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H O L Z E R 
CS . É S K IR . U D V A R I S Z Á L L Í T Ó 

BUDAPEST, 
IV . , K O S S U T H L A J O S - U . 9 

HAJSZÁLAKAT 
hö lgyek a r c á r ó l , k a r j á r ó l végleg ki-
irtja felelősséggel a „Miracle" törv. védett 

± r p o l l á k S a r o l t a 
hajeltávolitó specialista kozm. intézete 
(Andrássy-ut 38. I. em. A Nagy áruházzal 
szemben). Ártalmatlan, fájdalom nélküli 
kezelés. Rögtöni hatás. Minden eddigit 
felülmúl ! Óvakodjunk utánzásoktól. Vi-
dékre a szert utasítással diszkréten küldi. 
Fogad egész nap . S z é p s é g h i b á k 
kezelése. Arcgőzö lés , a r cmass z á z s 
a r c á p o l á s . — ( 12 évi m ű k ö d é s . ) 

Te le fon 157—98. 

M É S Z Ö L Y 

L Á S Z L Ó 
M O D E R N F O T Ó M Ű V É S Z E T I S Z A L O N J A 

BUDAPEST 
I V . K E R , , B É C S I - U T C A 5. 

T E L E F O N 53-85. 

L O H R M Á R I A - K R O N F U S Z 
A főváros első ét legrégibb osipketlsztltó-, 
vejytisztitó- és kelmefestő gyári intézete 

B U D A P E S T , V I I I . KER . , BAROSS-UTCA 85. SZ. 

Fiókok : II., Fö-utca 27, IV., Eskü-ut 6 és Kecske-
méti-utca 14, VI , Andrássy-ut 16 és Teréz-körut 

39, V., Harmincad-utca 4, VIII., ]ózsef-körut 2. 

FENYVESI JENŐ 
F O G T E C H N I K A I M Ű T E R M E 

Budapest, VII., Thököly-ut 6. Telefon Józs. 52-26. 

Készit f ogsoroka t , arany- és platina-koronák, 
csapos fogakat stb. legművészibb kivitelben. 

M Ű V É S Z E K N E K N A G Y A R K E D V E Z M E N Y . 

Fogad reggel 9 órától este 6 óráig. 

VERES p h o t o m ű v é s z e t i s z a l o n j a 

Budapes t , V., H a r m i n c a d - u 3. 

(Bécsi-utca sarok.) Telefon 135-70. 

„Színházi Élet"-re hivatkozással árkedvezmény ! 

az egyetlen képes magyar 

sportújság 

Szerkesztik 
dr. Dobák Emil és Taffel Miksa. 

Egyes szám ára 12 fillér. 

HAJELTAYOLITAS 
hülevek arcáról és karjáról. 

D a i / l e a n ^ 1 ' s z e r r e l bárki ön-
„ I X a V I s a l l l magát kezelheti 

biztos eredménnyel. 
Orvosilag ajánlva. Fájdalommentes. 

IDEÁLIS í S ; KEBEL 
csak a „ R A V I S A N T " crémenek használatával érhető el. 
Sikere páratlan a nuga nemében. Ara 10 korona. Vidékre 
pontos utasítással diszkrét szétküldés. Kezelés egész nap. 
BOTÁR REGINA specialista BUDAPEST, Vl/P. Eötvös-utca 34. 

Mérsékelt 
árak! 

BRÜLL IRMA Mérsékelt 
árak! 

Mérsékelt 
árak! NŐI KALAPDIVATTERME 

IV., PÁR IS I-UTCA 1. :: T E L E F O N : 37-74. 

Mérsékelt 
árak! NŐI KALAPDIVATTERME 

IV., PÁR IS I-UTCA 1. :: T E L E F O N : 37-74. 



V. évfolyam. 1916. január 30-tól február 6-ig. 5. szám. 

Előfizetési á rak : r r Hirdetések dí j-

levelezőlap-melléklettel 
Budapest és vidékre 
Egész évre 10.— kor. 
Félévre 5.50 < 
Negyedévre 3.— > 

Egyes szám ára : 

Budapesten 24 fillér. 

Vidéken és a Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

5ZINHMI ELET 
s z a b á s szerint. levelezőlap-melléklettel 

Budapest és vidékre 
Egész évre 10.— kor. 
Félévre 5.50 < 
Negyedévre 3.— > 

Egyes szám ára : 

Budapesten 24 fillér. 

Vidéken és a Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 

MŰVÉSZETI ÉS MOZI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes 

budapesti szinházak egész heti szinlapjával. 

Szerkesztőség és 

k iadóh iva ta l : 

Erzsébet-körút 22. 

Telefon 34—97. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR távoliétében KORDA SÁNDOR. 

A legnépszerűbb pesti lány. 
A „Grün L i l i '-ről . 

Gríin Lili premiérje után, éjjel 
találkoztunk Földes Imrével. 
Régen nem láttunk ilyen vidám 
és lelkes szerzőt, pedig a „be-

ütött" darabok szerzői mind igen jól 
érzik magukat premier után. 

— Nos ? — Kérdeztük, mit szól ehhez 
a premiérhez? 

— Mit mondjak ? . . . Nincsenek sza-
vaim, annak kifejezésére, amit érzek... 
Ilyen színészek ! Valóságos csoda ! Hiszen 
külföldön is kap a szerző jó színészt. . . 

A „Gri in L i l i " főszereplői , középen Földes Imre, 



2. oidai s/ínu/j] ÉLET 

Tarnay Ernő Mészöly feiv. 
(Oszkár) 

Magyar-szinház. — „Grün Lili". 

egyet, kettőt, de hol van az a külföldi 
színház mely tizenkét nagyszerű embert 
állit a színpadra... tizenkét angyalt és 
tündért, akik ugy játszanak, hogy siker 
nem maradhat e l . . . 

A főpróba után, a társalgóban néhány 
percre összegyűltek a darab szereplői. 

Nyoma sem volt a premiér-előtti 
lámpaláznak. 

Biztosra megyünk mondotta Vágó. 
— Nagyszerű ember ez a Földes — 

kontrázott Fényes Annuska 
— Ilyen darabban élvezet játszani... 

És igy tovább... Csupa ehhez hasonló 
kijelentés hangzott el. Mi történt?Máskor 
a színészek a szerzőt szidják, a szerzők 
pedig a színészekre haragszanak, mert a 
darab egyes részeit elejtették. . . 

Grün Lili, ez a kedves és ötletes 
pesti lány nemcsak a közönséget babo-
názta meg, hanem a színészeket is. 

