
beszélő filmjét már természetes színezésben 
adja át a nagy nyilvánosságnak. 

A hang és a kép közötti synchronizmus töké-
letessége tehát meg van oldva és amikor a 
keddi bemutatón egy félórán belül többek kö-
zött egy varietébe illő orszlán idomitást és egy 
hangversenyterembe való férfiéneket zenekisé-
rettel láttunk és hallottunk, annélkül, hogy szín-
helyet változtattunk volna, bensőnkben egy pil-
lanatra betekintettük a beszélő film jövőjének 
egész perspektíváját. 

86 

Gaumonl beszélő filmje. 

ult számunkban már szenteltünk 
néhány sort Gaumont szenzációs 
találmányának, a beszélő filmnek 
és egyben jeleztük annak bécsi 

bemutatóról is, most pedig már a magyar sajtó-
bemutatónál számolhatunk be, mely folyó hó 
23-án délután a Mozgókép-Otthonban ment 
végbe a magyar sajtó meghívott képviselői előtt. 

A meglepetés, amelyben a beszélő film első 
látásra és hallásra az embert részesiti, mindjárt 
az első képnél észlelhető volt a jelenlevőkön 
é s az ezt követő többi kép csak növelte az el-
ragadtatást, amely legjobban cáfolatául szolgál-
hat egy konkurens vállalat rosszakaratú, üzleti 
célokat rejtő híresztelésének, mely több lapban 
látott napvilágot. 

Részlet a Fedák filmből : Már t a (Fedák Sári) a színpadon. 
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À magyar Psylander. 
alamelyik hires publicistánk egy-

szer vezércikkben foglalkozván 
az orosz cár felséges szemé-
lyével, amikor a cikkel készen 

volt, elégülten dörzsölte össze kezeit és 
igy szólt: 

— Na, der Zar wird sich kratzen! 
Ami magyarul annyit jelent, hogy a 

cár ugyancsak vakaródzni fog, ha ezt a 
cikket elolvassa. Nem tudjuk, mert a 
történelem nem számol be a továbbiak-
ról, hogy a cár tényleg Vakaródzott-e 
a cikk megjelenését követő másnapon, 
de bizonyos, hogy ha mi elkövetjük a 
cár-viccnek egy komoly pendánját, va-
laki tényleg vakaródzni fog. Ezt a vala-
kit Valdemar Psylandernek hivják, aki 
bár hét neveletlen gyermek himlőhelyes 
arcú apja, mégis ideálja a világ minden 
mozilátogató asszonyának és leányának. 
Mi tudnillik bemutatjuk a magyar Psy-
landert, aki termetre, arcra, megjele-
nésre és modorra a megszólalásig ha-

sonlít Psylanderhez. A magyar Psy-
landert Désy Alfrédnek hivják és eddig 
egyike volt a vidék legrokonszenvesebb 
szinész-talentumainak. Legutóbb hosszú 
időn át a debreceni közönségnek volt 
kedvence, mig mostanában áttette szék-
helyét Budapestre. Ahol csak megjelent, 
csodálkozva fordultak meg utána az 
emberek. 

— Nini, Psylander — mondták és 
megesett, hogy a forgalmasabb utakon 
valóságos ünneplésben volt része Pszy-
landerhez való hasonlatossága révén. 
De most jön a csattanó. Uher-filmgyár 
szemfüles igazgatói, Uher és Bolgár lát-
ván ezt a csodálatos hasonlatosságot és 
meggyőződvén Désy Alfréd pompás 
szinészi kvalitásairól rögtön leszerződ-
tették Désyt az Uher-filmgyár Psylan-
derévé. Nemsokára meg fog jelenni 
vásznon és a közönség meglátja, hogy 
igazat mondtunk, mikor ezt jósoljuk: 

— Psylander wird sich kratzen! 

GW2> 

Désy Alf réd — A magyar Psylander . 
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HAHÓ MIUJ5ÀG 
A Titok, Bernstein Henri legújabb drámája, 

már nem marad 
sokáig titokban. A Vigszinházban már erősen 
készülnek a szenzációs darabra, amelynek első 
német bemutatói éppen e héten zajlottak le, 
még pedig sikerrel. Persze a Vigszinháznál is 
rengeteg sikerre számítanak, annál is inkább, 
mert a párisi bemutató után egyhangú volt az 
a vélemény, hogy Bernstein felülmúlta önma-
gát. Ennek megfelelően osztották ki a két női 
főszerepet G ó t h n é Kertész Ellának és V a r -
s á n y i Irénnek, akikhez egy vidám szerepben 
H a r a s z t h y Hermin csatlakozik. A férfi szerepe-
ken G ó t h Sándor, F e n y v e s y Emil és Z á-
t o n y Kálmán osztozkodnak. A titok, amely 
körül a dráma cselekménye forog, egy asszony 
múltjára vonatkozik. Henriette asszony a máso-
dik férje előtt rettegve rejtegeti ezt a titkot és 
egyszerre csak megtudja, hogy legjobb barátnője 
árulta el őt végveSzélylyel fenyegetve nehezen 
kivivott boldogságát. A lázasan előretörekvő 

cselekmény a végsőkig fokozza az izgalmakat. • • • 

Kis csacskám a legújabb kupléslágere a mu-
lató Budapestnek és hogy mél-

tóan az, erre talán nem is kell több szót vesz-
tegetnünk, ha eláruljuk, hogy a kupié szövegét 
Harsányi Zsolt, zenéjét pedig Hetényi—Heidel-
berg Antal irta. Az angol zenéjü, pattogó, el-
més kupié már kottában is megjelent. Ara 1 
kor. 80 fillér és minden - zenemükereskedésben 
kapható. 

• • • 
Oláh Zoltánt, a nyitrai szinház lyrai szerelmes 

színészét a Nemzeti szinház szer-
ződtette szeptember 15-től. 

• • • 
Bendiner Heddy, a Királyszinház volt népszerű 

primadonnája, ki időközben 
férjhez ment, mint értesülünk hároméves szer-
ződést kötött a charlottenburgi Operaházzal. 