[",- Pest, ez a kedves, drága Pest, a maga 
hibáival és száz kedvességeivel, pesti emberek, kedves, jó ismerősök, köszön-

tenek a színpadról. 
Qrün bácsi, ki a lányát férjhez akarja 

adni, ki nehezen kuporgatott hat ezer 
koronáját egy igazán érdemes férfiúnak 
akarja adni, olyannak ki nagyon-nagyon 
megbecsüli a szép, kedves és művelt 
Lilykét. És a felesége, meg a házasságköz-
vetitő asszony a Sonnenfeldné, meg a 
család esze a Simi bácsi, a veszekedő 
vidéki zsidók : Bloch és Blochné Bölcs-
kei kereskedelmi utazó szülei és a töb-
biek mind-mind élnek, a pesti utcáról 
jöttek fel ide Földes Imre karján. Nem 
játékot látunk, ugy érezzük, hogy az 
ablakon kihajolva, szomszédunk életét 
figyeljük. 

Nehéz dolog egyes részeket kiszakítani 
a darabból. Vérbeli színdarab ez, minden 
rész szorosan egybekapaszkodik a követ-
kezőkkel. . . • 

Gyorsan pereg a cselekmény. Megis-
merjük a Grün családot és tudjuk, hogy 
várják a hires Sonnenfeldnét aki arról 
hires, hogy „a legboldogabb házasságok 
tőle jönnek". 

Vágó Béla 

(Az apa) Mészöly felv. 

— ..Griin Lili". 

Fényes Annus 
(Grün Lili) 

Magyar-szinház. 
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Az öreg Grün a becsületesség minta-
képe, de amellett még nagy fatalista is. 
Azt hiszi, hogy a sors könyvében min-
den előre meg van irva. 

Mikor a felesége háromezer forint 
hozomány helyett ötöt akar igérni, tilta-
kozik ellene. 
g;*— Hát ha ez van irva a sors köny-
vében, hogy ötöt kell mondanom — 
próbálkozik az anya. 

— Az nem lehet, mert ha neked ötöt 
kellett volna mondani, akkor te hetet 
mondtál volna. De mivel te nem hetet, 
hanem csak ötöt mondtál, ez azt bizo-
nyítja, hogy csak hármat lett volna sza-
bad mondanod... 

. . . Egész sereg ilyen párbeszéddel 
aratnak estéről estéről nagy sikert Grünnék: 
Vágó Béla és T. Forray Rózsi. 

* 

i J Sonnenfeldné (T. Halmy Margit) 
előszedi a ridikült, melyben Lilyke 
jövendőbelieinek arcképei húzódnak meg. 

— Mielőtt bemutatom az urakat kikö-
töm : a közvetítésért 5°/o provízió. 

— Pardon... Mink nagyon boldog 
házasságot élünk a Herminkával, de 
csak 2 percentet fizettünk a Grossnénak 
Szennán. 

— 26 év előtt. Akkor még könnyeb-
ben mentek lépre az emberek. 

Aztán sorra jönnek vőlegényjelöllek. 
Az első már nem kell Grünnek... 
Pintér.. . az apja Pollák, mindene leégett 
csak a biztosítási kötvénye maradt meg. 
A meleg tűzből majdnem a hűvösre 
került... A második se kell. Raktárnok, 
nagy gyárban. 

— Nagy raktár, kis fizetés... Ez 
sohse jó. A kis család nőni kezd, a nagy 
raktár fogyni kezd, a raktárnok szökni 
kezd és ha elfárad ülni kezd... 

De aztán előkerül a tasakból az igazi: 
egy kereskedelmi utazó, havi 250 korona 
fix és 25 korona napidíj (de a vasutidij 
nincs benne a napidíjban) és olyan szép 
mint egy — gróf és Bölcskei Lászlónak 
hívják. 

* 

Finoman, hangulatosan illeszkedik a 

T. Forray Róza Vágó Béla AIe*y f e l v 

(Az anya) (Az apa) 

Magyar-szinház. — „Grün Lili". 
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darabba a Lily első szerelme. A szóba-
urba szerelmes, a már nem fiatal, de 
mindig elegáns szobaurba, ki bár szereti 
Lilyt, de semmiesetre sem annyira, hogy 
érte régi szerelmét, a kávéházi márvány-
asztalt elhagyja . . . Tudja, hogy mellette 
boldogtalan lenne és ezért maga fáradozik 
azon, hogy a derék és becsületes ember-
nek mutatkozó Bölcskei vegye el feleségül 
Lilyt. 

Fényes Annuska és Virányi hálás, de 
igen nehéz szerepekhez jutottak. Mind-
ketten beigazolták, hogy megérdemlik a 
szerzőnek és a színháznak beléjük helye-
zett bizalmát. 

* 

Együtt van a család. Még az elegáns 
bankhivatalnok Oszkár is hazaérkezik a 
babári Holzeréktől. Várják a vőlegényt, 
kit a Sonnenfeldné felküld . . . És követ-
kezik az első felvonás XXII. jelenete: 

(Az ajtó megnyílik. Megjelenik az utazó. 

Kedvesen ízléstelen a ruházkodásában. 
A csinos fiúnak haja simára lenyalva. 
Nagy virágbokrétát szorongat a kezében.) 

Bölcskei: Jó estét. . . Kezét csóko-
lom . . . (Mindenki előtt külön meghajolva, 
fejével bókolva) : Bölcskei . . . Bölcskei... 
Bölcskei . . .(Lily előtt a bokrétát elnyújtva) 
Kisztihand . . . Bölcskei . . . 

* 

A második felvonás csupa ötlet, for-
dulat. Vidámság és szomorúság gyors 
egymásutánban váltakozik benne. A 
Niagara-kávéház szuterénjében tartják meg 
az eljegyzési ünnepélyt. Simi bácsi, a 
családi lángész (Magyary) a ruhatárat 
bérli a Niagara-kávéházban, ő vigyáz arra, 
hogy az eljegyzés „olyan legyen, mint a 
comme il faut" . . . 

A vőlegény szülei is megérkeznek a 
lakomára és várják, hogy a megállapodás 
értelmében igazolják Grünék a hozomány 

T. Forray Róza T. Halmy Margit Vágó Béla Alexy fei». 
(Az anya) (Sonnenfeldné) (ta apa) 

Magyar-színház. — „Grün Lili". 

v 



S/MZ! ÉLET 5. oldal 

Amint a fáma meséli szombat esti 
előadáson rengeteg kereskedelmi-utazó 
volt a nézőtéren. Nagyon tetszett nekik, 
hogy végül, mégiscsak a kartárs kapja 
meg a Lilike kezét, 

Es tetszett az ötlet, melyet Bölcskei 
mond Lilikének: már péntek este feljön 
vidékről, de a Kiss és Klein cég azt nem 
tudja és fizeti a pénteki és szombati 
napra is az utazási dijakat . . . 

briliáns harmadik felvonás aztán kész 
megelégedésre oldja meg a Grün Lili 
sorsát. A hirlapi cikkekre támadásokra 
alkalmat adó „Grün Lili" nevet leteheti, 
mert Bölcskei Lászlóné lesz. 

Vágó Béla Mészöly felv-
(Az apa) 

Magyar-színház. — „Grün Lili". 

deponálását közjegyzői hitelesítéssel. Az 
okirattal azonban Oszkár, a bankfiu egyre 
késik . . . Grün papa, ki a megtestesült 
becsületesség egyre fokozódó izgatottság-
gal telefonoz, küldöz Oszkárért . . . A 
legnagyobbszerübb jelenetek következnek, 
a vidámság és a bekövetkezendő szomo-
rúság, valami tragikomikus vegyületbe 
olvad. Nevetünk a szobauron, aki végig-
csókolja az ismeretlen hölgyeket, (a meny-
asszony rokonai azt hiszik, hogy a vőlegény 
rokona, a vőlegény vendégei pedig a 
menyasszony rokonának gondolják), de a 
szivünk szorrongó érzéssel figyeli, mint 
nő a veszedelem, mely elnyelni készül a 
derék Grün sok évi nehéz munkájának 
eredményét és figyeljük, hogy a Lily éb-
redő szive, mint fordul a szobaurtól az 
utazó felé . . . 

. . . Oszkár elsikkasztotta a pénzt! 
Botrányba fui a nagyszerű eljegyzés . . . 
Bölcskei igy is elvenné a leájiyt, de Grün 
nem enged, az ő Lilykéje nem mehet 
csalással férjhez . . . 

A második felvonás után tul hosszú-
nak találják az emberek a szünetet. Csupa 
izgatott várakozás, türelmetlenség... A 

Tarnay eleinte húzódozott szerepétől. El-
végre sikkasztót játszani nem a legkelle-
mesebb dolog. De Beöthy gavallér és 
minden előadásra külön 30 korona jutal-
mat igért Tarnaynak. Tarnay elteszi a 30 
koronákat 100 előadáson 3000 korona 
pénze lesz! szóval az elsikkasztott hozo-
mány fele És ekkor elő áll majd Tarnay 
a második felvonás végén. 

Z. Molnár Fényes Annus 
(Bölcskei) (Lili) Alexy felv, 

Magyar-szinház. — „Grün Lili". 
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A felét a hozománynak elköltöltem, de 
a másik fele megvan. 

És a második száz előadásra uj har-
madik felvonást kell irnia Földes Imrének. 

Éppen mikor e sorokat irjuk, megszólalt 
a szerkesztőségi telefon. 

Halló, Színházi Élet? 
Kérem szíveskednének a következő 

címeket megmondani. 
— Hol lakik Fényes Annus? 
— Király-utca 108. 
— Hol lakik T. Forray Rózsi? 
— Király-utca 102 
Aztán tovább kérdez a kedves női 

hang : hol lakik Pappné, T. Halmay 
Margit, Szilágyi Rózsi, Vágó, Tarnay, 
Virányi, Z. Molnár. . . 

Ejnye hisz ezek a „Grün Lili" sze-
replői. Minden kérdezett nép a „Grtin 
Lili" szinlapjáról. 

— Kedves nagysád annyi kérdés után, 
engedjen meg ön is egy kérdést, miért 
kéri ezeket a cimeket? 

— Itt Bohn virágüzlet beszél, Földes 
Imre ur virágot rendelt ezekre a cimekre... 

íme : a hálás szerző. . . 

„Grün Lili" premierjén a Magyar-
szinházban uj tag mutatkozott be. Szilágyi 
Rózsi a fiatal színésznő neve, aki Málcsit 
olyan szeretetreméitóan játszotta, hogy 
nem lehetett csodálkozni Virányin, az 
elegáns Szabó alakitóján, ha flörtölni 
kezd vele. 

* 

Előadás után, a ruhatár és a színházi 
épület előtt nagyban folyik a kombinálás, 
hogy Grün Lili tényleg megtartja-e majd 
esküvőjét a derék Bölcskeivel. Hogy az 
aggodalmaskodókat megnyugtassuk, a 
Grün Lili kedves, igen tehetséges sze-
mélyesitőjének Fényes Annuskának jóvol-
tából itt közöljük fiatal asszony névalá-
írását : 

Hétfőn dé lután a szerkesztő-
ségi szolga egy névjegyet hozott 
be. A névjegy kézzel volt irva 
és ez állott rajta: „Zugligeti Ede, 
holtbiztos mi l l iomos " A segéd-
szerkesztő megvetően dobta el 
a kártyát és igy szólt : 

— Mondja meg annak az ur-
nák , hogy nem érünk rá. 

— Igenis. — szólt a szolga 
és kinyitotta az ajtót, hogy ki-
lépjen Misem természetesebb, 

hogy a kinyiló a j tón a szolga energikus félre-
tolásával Zugligeti jelent meg ná lunk . 

— Uraim, — kezdte stentori hangon, — a 
ba lkán i vonat kü lönösen aktuál issá tette ismét 
a török kulturát. Törökországban nagy keletje 
van a mesének, s én elhatároztam, hogy elszer-
ződöm esti ezer korona fellépti dijjal valamelyik 
konstant inápolyi varietébe. Alig kell két és fél 
évig já tszanom, már mi l l iomos vagyok. 

— És mit fog e l ő adn i ? 
— Van egy nagyszerű mesém. Szabadon az 

Ezeregyéjszaka nyomán . Magam találtam ki, 
tehát zseniális dolog. A mese a következő. 
Volt egyszer egy ember, aki nagyon szeretett 
volna meggazdagodni . Ennélfogva kieszelte, 
hogy egy bájos keleti mesével fogja vagyonát 
megszerezni. A mese a következőképpen szólt. 
Volt egyszer egy ember, aki nagyon szeretett 
volna meggazdagodni . Ennélfogva kieszelte, 
hogy egy bá jos keleti mesével fogja vagyonát 
megszerezni. A mese a következőképpen szólt. 
Volt egyszer egy ember, aki nagyon szeretett 
volna meggazdagodni . Ennélfogva kieszelte, 
hogy egy bájos keleti mesével fogja vagyonát 
megszerezni. A mese a következőképpen szólt. 
Volt egyszer . . . 

Itt Zugligeti önkénte lenü l elhallgatott. A 
segédszerkesztő ugyanis mérgezett tőrt rántott 
elő. És igy hörgött. 

— Ha az illető még egyszer megakar gaz-
dagodni , akkor én magát ledöföm. 

Zugligeti vállat vont. 
— Tisztelt uram, engem nem lehet terrori-

zálni. Ha ez nem tetszik, van egy másik meg-
gazdagodási tervem is. Olvastam, hogy Petár 
elvesztette a koronáját . Én azt a koronát ke-
resni fogom. Ha egy koronát kerestem, az 
nekem egyelőre elég. 