A Reinhardt-ciklus. Kevés filmet várt na-
gyobb izgilommal a magyar közönség, mint a 
Reinhardt-ciklus első képét, a B o l d o g o k 
s z i g e t é t . A napfényes, derűs témát a zseniá-
lis rendező vidám filmjátéknak nevezi és a 
darab a magyar közönség érdeklődését nemcsak 
világhírű rendezője, de magyar főszereplője, 
Mátray Ernő révén is fölfogja kelteni. Az ok-

Thury Elemér , a soproni szinház volt igaz-
gatója, aki tudvalevőleg gyönyörű megjelenésű 
férfiú, moziszinész lett. Az Uher-filmgyár kö-
tötte le nagyobb szerződéssel. 

tóber 18-iki ünnepélyes sajó-bemutatón maga 
Reinhardt is megjelenik a Mozgókép-Otthonban, 
hogy legfrisebb keletű dicsőségét személyesen 
ararsa le. Képünkön egyébként Reinhardt-ot és 
Eibenschütz Kamillát, a hires Reil mai ui-az,iiicat-
nőt mutatjuk be olvasóinknak. 
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A vacsora. A kedves Vi-
rányi Sándor, akinek most 
volt nagy sikere Farkas 
Imre darabjában, fantasz-

tikus történeteket mesél kezdő korából 
uj kollégáinak. 

— Hát amikor nem volt pénzed, mit 
vacsoráztál? — kérdik tőle résztvevő 
hangon. 

— Vacsorázni ? — kacagott Virányi. 

Nálunk az volt a vacsora, hogy a kály-
hához ültünk, odatartottuk a gyomrun-
kat és fölmelegítettük a déli ebédet. 

A mindenes leány bosszúja. 
Az Otthon udvaráról, ahol 
annyi nevezetes kártyaparti 
játszódik le délutánonként, 

át lehet látni a szomszéd ház erkélyére. 
Az erkélyen állandóan szobacicák és 
mindenes leányzók csoszognak végig és 
Guthi Somának, aki legősibb látogatója 
az Otthonnak, az a passziója, hogy föl-
kiabál hozzájuk : 

— Marcsa! 
Ilyenkor mindig meglepetten fordul 

vissza egy cselédleány. Ám a bosszú 
nem késett sokáig. Valamelyik ravasz 
ujságiró átment a szomszéd házba és 
kitanitotta a cselédeket, hogy mit kia-
báljanak, ha Guthi Somát meglátják az 

M A G Y A R SZÍNHÁZ. Szerelem iskolá ja . 1. Gombaszöghy Fi ida. 3. Sebes tyén Géza . 3 Csoi tos G ) u l a . Alexi lelv 
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udvaron. A múltkor nagy gőzben ült 
Guthi Soma az udvaron, a parti legna-
gyobb veszélyben forgott, amikor felül-
ről, az erkélyről lekiabált egy mindenes 
cseléd : 

— Hogy megy a lap Soma? 
Ettől kezdve átlag minden öt perc-

ben megismétlődött a kérdés : 
— Hogy megy a lap, Soma? 
Guthi Soma azóta nem megy ki az 

udvarra kártyázni, a cselédleányok bosz-
szantásáról pedig végképp leszokott. 

Perc és óra. Márkus De-
zsőhöz a Népopera igaz-
gatójához a napokban be-
állított egy borzas hajú 

fiatalember és korrepetitornak ajánl-
kozott. 

— Uram hallgassa meg, hogyan zon-
gorázom ! 

— Nem érek rá, szabadkozik Márkus. 
— Uram hallgassa meg tőlem a Mi-

nuten-walzert. 
További biztatást nem is várva már 

le is ült a zongorához és vadul elkezd 
csapkodni. A végén diadalmasan or-
dít fel: 

— Direktor ur mit szól ehhez a Mi-
nuten-walzerhez ? 

— Életem legkeservesebb órája volt, 
sóhajt fel, méla válaszképen Márkus. 

A ravasz Lázár. Van egy 
ismert újságíró, aki két dolog-
ról nevezetes. Igen szép, te-
kintélyes vízfeje van, más-

részt egyike a legnagyobb jegyhiénák-
nak. Miután pedig ismerőseit és hitele-
zőit állandóan szabadjegyekkel kenye-
rezi le, a színházaknál nem szívesen 
adnak neki szabadjegyet, mert tudják, 
hogy másnak kéri, 

A mi jegyhiénánk a Mozikirály fő-
próbája előtt jelentkezik Lázár direktor-
nál. Hosszas könyörgés után Lázár ki-
állít neki egy meghívót, de nagy volt a 
meglepetése, amikor a blankettát elol-
vassa. A meghivó tudniillik igy szólt : 

„Nagyságos Nagyfejű urnák." 
— Nem értem — szólt az újságíró, 

akit ez a címzés a fején talált. 
— Pedig igen egyszerű — válaszolt 

a ravasz Lázó. Ha én az ön nevére 

állítok ki meghívót, avval bizonyára be-
jöhet más is a főpróbára, mig igy egész 
nyugodt vagyok, hogy a kapus csak önt 
eresztheti be a főpróbára. 

A paksi bor. Tanai Frí-
gyesék igen szeretik a tár-
saságot és nincs hónap, hogy 
ne adjanak vacsorát barátaik 

tiszteletére. Ezeken a vacsorákon fölös 
mennyiségben fogy az alkohol is és Ta-
nainak nem kis gondot okoz a borfélék 
összevásárlása. Ezen a gondon segített 
a múltkor Vendrey tata, aki paksi nya-
ralásából nem tért haza üres kezekkel, 
hanem néhány hekloliter paksi bort álli-
tatott pincéjébe. Addig beszélt Tanainak 
a paksi borok pompás aromájáról, mig 
kötélnek állt és megvett Vendreitől egy 
hektolitert. 

A napokban már ezek a borok ke-
rültek Tanaiék vacsorázó vendégei elé. 
Magáról a vacsoráról bővebb részlete-
ket nem tudunk, de a vacsora után való 
másnapon Tanai a következő két távi-
ratot kapta : 

tanay szinmuevesz 
vigszinhaz budapest. 
bocsáss meg hogy há-
rom ev utan el kel-
lett maradnom kedves 
sok szorakozas nyúj-
tó nagyrabecsuelt 
vendegszeretoe ott— 
honodbol felreer-
testkeruelni ohajt-
van tudatom veled 
hogy elmaradasom 
egyedueli kizarola-
gos oka a paksi bor 
igaz hivetek imre 

A másik távirat 
ugyanezt mondta : 

rövidebben, de 

igen sajnaljuk hogy 
tegnap búcsúzás nel-
kuel utaztunk el aka-
ratunk ellenere de 
elueldoeztela paksi 
boroddal csokolunk 
mindnyájatokat Sán-
dor Marcsa. 
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A kis dobos dala. 
Szövegét irta: Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette: Szirmai Albert. 