A hosszas vita elkerülése cél jából átnyúj-
tottunk Zugligetinek egy koronát . De hozzá-
tettük : 

— Azonna l , menjen ezzel a koronáva l a 
belgrádi konakba uralkodni . 

— Tudok egy jobb helyet. Megyek, mint 
száműzöt t király New-Yorkba. 

Később kiderült, hogy Zugligeti valóban a 
New-York-kávéházba ment. Es azonna l rendelt 
egy stampedli konakot . 
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Elnézem 

Mily elmésen 

Vezeti a szerkesztő 

Az üzemet 

Mint születik meg 

A sok szerkesztői üzenet. 

lm egy: 

„Kutyabagos Kíváncsi Ida 

1. Zsidó. 2. Zsidó. 3. Zsidó. 4. Zsidó 

5. 6. 7. 8. Izraelita." 

* 

Tudom, mi az ha valaki 

Pontos, gondos, píros, fitos vagy foltos 

Ha valaki aranyos vagy csontos 

De milyen valaki ha Csortos ? 

7. oldal 

Ismert dolog 

Hogy 

Az uj Földes-darab cselekménye 

Bizonyos 6000 kroncsi körül forog. 

Hadd állapítsam én meg 

Ez a pénz tényleg 

Óriási kamatokat hoz 

Földes Imrének. 

* 

Hány éves 

A sok édes 

Színésznő azt nem tudom 

Sokat tudok pedig én 

De sejtem, hogy sokan születtek 

Február huszonkilencedikén. 

Biztos, hogy mindegyik ily szerencsés 

Születési dátumot kapott 

Mert csak minden 4-ik évben 

Vallanak be egy uj születés napot. 

Szenes ember. 

Fényes Annus Z. Molnár Aiexy few. 
(Grtin Lili) (Bölcskei) 

Magyar-szinház. — „Grün Lili". 
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Molnár Ferenc^uj darabja. 

edden, rendes szokás szerint, 
felhívtuk a Nemzeti-szinház^t, 

La, van-e aznap valami újság. 
Bálint Lajost, a Nemzeti kitűnő 

titkárát találtuk a telefonnál. (Rejtély, hogy 
Bálint mikor ebédel és mikor alszik, mert 
a telefonnál mindig ott van.) Egyszóval 
a titkár a következő kedves szenzációval 
lepett meg bennünket: 

— Ha egy igen fontos és érdekes 
aktusnál jelen akar lenni, szivesen látom 
a „Szinházi Életa-et szerdán délben pont 
tizenkét órakor a titkári hivatalban, s az 
igazgatónak ezzel összefüggő előszobá-
jában. 

Többet Bálint semmiféle faggatásra 
nem volt hajlandó elárulni. Szerdán dél-
ben tizenkét órakor tehát pontosan meg-
jelentünk a Nemzeti-szinház titkári hiva-
talában. Az ünnepélyes arcok, a szokottnál 
is várakozóbb csend elárulta, hogy itt 
valami nagy dolog következik. Amit ha 
marosan meg is tudtunk: tizenkét órára 
igérte Molnár a látogatását Tóth Imrénél, 
hogy elhozza a Nemzeti-színházhoz uj 
darabját. 

A Nemzeti-szinház sarkán álló óra 
sem lehet pontosabb. Pont tizenkét órakor 
Molnár megjelent a Nemzeti-szinháznál. 
A kezében egy csomag. Elég értékes cso-
mag: egy uj Molnár-dirab, amelyet igy 
bezárva és elolvasatlanul is a világ min-
den színigazgatója szivesörömest sietne 
megszerezni. A magyar irodalom külföldi 
boldogulásának diadalmas harcosát, s a 
magyar harcok nagynevű haditudósítóját 
siettünk minden illemszabály ellenére 
megállítani az előszobában. 

— Csak két kérdést. 
— Tessék, a legnagyobb készséggel. 
— Az első kérdés: mit érez ebben a 

pillanatban, mikor uj darabját benyújtja 
a nemzet színházának? 

— Egyszerűen és őszintén boldog 
vagyok. Általában nagy tisztességnek tar-
tom, hogy a Nemzeti-szinház fogja elját-
szani az uj darabomat. Különben pedig 
Tóth Imre régi, kedves barátom, akivel 
együtt dolgozni igen régi vágyam, — a 
Nemzeti-szinház tagjai pedig mind kedves 
embereim, akikkel szintén öröm lesz együtt 
munkálkodnom. 

— Második kérdés : hol irta a darabot? 
— Erre a kérdésre hivatalosan meg 

kell tagadnom a feleletet. Mert a darabot 
a főhadiszálláson irtam. Azt pedig, hogy 
hol a főhadiszállás, elárulni a katonai 
fegyelem értelmében nem szabad. 

Az interjú rövid volt. Nyílt a párnázott 
ajtó és Molnár Ferenc belépett Tóth Imré-
hez. A párnás ajtó mögött játszódott le 
az irodalmilag és szinházilag egyaránt 
szenzációs esemény: Molnár benyújtotta 
uj darabját a Nemzeti-színháznak. Az író 
látogatása egy negyedóráig tartott. Ahogy 
nyájasan köszönve elment, első dolgunk 
volt rögtön tisztelegni Tóth Imrénél, hogy 
az uj Molnár-darabról azon frissiben meg-
tudjunk egyetmást a „Szinházi Élet" 
olvasói számára. 

Tóth Imre az Íróasztalánál ült, arcán 
leplezetlen boldogsággal. Száz kérdéssel 
rohantuk meg egyszerre. De ő csak egyre 
felelt: a legfontosabbra. Hogy miről szól 
a darab. 

— A darab cime egyelőre „A fehér 
felhő". Molnár Ferenc még nem dön-
tött, hogy ezt a cimet megtartja-e. A darab 
öreg magyar népfelkelő huszárokról szól. 
Nem dráma, nem szinmű, nem vígjáték. 
A műfaját mirákulumnak vagy misztérium-
nak nevezhetném. A legenda hangján 
beszél arról az iró, amit a modern háború 
megtagadott a magyar huszároktól, de 
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amit a gyermekeik képzelete visszaad 
nekik. Egy felvonásból, de öt képből áll 
a darab. A képek egyrészt a valóságban, 
másrészt a gyermekek fantáziájában ját-
szik. Az első kép színhelye Galícia, a 
másodiké egy magyar falusi szoba, a har-
madiké a falu utcája, negyedik kép a 
felhők között játszik, s az ötödik ismét 
Galíciában. 

— Ki a főszereplő ? 
— Vezető nagy szerep ebben a da-

rabban nincs. A szinház majdnem minden 
jeles tagja játszik benne. Az apparátust 
jellemzi, hogy az „Isten huszárjai" többek 
közt huszonhét gyermekszerepet tartalmaz. 