A „Mozikirály"-ban énekli Fedák Sári. 

Szirmai Albert. 



A „Mozíkírály" zenéje két füzetben jelent meg és 
7 koronáért megrendelhető 
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V. 
Matolka az ál-benfenies. 

Matolka-családban nem volt 
valaha gyakori az öröm. Ma-
tolka Pál néhai atyja, a kis-
kunberegi derék harangozó, 

kétszer örült életében. Mikor megkerült 
a tarka malac, melyet beste lelkek az 
ólból elkötöttek és mikor az énekért 
egy bérmakörut alkalmával tiz koronát 
kapott. Matolka Pál csak akkor örült, 
mikor megkapta az oklevelét. 

Elképzelhető ezek után, milyen fre-
netikus boldogságot okozott lelkivilágá-
ban az a hír, hogy a Király és Magyar 
Színházak igazgatósága a főpróbák te-
rén nagyszabású reformot léptetett 
életbe. Ezentúl ugyanis nyilvános főpró-
bákat tart, de a meghívó ára egy ko-
rona a két színház tagjaínak nyugdíjin-
tézete javára. E rendelkezéssel Matolka 
Pál lelkivilágában uj korszak kezdődött, 
amelyet legtalálóbban az önérzet arany-
korának nevezhetek. Most már biztos 
volt, hogy Matolka Pál jelen lesz a leg-
közelebbi főpróbán. 

Azaz, hogy a legközelebbin nem. 
Mert a legközelebbi főpróba Balázs Béla 
uj darabjának a főpróbája leendett a 
Nemzeti Szinházban. Arra pedig az egy 
koronás uj rend nem vonatkozott. Nem 
baj, gondolta Matolka, ezt az egy fő-
próbát már úgyis könnyű lesz kiböjtölni, 
ha eddig annyi szenvedés sújtó kinjain 
keresztül épen és egészségesen került 
ki. Mert Matolkával testileg is érdekes 
változás történt. Az izgalmak nem azt 
a hatás tettek rá, mint más emberre. 0 
az izgalmak révén elvesztett testi ener-
gia pótlása céljából állandóan éhes volt. 
Ennélfogva ugy evett, mint egy farkas. 
Ennélfogva ugy hizott, mint egy malac. 

A hét elején azzal foglalkozott Ma-
tolka Pál, hogy mindennap kétszer meg-
fordult a Király-Színház épületében, 
ahol tudvalevőleg Beöthy László irodája 
van. Egyszer délben, és egyszer este. 
Még pedig minden elképzelhető ürügy-
gyei. Eleinte az volt a terve, hogy 
Beöthyt mégis csak megcsípi a főpróbán 
kivül is. De aztán kiderült, hogy Beöthy 
mindennap a délutáni órákig próbált a 
Magyar Szinházban, mert maga ren-
dezte a darabot, este pedig épen ezért 
annyi dolga volt, hogy senkit sem fo-
gadhatott. 

Ellenben mi történt szerdán es te? 
Szerdán este Matolka Pál egy sovány 
arcú, borotvált fiatal embert látott az 
irodában. Nyomban sietett megkérdezni 
a kitűnő Cegléditől, akinek kegyeit ter-
mészetesen már régebben igyekezett 
megnyerni, — hogy ki ez az ur. 

— Ez az ur, — felelte Ceglédi, — 
Balázs Sándor ur, a „Feleségünk" cimü 
darab szerzője. 

Matolka nyomban kész volt az elha-
tározással.fOdalépett Balázs Sándorhoz, 
kezet nyújtott és igy szolt: 

— Jó estét, kolléga uf, hát feljött, 
feljött? Örülök, hogy nálunk tisztelhe-
tem. Matolka Pál vagyok. 

— Ön is tanár, — kérdezte udva-
riasan Balázs, — hogy kitüntet a kollega 
megszólítással ? 

— Nem azért mondtam, — felelte 
könnyed büszkeséggel Matolka, — hanem 
magam is szerző volnék, vagy mi a 
szösz. 

— Igen? Milyen darabot irt uraságod? 
— Szót sem érdemel. Az átok gyá-

sza a cime. Történelmi tragédia Mária 
Terézia korából. Most olvassa Beöthy. 

— Most? Ebben a pillanatban ? Alig 
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hiszem, mert most dolgozik és épen őt 
várom, mert meghívott vacsorára. 

Matolka nem jött zavarba. 

— Igen, igen, hiszen nem olyan sür-
gős, Hát együtt vacsoráznak? No, akkor 
én megyek. Borzasztó sok dolgom van. 
Egy uj darabot kell írnom a Nemzeti 
Színháznak. 

Azzal eltávozott azon büszke tudat-
ban, hogy ennek a Balázsnak is jól be 
imponált. Mikor leért a földszintre, az 
előcsarnokban — csak ugy a tekintély 
kedvéért — megszólított egy jegyszedőt: 

— Nem látta a di rektor t? 
— De igen, kérem, épen most sietett 

át a színpadra. 
— Sietet t? És volt kezében valami? 
— Igenis egy könyv. 
Matolka Pál szive dobogni kezdett . 

Könyv a Beöthy kezében, az csak az ő 
darabja lehet. Hirtelen egy vakmerő terv 
villámlott át a fején. Mit főpróba, mit 
ilyen mellékes dolgok : oda fog menni 
a színpadra és szemtől-szembe kérdést 
intéz Beöthyhez az Átok gyásza felől. 
Nyomban be is akart nyomulni az elő-
csarnok ajtaján. De a jegyszedő útját 
állta. 

— Kérem a jegyet. 
— Nincs jegyem. Minek nekem 

jegy? 
— Minek? Mert a Mozikirályt adják. 

Jegy nélkül nem lehet bemenni. 
— De én nem a nézőtérre megyek, 

hanem a színpadra, a direktorral akarok 
beszélni. 

— Sajnálom, nem lehet. Ne tessék 
zavarni, mert táblás ház van, sok a 
dolgunk. 

De Matolka nem hagyta magát. Erő-
nek erejével be akart törni. A jegysze-
dők dulakodni kezdtek vele. A tömeg 
amely az előadásra tolongott, csakha-
mar gyürüt formált körülöttük. Már-már 
a rendőr közelgett, mikor három elegáns 
fiatalember szétválasztotta a küzdőket. 

— Mi van itt ? — kérdezte az egyik, 
akinek ceruza volt a szájában. 

— Alászolgája szerkesztő ur, — 
mondta a jegyszedő, — ez az ur jegy 
nélkül akar bemenni. 

— Igaza van, — vélte az újságíró, 
pénzért is elég nehéz jegyet kapni. 
Jöjjön uram, intézzük el ezt a dolgot. 

í 

A három fiatalember egy sarokba 
vonta Matolka Pált. És faggatni kezdték. 
Matolka nem kérette magát. Elmondta 
eddigi kalandjait. Benyújtott egy dara-
bot, amelyre Beöthy a választ a legkö-
zelebbi főpróbára igérte. Viszont főpró-
bára nem lehet bejutni. És részletesen 
elmondta az egész történetet. 

A három fiatalember visszatette a 
ceruzát, amelyet az eset elején riportra 
készen elévett és egyre növekvő derült-
séggel hallgatta az esetet. Végre az 
egyik megszólalt. 

— Nagyon érdekes. Szóvá fogjuk 
tenni az ügyét a lapokban. Most men-
jen nyugodtan haza. 

Matolka hazament. Másnap várta a 
lapokat, de a róla szóló esetet hiába 
kereste bármelyikben. Ellenben délután 
a következő levelet kapta : 

„Igen tisztelt Matolka ur, 
pénteken délelőtt főpróba helyett a hűvös-
völgyi vendéglőben várom. B e ö t h y László." 



26. oldal vfnuÁzíúri 
— Nem megyünk főpróbára, — har-

sogta boldogan Matolka Mosolygó Ró-
zának és özvegy Mosolygó Flórisnénak. 
Pénteken reggel ragyogó arccal búcsú-
zott a famíliától és kiment a Hüvös-
völgybe. 

Délután három órakor került vissza 
étlen-szomjan, mert csak villanyos pénzt 
vitt magával. A szeme szikrázott a mé-
regtől. Egyenesen rohant a Magyar Szín-
házhoz. Onnan már elszéledt a főpróba 
közönsége. Csak a portás maradt ott, a 
derék Fekete. 

— Vége a főpróbának ? 
— Vége. 
— A direktor itt volt ? 
— Persze, hogy itt. Hiszen ő ren-

dezte a darabot. 
Matolka elővette a levelet. 
— Nézze meg ezt a levelet. Ez a 

Beöthy igazgató ur i rása? 
— Nem! — mondta szilárdan Fekete, 
Matolka felhördült. 
— Gazemberek ! Csak tudnám, ki 

csinálta! 

Azzal sarkon fordult és bosszutó 
lihegve hazament. Még aznap este le-
velet irt a Színpadi Szerzők Egyesüle-
tének, amelyet azzal vádolt meg, hogy 
az ő sikere ellen törnek, mert az összes 
pesti szerzők féltik a bőrüket az Atok 
gyászától. De a levelet nem tudta el-
küldeni, mert nem tudta a cimet. 

Mosolygó Róza és özvegy Mosolygó 
Flórisné egész este sírtak. 

(Folytatása a jövő héten.) 

A 5ZÍNHÁZÍ ÉLET KABARÉJA. 
—Mfuàfis strófák— 

Farkas Pálnak óh ez biztos 
Sok pénzt hoz : ,,A konvent biztos" 
A közmondásban is az áll : 
Tudja Farkas Pál mit kasszál. 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Szól Andrássy izgatottan : 
Múltkor én alakítottam, 
Fedák a Mozikirályban 
Jobban alakit, hiában ! 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Kisebbedik, lefele nő 
Napról-napra Szabolcs Ernő 
Ha tovább is igy halad im ! 
Ingyen megy a földalattin 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 

Elmondom a kávéházban: 
Ismét uj huszkoronás van, 
S egyik bohém búsan kérdi : 
Hogyan nézett ki a régi? 
Dinom, dánom, sum, sum, sum. 
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S Z Í N H Á Z I h é t 
OPERAHÁZ NEMZETI 

SZÍNHÁZ VÍGSZÍNHÁZ KIRÁLY 
SZÍNHÁZ 

MAGYAR >' 
SZÍNHÁZ ' NÉPOPERA 
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Az ember trag 
A faun 

A villámhárító 
Hónapos szoba 

Buksi 
A mozikirály 

A kék madár 
A feleségünk 

Lohengrin 
A nevető férj 
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Lear király A hónapos 
szoba » A feleségünk 

Kedd 
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;Bolondok tánca A testőr - Uj földesúr » 
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A faun A testőr » A feleségünk » 
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Elnémult ha-
rangok 

A tanítónő » Uj földesúr » 
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Az utolsó nap Villámhárító 
» * 

A feleségünk » 

Szombat 
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Az utolsó nap Hónapos szoba n Uj földesúr 
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Az aranyemb. 
Az utolsó nap 

A tanítónő 
Hónapos szoba 

Buksi 
A mozikirály 

A farkas 
A feleségünk 

Trav i f ta 
A nevető férj 

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

S i i o Ä MODERN S Z Í N P A D 
VI., Andrássy-ut 69. — Telefon-szám 93-16. 
Szeptember 29-én premier. Az októberi műsor 
bemutató előadása. A kivándorlók. Kálmán Imre 
dalciklusa. Nizsinszky nősül. Tisza a klubban. 
Rokoko. Asta és Psylander. Pufi a gőzben. Kis 
darabok, magánszámok stb. Fellépnek: Med-
gyaszai, Kökény, Szalontay, Vidor, Boross, Kő-
váry, Huszár, Papp, Boldizsár, Magyary stb. stb. 
Jegyek előre válthatók egész napon a városi 
jegyirodákban és délután 4 órától a kabaré 

pénztáránál. 