— Hallottunk valamit zenéről is. 
Igaz ez ? 

— Igaz. Zene csakugyan van. A da-
rabon karének formájában egy dal vonul 
végig,amelyet Kacsóh Pongrác komponált. 

— Mit szabad megtudnunk a darab 
külső megjelenéséről? 

— A díszleteket Kéméndy Jenő tervezi 
azon skizzek alapján, amelyeket maga 
Molnár rajzolt. A rendezés munkáját 
Hevesi Sándorra bíztuk. 

Mekkora ez a darab, amely öt képből 
áll, mégis egyfelvonásos? 

— összesen ötnegyed óráig fog tar-
tani. Negyed kilenckor kezdjük majd, 
s előtte egy másik egyfelvonásost játszunk 
a szinház repertoirjából. 

— Mikor lesz a bemutató ? 
— A nap még nem bizonyos. Minden-

esetre február másódik felében. 
Eddig tartottak Tóth Imre lekötelező 

felvilágosításai. A látogatás emlékére két 
fényképet is kaptunk kölcsön a Nemzeti-
színház igazgatójától, hogy a „Színházi 
Élet" olvasóinak két érdekes helyen mu-
tassuk be az irót. Az egyik a duklai har-
cokban ábrázolja Molnár Ferencet a tüzér-
ségi megfigyelőhelyen. A másik pedig 
a zlota-lipai áttörés alkalmával készült. 

Ezeken a helyeken született a darab 
első eszméje is. Ezen a mezőn a magyar 
huszárok érték utcl a v?lág fanláziáját. 
A darabban pedig Molnár fantáziája igyek-
szik utóiérni a magyar huszárokat. Két-
ségtelen, hogy a Molnár dolga éppen 
ugy fog sikerülni, ahogy a huszároké 
sikerült. 

Tüzérségi megfigyelő helyen a duklai harcoknál. A Zlota-Lipa front áttörésénél. 

Molnár Ferenc mint haditudósitó.a fronton. 
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Rátkaiéknál. 

Mostanában ha valaki Rátkait látni 
akarja, az csak a színpadon láthatja. 
Kora reggeltől késő délutánig próbál, a 
Király-színházban, (hol most szorgalma-
san készülnek a Mágnás Miskára) azután 
pedig a Télikertben, ahol a „Matyi pán" 
cimü uj operette próbái folynak valame-
lyik nap a Király-színház színpadán próba 
közben élénk beszélgetés folyt a hábo-
rúról. A beszélgetést Rátkai vitte. 

— Ami a Lovcsent illeti azt a magya-
rok már régen elfoglalták, 

? ? 
— Hát bizony ugy áll a dolog, hogy 

az én Gyurka fiam velem naponként há-
borút játszik; én vagyok a Lovcsen és 
mire kiszedi a zsebeimből a csokoládét 
el is foglalja Lovcsent 

Érthető, hogy a nagy kíváncsiságunk 
elvitt a csata színhelyére, ami a Josika-
utca 2. sz. IV. emeletén Rátkaiék lakásán 
van. Ez különben is nevezetes ház; itt 
lakik Beöthy László is. 

Éppen ebédnél találjuk a famíliát élén 
a Rátkai bájos feleségével, azután Rát-

kai Márta, Rátkai György és Rátkai László 
ülnek az asztalnál. Megismerkedünk. Leg-
először Gyurkát mutatja be az édes anyja. 

— Sok bajom van ám Gyurival. Nem 
akar tanulni a múltkor is ötöst kapott, 
haragudtrm rá nagyon és megparancsol-
tam hogy javitsa ki. Képzelje! Kiment 
és kivakarta az ötöst és beirt egy négyest. 
Egyébként művész lesz. Borzasztóan sze-
ret rajzolni. Mindent tele rajzol. 

— A„kis lányom Márta sokkal komo-
lyabb. Ő az öregebb; már 10 éves és 
negyedik osztályba jár. 

Itt aztán a beszélgetésbe beleszól 
Lackó is. Illetőleg csak szólni akart, de 
mert nem értettük meg, ugy tett mintha 
sirna. Rövidesen sikerült elcsititani. 

Sok bajom van az én Lackómmal. Kü-
lönösen most, hogy nyolc hétig beteg 
voltam. 

Mennyi idős? öt hónapos... 
Csöngettek. Megjött a fényképész és 

egy vendég. Királyné, (t. i.Király Ernőné 
Solti Heimin.) 

Megkezdődnek az előkészületek a fo-
tografáláshoz. A Laco gyerek adja a leg-

A Rátkaiéknál Mészöly felv. 
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több dolgot. Nem akar a gépbe nézni. 
Királyné a gép mellé áll, énekel, táncol 
és Laco gyereknek (éppen ugy mint sok 
felnőttnek, ha a Royal Orfeumba) nyitva 
marad a szája ugy figyel. 

A felvétel megtörtént és mi vissza 
mentünk a Király-szinházba Rátkaihoz, 
aki éppen a „Hopsza Sári" cimü számot 
próbálta Fedák Sárival. 

vt^iC, 

i. 

Molnár Ferenc u. n. „nagy szerző" Bécsben, 
Berlinben, söt az ellenséges fővárosokban is 
Bródy Sándor, Lengyel Menyhért szintén, a pesti 
direkrorok boldogan adják a darabjaikat, mint 
amelyek a legtöbb anyagi sikert jelentik. Vidéken 
is megbecsülik őket, de van vidéken egy nagyobb 
ur, kinek darabját mindenekelőtt kell szinrehozni 
és ez az u r : „a helyi szerző." Egyszer a polgár-
mester unokaöccse, máskor „városunk legélesebb 
tollú riportere", harmadik esetben a legszebb 
asszony férje, vagy a bankigazgató fia, szóval 
helybeli kapacitás, ki ha nem is tud darabul, 
mégis darabul beszél és akinek darabját okvet-
lenül elő kell adni. 

Ez a helyi szerző. A direktor kétszer kalapot 
emel előtte, ha darabot hoz. És előleget is kér 
tőle . . . 

II. 

Alábbi kis eset Zomborban történt. Pethes 
Imre a tanú rá, hogy tényleg megesett. 

A direktor egy szép napon összehívta a szí-
nészeket és kiosztotta a legközelebbi újdonság 
szerepeit. Helyi szerző darabja volt. Befolyásos 
és népszerű emberé, a premiér biztos telt házat 
jelent, a direktor el se olvasta hát a darabot, 
hanem a szerző utasításai szerint kiosztotta a 
szerepeket. 