A legvidámabb pest i újság a 

Mozi. 
István, 

előkelő 
Szerkesztik Korda Sándor és Várnai 
Munkatársai a legjobb humoristák, 

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

gyes, Incze Sándor, Kálmán Jenő, Karinthy Fri-
gyes, Korcsmáros Nándor, Liptai Imre, Nagy 
Lajos, Szini Gyula, Szomahazy István, Vajda 
Ernő. Rajzolói : Major, Dezső, Gedő, Metzner, 
Vértes és Fórai. 

Csupa fölényes szellemesség, sziporkázó 
ötlet, mulattató apróság és gyilkos szatira. 

SORRENTO 
KÁVÉHÁZ 

Rácz Gyula ZÖLDI HARCI 



28. oldal SflhUÁZ! ÉLET 

n c r i z c T i i s z i n u A i 

Lear király. 
Szomorú játék 5 felvonásban. Irta : 

ShaeKasperae. Fordí tot ta : Vörösmarthy 
Mihály. 

Szacsvay 
Lubinszky 
Garamszeghy 
Bartos 
KUrthi 
Hajdú 
Gál 
Pataki 
Dezső 
Rózsahegyi 
Mihályffy 
Mészáros A. 
Lugosi 
Szőke 
Fáy Sz. 
Hegyesi M. 
Váradi M. 
Beregi Oszkár 

Lear 
Frank 
Burgund hercege 
Cornwall hercege 
Alban hercege 
Gloster 
Rent 
Orvos 
Bolond 
Oswald 
Edgar 
Első szolga 
Lovag 
Kapitány 
Curan 
Regan 
Cordélia 
Edmund 

Színház után a NEW YORK kávéházba 
megyünk. 

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

Iván fi 
Beregi 
S. Fav Szeréna 
Hajdú 
Rajnai 
Váradi Aranka 
Paulay Erzsi 

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

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

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

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

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

Sz inház u t á n a NEW-YORK kávé -
h á z b a m e g y ü n k . 

Az ember tragédiája. 
Drámai költemény. Irta: Madách Imre. 
Szinre alkalmazta: Paulay Ede. Zenéjét 

szerzette : Erkel Gyula. 

Személyek: 

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

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

Bolondok tánca. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Birinszki 

Leó. Fordította : Herczegh Ferencz. 

Gál 
Kiss Irén 
Mészáros A. 
Nagy Ibolya 
Kürthy Gy. 
Lugosi 
Ditrói 
Beregi 
Szőts András 
Kürti J. 
Gabányi 
Pataki 
Váradi Aranka 
Bartos 
Mészáros 
Rózsahegyi 
Mikoványi 
Izsóné 
Hajdú 
Bonis 
Lubinszky 
Demjén M. 
Nárcisz 

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

Miska ) forradalm-
Pavlov ) 
Horovitz) 
Toma ) 
Masé ) 
Goldmann 
Izidor a fia 
Az öreg Nikita 
Jankó a fia 
Anfisza 
Titkár 
Balukin 
Davidor 
Katalin 
Egy vendég 

Az elnémult harangok 
Színjáték 4 felvonásban í r ták: Rákosi 

Viktor és Malonyai Dezső. 

Személyek : 
Mihályfi Károly 
Gál Gyula 
Horváth Jenő 
Kúrthi József 
Molnár László 
Bartos Gyula 
Pataki József 
Rózsahegyi Kálm. 
S. Fái Szeréna 
Paulay Erzsi 
Rákosi Szidi 
D. Ligeti Juliska 
K. Demjén Mari 

Simándy Pál 
Todorescu Tódor 
Zalathnay Barnabás 
Papp Mózes 
Benedek 
Kovács 
Gáspár 
Petru 
Todorescu Tódorné 
Florica, leánya 
Sári néni 
Kisó 
Juonné 

v i k B t v i m i Á z 

Uj betanulással . 

A testőr. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta Molnár F. 

Góth Sándor A színész 
Sz. Vaisányi I. A színésznő 
Szerémy A kritikus 
V. Haraszthy H. A színésznő anyja 
Vendrey A hitelező 
Molnár A. Szobalány 
Rónaszékyné Páholynyitogatonő 

I. Az asszonyok ideálja, a dicsősége 
teljes nag>ságában fürdő körüli ajongott 
színész, megházasodik Színésznőt vesz 
el feleségül és alaposac beleszeret a fe-
leségébe. Ezzel a szerelemmel azonban 
együtt jár a féltékenység is ; a színész-
nek annyi sikere volt nőknél, akik csak 
futólag érdekelték, hogy most kétkedni 
kezd a felesége erényében és nem tud 
belelátni az asszony lelkébe, rnert a sze-
relemtől vaknak érzi magát. 

II. A színész szokatlan és merész 
hadicselre syánja a fejét. Felöltözik test-
őrtisztnek, meglátogatja a feleségét az 
opera páholyában és oly kitűnően szí-
nészkedik hogy az asszony nem ismer 
rá. A testőr elkezd udvarolni és a hadi-
csel sajnálatosan beválik: az asszony 
kapitulál. 

III. Olthon a férj ismét eredeti alak-
jában áll a nő elé és eleinte ugy látszik 
hogy ő van fölényben, mert hiszen ő 
maga győződött meg róla, hogy a fele-
sége hűsége gyenge lábon áll. De az 
asszonyok asszonyi egyénisége kiismer-
hetetlen és legyőzhetetlen. A színésznő 
bámulatos finomsággal sétál a hazudozás 
és bevallás mesgyéjen és a színész vé-
gül is kénytelen teljesen letörve bele-
nyugodni, hogy soha sem lesz tisztában 
a feleségevei. 

Bríill Irma kalap--üivatterme 
Párisi-utca 1. Telefon 37—74. 



SZinUÄZJ ELET 29. oldal 

vfeBrainuÁz 
A villámhárító. 
Vígjáték négy felvonásban, 

írták : Mouezy-Eon és Nancey. For-
dítot ta: Salgó ErnO. 