A városban pedig mindenki arról beszélt, 
hogy az ismert helyi nagyság, városunk köz-
ismert ilyenje és olyanja darabot irt, melynek 

sokat igérő cime „Horatius Cocles, avagy egy 
ágyú egy hadsereg ellen. 

III. 

A próbák a Maros vizéhez hasonlatosan, 
csendesen folytak, a színészek hősi elszántsággal 
gyakorolták az ókori drámát. 

A szerző minden próbán ott volt. Buzgón 
rendelkezett, utasított, parancsolgatott. Az egyik 
próbára bejött a direktor is. A második felvonás-
nál felkiállt: 

— Ejnye, ez még sem lehet ! 
— Micsoda? — érdeklődött a szerző. 
— Ne tessék kérem haragudni, de kérem alá-

zattal Horatius Cocles még se zavarhatja ágyúval 
vissza a hadsereget, mert az időtájt még nem 
volt ágyú . . , 

— Ejnye, ejnye erről egészen megfeledkeztem, 
amikor a darabot írtam ! . . . 

— De hiszen lehet segíteni a bajon. Huzzuk 
ezt az ágyu-jelenetet . . . 

— Azt már nem ! — tiltakozott legerélye-
sebb hangján a szerző — az ágyúhoz ragaszko-
dom. Hol van akkor a költői szabadság, ha még 
egy ágyút se tehetek a darabomba. Ennek a 
kedvéért irtam az egész darabot. Nem érzi ön, 
szerencsétlen direktor, hogy mennyi erő, lendület 
és fönség van abban a jelenetben, mikor Horatius 
Cocles egy ágyúval visszaveri az e l l ensége t . . . 
egy egész hadsereget ! Az ágyú megmarad ! 

— Mit csináljunk akkor? 
A helyi szerző elővett egy kis kalapácsot és 

néhány percig törte a f e j é t . . . 

IV. 

— Hopp, meg van ! Egy kitűnőt ötlöttem. 
— N o s ? 
— A kérdés megoldása igen egyszerű. írok 

a darabba egy jelenetet, melyben Horatius Cocles 
az ágyút feltalálja. 

— Néhány perc múlva már meg is volt a 
jelenet. Sőt próbát is tartottak belőle. 

A hős asztal mellett ül és gondolkodik. Egy-
szer csak világosság gyúl agyában. Ezt bengáli 
fény és g ö r ö g t ű z jelzi. És feltalálja az á g y ú t . . . 
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— Baj van, baj van, szólt a direktor, a dráma 
történeti valószínűségét veszti, mert a közönség 
tudja, hogy Horatius Cocles halála után jó idővel 
még mindig nem ismerték az á g y ú t . . . 

Hosszas tanácskozást kezdtek. És az eredmény 
egy ujabb, megható jelenet lett. 

A darab legutolsó jelenete: Horatius Cocles 
sirba viszi találmánya titkát. 

V. 

Mondani sem kell, hogy a darab forró sikert 

Ilyen ravasz és ötletes módon sikerült az 
ágyút megmenteni a helyi szerzőnek. Mert az 
ágyú nemcsak a kártyában hasznos, hanem oly-
kor a színdarabban is. 

aratott. Főleg az a rész tetszett, mikor Horatius 
Cocles bejelentette; 

— Na most a sirba viszem találmányom t i tkát 

És a sülyeszt® fölé lép és eltűnik. 

Zsazsa tábori lapjai. 

e szeri se száma azoknak a 
tábori levelező-lapoknak, ami-
ket Fedák Sári a frontról kap. 
Valami kellemes érzést, valami 

közeledést az itthoni dolgokról kölcsö-
nözhet a Zsazsához küldött levelek író-
jának a levél írása, hogy olyan sok 
derék katona, minden alkalmat felhasznál, 
hogy Fedák Sárinak egy pár sort írjon. 

Az itt reprodukcióban bemutató* 
levelező-lap egy bécsi színésztől ered. 
Zsazsa sokat játszott Bécsben és vala-
melyik színháznál lehetett együtt a tábori 
lapot iró Prumer nevü színésszel, akit 
Ugylátszik szintén örök időre megragadott 
a maga eredeti és páratlan művészetével. 
Az osztrák színész megemlékezésének 

érdekessége, hogy a levelező-lap magya-
rul van írva. Az írás magyarsága nem 
kifogástalan De ezt a hibás magyarságot 
bizony jobban szeretjük a legkorrektebb 
németségnél. 

DÁN TESTVÉREK 
cs. és kir. udvari szűcsök 

o 
v., DOROTTYA-U. 5-7. 
(HITELBANK PALOTA.) ::: 
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fehevinne József. 
Nagyanyák, kiknek unokái már kóta-

táskával kezükben járnak a zeneiskolába, 
ábrándos hangon mesélhetnek rég letűnt 
idők emlékei között lapozva, a mult szá-
zad legnagyobb zongoraművészének, Liszt 
Ferencnek forró levegőjű hangversenyeiről, 
melyeknek végén kipirult arcú ifjú lányok 
tolongtak az emelvény körül, amelyen a 
papi ruhás művész mosolyogva állta az 
ostromot és osztogatott autogrammot vagy 
egy fürtöt hosszú, selymes hajából. Ódon 
fiókos szekrények mélyén sok nagymama 
őriz még ilyen halvány szalaggal átkötött 
hajfürtöt. Az egykori Liszt-hangversenyek 
izzó, tapsoktól zajos hangulata ismétlődik 
meg mostanában Budapesten azokon az 
estéken, melyeken a jelen egyik legnagyobb 
művésze, Lhevinne József ül a zongora 
mellett. 

Orosz származású, franciás nevü és 
Berlinben él. Moszkvában született, abból 
a fajtából való, melyet állandóan véres 
pogromok réme fenyeget a fehér cár biro-
dalmában. Riadt tekintete, mely szelid és 
jóságos, mint egy gyermeké, ezt az év-
százados félelmet tükrözi vissza, mikor a 
hangversenyterem dobogóján megjelen, 

de azután játszani kezd, átszellemül érde-
kes arca, egész lénye beolvad a zenébe, 
minden idegszála muzsika. Igazi nagy, 
vérbeli művész. Technikai tudása a lehe-
tőségek legmagasabb fokán áll, a hang-
szere csodálatosan nagygyá növekszik 
játéka alatt, elemi erővel zug és dübörög, 
szédületes sebességgel viharzanak a futa-
mai, de épp ugy tud liraian énekelni, 
végtelen finomságokra letompulni. A zon-
gorázás eddig nem ismert és elképzelni 
sem tudott lehetőségeit valósítja meg 
Lhevinne József, aki duzzadó fiatalságá-
ban, rokonszenves szerénységében, ott 
van ma a legelsők között. A neve ma 
már fogalom és egy sajátságos kóros 
tünetet is jelent Budapesten, ahol most 
valóságos Lhevinne-láz van a zongorázni 
tudók és akarók körében. 