Személyek : 
Góth Sándor Chantenay 
Varsányi Irén Ginette, a felesége 
Vendrey Ferenc Montigny-Mariotte 

Marisé, a feiesége 
Rognette 
Rollande Denise 
Tanneron 
Dolores 

Pallay te zsi 
Tanay Frigyes 
Gazsi Mariska 
Szerémy Zoltán 
Komlós Ilka 
Kárpáthv Lili 
Kende Paula 
Bárdi Ödön 
Bogyó Zsigmond 

Lydie 
Grisollesne 
Francois 
Nelusko 

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

Személyek : 
' Péter 

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

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

I. Felvonás. Péter, a jeles iró és költő, 
aki már huszonöt éves irói jubileumát 
üli, nem talál kellő megértésre a felesé-
génél, aki jobban vonzódik Csóti kép-
viselőhöz. Havranekné kvártélyos asz-
szonya volt egykor Péternek, aki gyö-
nyörködve nézi Havranekné bájos le-
ánykájá, Klárit. A régi emlékek hatása 
alatt Péter elhatározza, nogy visszaköl-
tözik régi szobájába, hogy uj inspirációt 
merítsen. Odahaza mit sem szól és in-
dul a régi, meghitt heiyre. Örül, hogy 
nem látja egy ideig feleségét, sem kiál-
hatatlan. angol komornikját. 

II. Felvonás. Klári szerelmes a másik 
szobaurba, Dán Gyula zeneköltőbe, aki 
azonban különb nőt óhajt, mint a sze-
rény külvárosi leányka. Jobban tetszik 

neki Magda, aki Csótival akar találkozni 
és igy jut Havranekék házába. Csóti ta-
lálkozik Péterrel és azt hiszi, hogy a 
férj rájött féltett titkára. Péter meg is 
tudja ; hogy felesége teljesen méltatlan 
hozza, de megvigasztalja őt Klári ébredő 
szerelme. 

III. Felvonás. Péter ügyes fogással 
megszabadul a feleségétől és boldog lesz 
Klárival. Havranekné kénytelen lemon-
dani Tóth Vendel dalárdaelnök udvar-
lásáról, mert váratlanul hazaérkezik ré-
gen távol volt térje, akiben Péter hüle-
dezve imeri meg a kiálhatatlan angol 
komornikját. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

k IRÁLY s / i n u A Z 

Mozíkirály. 
Operette 3 felvonásban. írták : Bernauer 
és Schanzer. Magyar színre alkalmazta : 
Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette : Szir-

mai Albert. 

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

Szigligeti Psylander, a világhírű ma-
gyar moziigazgató és moziszinész most 
készül a „Napoleon és a molnár leánya" 
cimü kípre . Minden szerep be van töltve. 
Naooleont ő maga játsza, a molnár lá-
nyát Maria Gesticuïata, a hires olasz 

színésznő. Csak a dobos fiu szerepe 
nincs betöltve. Szalay Jank i grófkisasz-
szony, aki szerelmes Szigligetibe, f iúnak 
adja ki magát és leszerzözik a dobosfiu 
eljátszására. 

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

III A képet mégis bemutatják egy 
jótékony bazáron. Jelen van Szalay gróf 
is, aki megdöbbenve ismeri meg leányát 
a filmen, hiába erősködik Szigligeti, hogy 
az egy fiu leányruhában. Mikor Janisa 
estélyi toalettben megjelenik, Szigligeti 
is megélt mindent. A dolognak persze 
házasság a vége. 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

Buksi. 
Énekes bohózat 3 felvonásban. í r t ák : 
Curt Kraatz és Jean Kreen. Fordí tot ta : 
Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette: Jean 

Gilbert. 

Személyek : 
Boross Villányi Mihály 
Gerő I. Laura, a felesége 
Lonzai A. Ella 
Soós M. Ilka 
Lábas J. Lóri 
Fényes A. Teri 
Raskó Szabolcs Jenő 
Latabár Parázs Pista 
Király Black 
Krasznai Floris 
Sólyom Sármezey 
Erdős Strebinszky 
Sólyomné Ambró ) 
Holléczi I. Klára jborleányok 
Lukács G. Vanda ) 
Nádor Andornaky hadnagy 
Erdei B. Mikolána 
Saáry R. Maris 
Dévényi Boy 
Magasházi Első szanitéc 
Havas Második szanitéc 
Bellák Soffőr 

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

KELETI J. Budapest, IV., Korona-
herceg-utca 1416. szám 

(Gr. Szapáry-udvar.) 
A cég saját gyártmányú és külföldi különlegességei : Haskötők 
az összes altesti bántalmak ellen. Eredeti párisi fűzök és mell-
tar tók éptermetüek részére, valamint kiegyenlitőfüzök ferde 
növésüek számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. Egyenestar tók. 
Hyegienikus havibajkötők. Gummiharisnyák. A legkiválóbb francia 
és amerikai női óvszer-különlegességek ! Uj ! Auto Vaginal Spray. 
Ujl Irrigátorok, bidék, valamint az összes betegápolási cikkek. 
Csak szakavatott nöi kiszolgálás. Mérsékelt és polgári árak. 

Képesárjegyzék ingyen é s bérmentve. 
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n A G f A P i i s z i r i M Z 

Az uj földesúr. 
Szinmü 5 felvonásban Jókai regényéből. 

Szinre alkalmazta Dr. Hevesi. 

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

Ankerschmidt 
Hermin 
Eliz 
Grisák 
Von Maxenpfutsch 
Miss Natalie 
Özv. Paj tayné 
Garamvölgyi 
Garamvölgyi Aladár 
Kampós 
Vak Mihály 
Straff 
Georg 
Helén 
Gyuszi 
Ispán 
Fiu 
Ügyvédbojtár 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

A kék madár. 
Mesejáték 5 felvonásban. (10 képben). 
Irta M. Maeterlinck. Fordította : Adorján 
Andor, zenéjét szerzette: Nádor Mihály. 

Rendező: Vajda László. Karmester: 
Bertha István. 

A valóság szereplői: 

Taksonyi Piroska 
Lakos Édith 
T. Forrai Rózsi 
Dobi 
P. Tárnoki Giza 
Jegesi Rózsi 

Az álom 
Taksonyi Piroska 
Lakos Édith 
Báthory Giza 
Vágó 
T. tialmy Margit 
Takács 
Lakos Ibolyka 
Tóth 
Váczi Erzsi 
Kálmán J. 
Csillag Irén 
Sinkó Gizella 
Pártos 

Tyltyl 
Mytyl 
T 

ytyi 
Berlingot 
Tyl apó 
Tyl anyó 
Berlingotné unokája 

szereplői : 
Tyltyl 
Myltil 
A Világosság 
Tyl nagyapó 
Tyl nagyanyó 
Péter 
Róbert 
János 
Magduska 
Pierette 
Paula 
Riquette 
Az Idő 

Cs. Aczél Ilona 
T. Forrai Róza 
Z. Molnár László 
Tóth Irma 
Huszár 
Réthei 
Kardos 
Nagy Teréz 
Makai Gabriella 
Nagy J. 
Zsigmondy Margit 

Az éj 
Berylun tündér 
A kutya 
A macska 
A kenyér 
A cukor 
A tiiz 
A Viz 
A Tej 
A nátha 
Egy gyermek 

Szinház után a NEW YORK kávéházba 
megyünk. 

A feleségünk. 
Szinmü három felvonásban. Irta: Balázs S. 

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

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

II. felvonás. A banktisztviselők bálján 
megjelennek Ferkeyék és az asszony ra-
gyogó szépségével meghódítja Schütz 
bárót, a milliomos vezérigazgatót. A báró 
ugy erzi, hogy most először szerelmes 
igazán és mindent megígér az asszony-
nak, ha a másnapra kitűzött randevún 
megjelenik. Matild még ingadozik, de el-
dönti sorsát, hogy Ferkey itt a bálban a 
sok asszony között érzi, hogy az ő fele-
sége mindegyiknél szebb és különb, sze-
relme, féltékenysége feltámad és hivja 
az asszonyt vissza az ő egyszerű éle-
tükbe, a szegénységbe. Jön Stefánia és 
Karvaly . . . Matild utálattal gondol visz-
sza a sok megaláztatásra, a rossz, ko-
pott ruhákra. Ez az asszony másnap el 
fog menni a Pénzhez találkozóra. 

III. felvonás. Matild elment báró 
Schützhöz és nem is jött többé vissza. 

A báró, aki megunta már a kalandokat 
és Matildot szereti, nem engedi vissza 
Ferkeyhez, elválasztja tőle és feleségül 
vesíi . Ámde a félévi házasság lehűti a 
báró hevét, a pénzügyletek miatt elha-
nyagolja feleségét és Matild a milliók 
között érzi, hogy szerelem nélkül nem 
sokat ér az elet. Találkozik előbbi fér-
jével, kiderül, hogy most is szeretik egy-
mást, Ferkey megint hivja az asszonyt 
és Matild meg is igéri, de csak holnap 
délutánra s onnan visszajön. Schütz 
észreveszi, hogy valami készül és első 
gondolata az, hogy Ferkeyt kiteszi va-
lahová messze egy vidéki bankba, de 
látva az asszony bánatát, kissé rezig-
náltán, kissé derűsen, olyan ember gesz-
tusával, aki mindenen tul van és min-
dent megért, belenyugszik ebbe a for-
dulatba. 

O P E R A 

A nevető férj. 
Operette 3 felvonásban. Irta Brammer és 
Grünwald. Magyar szinre alkalmazta 
Mérei Adolf. Zenéjét szerezte EysIerÖdön. 

Szirmai Imre Bárdos Ottokár 
Berky Lili .Sarlott, a felesége 
Mátrai Ernő Brander,könyvkiadó 
Sz. Hudacsak Nelly Etelka, a felesérv 
Marosffy Lajos Asztalos, költő 
Tarnay Leona Elvira néni 
Horthy Sándor Dr. Rosensolt Sala 
Ufváry La os Böczögő Kakuk Istók 
Huszár Károly Iancsi 
Faludi Boriska Manci 
Fehér Artúr Mihály, erdész 
Vajda Frigyes Inas 
Pázmán Főhadnagy 

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

Andrássv-ut 1. kaphatók. 

Lohengrin. 
Szövegét és zenéjét irta: Wagner Richard. 

Bihar Sándor 
Arányi Dezső m. v 
Adler Adelina 
Csáti Iza 
Pajor Ödön 
Murányi Erzsébet 
Szántó Gáspár 
Hajagos Károly 
Loránd Lajos 
Vajda Frigyes 
Mátrai Ernő 
Sebők Ilona 
Sándor Mariska 
Legard Adél 
Bazilidesz Mária 

Madarász Henrik 
Lohengrin 
Brabanti Elza 
Gottfried 
Telramundi Fridrik 
Ortrud, neje 
A király hirdetője 1- ) 2- ) . 

Színház után a legkellemesebb étkező hely az újonnan átépített 

, » E X S E L S I O R " - s z á l l o d a é t t e r m e . 
A souterrainban Berlin híressége a SCHARFRICHTER-SCHRAMLI játszik. 

Ifj. Bokor és Kiszel, tulajdonosok. 
— —• • ' = 
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A PESTI ÉJSZAKÁBÓL. 

Mérő lata. 

À
képről különös, kedves emberke moso-
lyog rád, nyájas olvasó, Ejnye hisz ismered 
őt éjszakai barangolásaid idejéből amikor 

a New Yorktól toronyiránt átvágsz a Meteor ká-
véház felé. Vagy itt, vagy amott, de töbször ta-
lálkoztál vele, a vicces Mérő tatával, aki már 
pólyában szójátékot csinált és e hajlandóságát 
később is megőrizte. Némely mulatóhelyen tud-
todon kivül sokat és hangosan kacagtál az ő 
mókáin, borsos kupiéin, rakétázó ötletein. Egy 
modern Cyrano ő, verekedő kedv nélkül, elmés, 
kalandos, drága ember, aki azért hagyta ott Ber-
lint, mert túlságosan jól ment a sora és ugy 
gondolkozott, hogy jobb Budapesten a habos 
kávé, mint Berlinben a legfinomabb pecsenye. 
Ha ismét találkozol vele, nyájas olvasó, köszöntsd 
őt szeretettel. Mert ő is egyike azoknak, akik 
kedvessé és vidámmá telték az egykor nyárs-
polgári hangulatu pesti éjszakát. Azt mondhat-
nók, hogy Mérő tata egyike a pesti éjszaka ala-
pitóinak. 

A Nemzet i Színház érdekes reprizre készül. 
Október 18-ára tűzték ki 

„Az Attasé" cimü darabot, amely évekkel eze-
lőtt nagysikerű darabja volt a régi Nemzeti Szín-
háznak. „Az Attasé"-nak az az eredetisége, 
hogy ebből készült Lehár világot megjárt operett-
jének „A vig özvegynek" Szövegkönyve. A fő-
szerepet D e z s ő Józsefnek osztotta ki az igaz-
gatóság. 