A napokban felkerestük a világhírű 
művészt, hogy megtudjunk tőle néhány 
intimebb adatot életére, művészetére vo-
natkozólag. Budapesti tartózkodásai alatt 
Lhevinne nem lakik hotelben. Egyik itteni 
régi jóbarátjánál, Bárczy Gusztávnál szo-
kott megszállni. Bárczy Gusztáv a testvér-
öccse dr. Bárczy Istvánnak, Budapest 
népszerű polgármesterének és egyik tulaj-
sonosa a Rózsavölgyi és Társa zenemű-
kiadó cégnek. A régi keletű barátságon 
kivül egyéb szálak is fűzik tehát a házi-
gazdát vendégéhez: a Lhevinne-hangver-

Lhevinne József. 
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senyeket Budapesten a Rózsavölgyi cég 
rendezi. 

— Tiz év óta állandóan Berlinben 
élek, de orosz állampolgár vagyok és igy 
ellenség-számra megyek — mondja mo-
solyogva a művész, aki folyékonyan be-
szél németül. A berlini rendőrség azonban 
udvarias volt velem szemben ; művész 
létemre nem internált, csak időnként kell 
jelentkeznem, budapesti hangversenyeim 
idejére pedig készséggel adott szabadsá-
got és útlevelet. A mult ősszel Amerikába 
kellett volna mennem, de a háború lehe-
tetlenné tette, hogy megfelelhessek ottani 
szerződéseimnek. Csendes visszavonult-
ságban élek Wannseeben, Berlin mellett 
lévő villámban feleségemmel, aki szintén 
zongoraművész és a fiammal, aki most 
kilenc éves, de még nem árul el semmi-
féle zenei hajlamot. A háború óta csak 
jótékonycélu hangversenyeken működöm 
közre. 

Elmondta még Lhevinne, hogy leg-
jobban szeret Budapesten játszani, mert 
érzi, hogy itt érti meg művészetét legjob-
ban a közönség. Arra a kérdésre, mennyit 
gyakorol, azt felelte, hogy naponként 
nyolc-tiz órát is játszik. Olykor kétezer-
szer is eljátszik egy darabot, amig töké-
letesen nem tudja. Általában rendkívül 
szerény, tartozkodó, mint minden igazi 
nagy művész. Magáról nem nagyon szeret 
beszélni. Bárczyékat rendkívül ragaszko-
dással szereti, kis három éves leányukat 
pedig imádja. Rajong gyermekekért. A 
dunaparti korzón, ahol déltájban sétálni 
szokott, minden apróságot végigsimogat 
becéző tekintettel, otthon pedig legnagyobb 
mulatsága, ha a kis Bárczy-gyerekkel 
hempereghet a szőnyegen. 

Jövő terveiről nem tudott, vagy nem 
akart nyilatkozni. Még két hangversenye 
lesz februárban Budapesten, azután haza-
utazik Berlinbe. Most csak egy terv fog-
lalkoztatja: szeretné meghálálni a magya-
rok vendégszeretét, lelkesedését és a leg-
méltóbb formának ehhez azt tartja, hogy 
magyar szerzők műveit is felveszi műso-
rába. 

A látogatás véget ért. 
— Bocsásson meg, hogy nem tartóz-

tatom — mondta mentegetőzve, — gya-
korolnom kell. Ma még csak hat óra 
hosszat játszottam. 

fcevelet irt 

a csongrádi jegxjzö lán\Ja. 

a Zerkovitz Béla arról ir egy 
kedves dalt, hogy „a csongrádi 
jegyző lánya ül a zongoránál", 
akkor azt a tényt néhány hét 
alatt az egész ország tudomás 

sul veszi, mert szájról-szájra, zongoráról 
zongorára száll ez a dal . . . 

A Színházi Élet leközli az uj Zerkovitz-
sláger szövegét. Olvasóink bizonnyára 
nagy örömmel fogadják. 

AJcsongrádi.'jegyző lánya ül a zongoránál. 

(Szövegét irta és"zenéjét szerzé : Zerkovitz Béla.*) 

A csongrádi jegyző lánya szép volt mint egy á lom, 

A csongrádi jegyző lánya ott volt minden bá lon, 

A csongrádi jegyző lánya kacérkodott százzal, 

Egyik nap a patikussal, másnap egy jogásszal . 

És hogyha a sétatéren cigányzene játszott, 

A csongrádi tiszt urakkal együtt hahotázott. 

Hanem mégis eggyel járt csak cukrászdába jégre 

Jaj Istenkém, mikor lesz a háborúnak vége ? ! 

Refr. : 

A csongrádi jegyő lánya til a zongoránál , 

Ábrándándozva nyomja a pedált . . . 

A csongrádi jegyző lánya egész diskrét csendbe« 

Egy hatos huszárral jegyben járt. 

A csongrádi jegyző lánya vár, vár, vár . . . 

Valakire, aki messze jár. jár, jár . . . 

A csongrádi jegyző lánya ül a zongoránál 

S könnyes szemmel nyomja a pedál t* . . . 

A csongrádi jegyző lányát nem érdekli semmi, 

Nem akar a bérlőékkel Budapestre menni, 

Nem érdekli szinház, konzert, semmi gondja rája 

Nem érdekli a boltosné gloknis uj ruhá ja 

Dehogy menne társaságba, jaj a világért se, 

Egyetlenegy olvasmánya a Höfer jelentése 

Folyton csak a postát Iesi, ugy szalad elébe ; 

Uram Isten, mikor lesz a háborúnak vége ? ! 

Refr : 

Mint egy gyermek örül egy-egy levelezőlappal, 

Behunyt szemmel á lmodoz ik verőfényes nappal : 

„Én tűztem a csákó jához egy szál gyöngyvirágot 

S akkor este adott még egy bucsu-szerenádot." 

I dő telik, i dő mú l ik régen szent a béke, 

S nem jött vissza a jegyzőlány dal iás vőlegénye. 

Szegény vén lány, bambán , sirva tekint föl az égre: 

Istenem, hát soh'sem lesz a háborúnak vége ? ! 

») Kottája megjelent és kapható: Rózsavölgyi és Társa 
zeneműkiadó cégnél Budapest, IV, Szervita-tér 5. 

És most egy érdekes kis levélről kell 
beszámolnunk. A csongrádi jegyző lányi 
irta Zerkovitz Bélának. Kedves bizony-
sága a kitűnő zeneszerző népszerűségének. 
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Az érdekes levél teljes szövegében igy 
hangzik : 

Kedves Zerkovitz Ur ! 

Azért nem tisztelt, mert ön , dalai után csak 

kedves lehet. 

Hagyjuk a kertelést. 