• • • • 

Pesti kabaré címen kezdi meg műkö-
dését az a pompás kis 

társulat, amely K o n d o r Ernő vezetése 
alatt hamarosan megfogja hódítani Bu-
dapest közönségét. A Pesti kabaré min-
den valószínűség szerint november 1-én 
nyílik meg. 

Troc a de r o 
VII., Kírály-u. 77. Teleion 15-10. 

Minden este 8'/2 órakor a fényes megnyitó műsor 

Hermine Ferry a ffifiSS? 
Ferdinand Stein a bé?aK0'»zinház 

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

5 óráig BAL-MABILL 

Fővárosi 
Orfeum 

Waldmann Imre igazgató 
VI. Nagymező-utca 17. sz. 

Ma és min- „ ' £ „ 1 1 ' ' 1 dennap u j i e i l e p e s e k . 
Az e lőadás kezdete 8 órakor. 

PAVILLON MASCOTTE 
UJ ATTRAKCIÓK. 

Kezdete iél 11 órakor. 

B A U E R 

E R N Ő 

úriszabó divatterme 

BUDAPEST, Muzeum-körut 15. szám. 
A legelegánsabh ruhákat jutányosán készíti. 
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B. Ö. Fehérvár. Megfelelő értékű levélbé-
lyeg beküldése mellett megküldi a kiadóhivatal. 
Ske. „A palatínus leánya" cimu egyfelvonásos 
A s c h e r-operet te számai. Sz Árpádné. Játszik 
benne. R. K. Újpest. Dr. Marton Sándor iro-
dája Bécsi-utca 1. Színésznő szeretnék lenni. 
1., Eötvös-utca 4. 2., Jelenleg Fenyőházán van. 
3., öszi rózsa. 4., Szeptember első napjaiban 
vannak a felvételi vizsgák, de azért évközben is 
be lehet iratkozni. 5., Operette-szinésznőnek a 
Ráosi-iskola a legajánlatosabb. F. Dezső . A 
szezon folyamán színrekerül ,a Vígszínházban. 
Még nincs teljesen készen Énekes. 1., Nem 
iparos, hanem újvidéki kereskedő. 2., Igen. 3., 
Feltétlenül lehet. H. Károly Szombathely. 1„ 
Nemszükséges zenei képzettség. 2„ Ha beválik 
azonnal kap fizetést. Rózsika. 1., Balog Böske 
nem fog ezidő szerint sehova sem szerződni — 
ellenben rövidesen — férjhez megy. 2.. Nem 
tudni, hogy jelenleg hol van, 3., Fedák Sári és 
Petráss Sári. 4., Még bizonytalan. 5., 29 éves. 6., 
15 éves. Uj előfizető B. F. Legnagyobb sajná-
latunkra nem küldhetjük, mivel teljesen elfo-
gyott. 672. Autó. 1., Hétfőn az „Apolló"-ban. 
2., Rátkai is fellép benne 3., Harmincnégy éves, 
református. Balaton Almádiban. 4., Bármikor. 
A, Gy. 1., Igaz. 2 , A Népoperához szerződött 
20 estére. 3., Csak mint vendég. Rózsadomb. 
1., Bizonytalan. 2„ Jelenleg senki 3., Tango ta-
nítja csak. Valk. Szíveskedjék néhány hónap 
múlva bennünket soraival felkeresni. Babuska. 
1., Nőtlen. 2., Igen. 3., Még öt éves a szerző-
dése. 4., 10 000 korona. 5., 7000 korona. Ily. 1., 
26 éves, zsidó. 2 , 29 éves, katolikus. V. em, 7. 
sz. Kacsa volt a hir. 2.. A „Sibyl hercegnő"-
ben. A bemutató ideje még bizonytalan. 3., 
Igen. 4., A hét folyamán 5. 3 f0 korona. 6., 
30 éves, református. 7., Már jobban van. Szabi. 
1., Mihály. 2., 2000 koronát. 3 , Kívánsága — 
egyelőre — nem teljesíthető. Hü olvasó 1., 
Zsidó. 3 , Nem a Kis József leánya. 3., Alkot-
mány-utca 4, Két gyermeke van. 5., Nem roko-
nok. Zsidó. 

Helyet les szerkesztő: KÁLMÁN JEHÖ. 

Rejtvényünk megfejtői között két dijat 
sorsolunk ki. 

1. díj : Egy művészi arckép a mű-
vésznő sajátkezű aláírásával. E héten 
Rátkai Márton autogrammjával ellátott 
arcképét adjuk I. dijképen. 

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

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

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése: Agyafúrt színész. 

Helyesen fejtették meg: 
Suschay Zsuzsi, Pankuch József, Ü. Mészá-

ros Mariska Somogytab, Molnár Antalné. Erős 
Egon, Szigeti József Fülöpp Ildikó Mezőtúr, 
Bartos Aranka, Löblovitz Erzsébet, Fonféder 
Aladár, Kaufmann Lily, Sonnenfeld Ilonka, Spit-
zer Mariska. 

A sorsolásnál — melyet Fényes An-
nuska ejtett meg — Varsányi Irén saját-
kezű aláírásával ellátott fényképet Som-
lár Zsigmondné Budapest, a páhogyje-
gyet Nemler Károly Budapest nyerte 
meg. 

A jutalmakat a hét folyamán a nyer-
tesekhez juttatjuk. 

e 

MÉSZÖLY LÁSZLÓ 1 
MODERN FOTÓMŰVÉSZETI SZALÓNjA 9 

V BUDAPEST, IV. VACl-UTCA 11/b. TELEFON 53-05 . v* 
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ÁLLJON MEG 
NAGYSÁD EGY SZÓRA! 

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

5 hónap alatt fél millió példány fogyott el! 

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

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

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

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

küld a Háztartás kiadóhivatala. 
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I PARK-SZÁLLODA | 
szemben a keleti pályaudvar érkezési oldalával. 
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I L V I I 
mXMQ SODA 
I . Á T L Ó S - U T 1 1 . 

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

TELEFON 93-95 

Phöbus-könyvnyomda, Budapest VI., Eötvös-utca 31. — TELEFON 133—88. 