Valahol olvastam mostanában, hogy öntől 

egy zenemű jelent meg e cimmel : „A csongrádi 

jegyző lánya ül a zongoráná l . " 

Alul iroit csongrádi is vagyok, jegyző lánya 

is vagyok, még pedig a csongrádi jegyző lánya, 

zongoránál is ü lök, de nem játszom, csak 

ü lök . . . t űnődöm (nem ábrándozom) és azon 

gondolkodtam eddig, hogy kitől szerezhetném 

meg az emiitett zeneművet. 

Edd ig még nem tudtam kisütni . 

Eh ! tovább nem tűnődöm. Önhöz fordulok 

és kérem ne nehezteljen a lkalmat lankodásom-

ért. Ha ön nőtlen, ugy ilyen cimen van jogom 

kérni. Ha nős, b izonnyára van önnek is lánya, 

s igy tudhat ja, milyen örömet szerezne nekem, 

ha lenne oly kegyes és e zeneművet beküldetné 

cimemre. 

Ha a k iadóval küldeti , készséggel meg-

fizetem az árát, ha tiszteletpéldányt kegyes-

kednék küldeni — az esetben autogrammot 

is kérek ám , — ugy háborús jótékony célra 

a ján lom fel annak árát, melyet nyi lvánosan 

fogok nyugtázhatni . 

Kérem teljesítse kérésemet. 

Csongrád , 1916 j anuár 21. 

Nagy tisztelője 

Lász lö Klárika. 

A mindig előzékeny 
Zerkovitz Béla már út-
nak inditotta a tiszte-
letpéldányt, s már való-
színűleg meg is érke-
zett. Az elküldött pél-
dányra irt dedikációját 
itt teljes egészében le-
közöljük. És most a 
csongrádi jegyző lánya 
is énekelheti azt a 
dalt, hogy „a csong-
rádi jegyző lánya ül 
a zongoránál . . ." 

A használt ZENEMÜVEKET, különösen 
iskolákat legmagasabb árért adhatja el 

LÉDERER ISTVÁN Ä r SSkÄ 
sében BUDAPEST, Erzsébet-körut 36. 

Árjegyzékeit ingyen küldi! : Olcsó kották nagy raktárai 

L IBRETTÓK, SZ ÍNDARABOK, DALSZÖVEGEK 
német nyelvre való lefordítását és átdolgozását, teljes 

szitésétrováíiaî  Donáth Vilmos ?r'£
apà 

„Lerch" k. k. cons. Theater- und Künstlerbureau 
szerződéses repertoir szállítója Budapest, „Neues 
Politisches Volksblatt" szerk. ::: Telefon 128—83. 
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ismer A férfi főszerepben Lajthay aratott 
értékes sikert, a többi főszerep kitűnő 
eljátszásával pedig Uti Gizella, Lányi Juci, 
Bérezi Ernő tűntek ki, azonkívül Doktor 
János, aki kiváló érzékkel a rendezés 
munkáját is végezte. 

A szerzőt tizenötször tapsolták a füg-
göny elé. Azonkívül a babérkoszorúval 
és a darab remekbe ötvözött arany szin-
lapjával is meglepték. A zajos elismerés 
különben nem az első, mert ezt a darabot 
már a tudományos Akadémia is dicsé-
rettel tüntette ki. Az „Anna" hatásos je-
leneteiben a főváros publikumának is 
lesz alkalma élvezetet találni. Sebestyén 
Géza a buda temesvári igazgató, is elfo-
gadta és nyáron Budán is befogja mu-
tatni. 

Faragó Ödön magas színvonalú mű-
ködésének egy ujabb szép jele ez az irolmi 
értékű eredeti bemutató. Kassa városa 
eléggé méltányolja is kitűnő színigazga-
tója szorgalmas munkáját: nemrég kaptuk 
annak a hirét is, hogy kassai színházat 
minden pályázat mellőzésével 1920-ig 
Faragó Ödön nyerte meg. 

Anna. — O. Kálmán /Vlargit 
színmüve. 

Ozorainé Kálmán Margit. 

kotásának bizonyult. A publikum három 
felvonáson keresztül fig elemmel hallgatta 
Istvánffy Anna, az örök nő és Szent-
györgyi Pál, az örök férfi szerelmének 
megrázó és mély lélektani éleslátással 
megrajzolt történetét. 

Ez az érdekes szinmü teljesen lebilin-
cselte a bemutató előadás zsúfolt közön-
ségének figyelmét. A kitűnő darabnak 
természetesen a kitűnő előadás is segít-
ségére volt. A címszerepet Simonyi Mária 
játszotta, akit az Uj Színpadról és a Ma-
gyar-színházból a fővárosi közönség is 

SZENES EWBEf\ 
tré/ai éj jelenet 

t / m 4z*er 

KarriKaturaival 

A „Színházi Élei" kiadása. 

Itt adjuk fedőlapját Szenes ember sajtó alatt levő 
könyvének. Az „Autogrammot kérek" számos je-
lenetet, tréfát, verset tartalmaz számos karrika-
turával. A „Színházi Élet" kiadásában jelenik meg. 

T ^ g J T emrégibben részletes közle-
mény kereteiben adtunk hirt 
kassai Nemzet-szinház nívós 

^ és szorgalmas működéséről. 
Akkor jeleztük, hogy Faragó Ödön igaz-
gató eredeti bemutatóra készül Ozorainé 
Kálmán Margit Anna cimü háromfelvo-
násos színművének bemutatására. 
N'j A bemutató azóta lezajlott és pedig a 
legnagyobb sikerrel. Az érdekes színházi 
estén a szép kassai szinház nézőterét 
előkelő közönség töltötte meg azzal a 
tudattal, hogy egy értékes irói tehetség 
első nagy sikerét fogja ünnepeltetni. A 
színmű az irodalmi színvonal és a szín-
padi hatás dolgában egyaránt kiváló al-
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Uj Carmen. 

z elmúlt hét egyik színházi ese-

Aménye volt Bársony Dóra fellépése, 
a Carmen címszerepében. A fiatal 
énekesnő eddigi szereplését a 

Bocaccio, Bibliás ember, Denevér, Faust, 
Varázsfuvola, Rigoletto, Nyugat leánya, 
Oberon, Walktir, Hamupipőke, Herczeg-
kisasszony, Delila, Aida és Lakmé előadása 
alkalmával a közönség és a sajtó meleg 
elismeréssel fogadta. Érdemesnek tartjuk 
bokrétába kötve — bár kivonatosan — 
a Carmen előadása után, a napilapok 
elismerő kritikáit leközölni : 

Alkotmány : 

„Az esetnek az a körülmény adott különösebb 
jelentőséget, hogy az Operaháznak dicséretes 
programmjához hiven a többes szereposztás 
keresztülvitele céljából fiatal énekesnőt juttatott 
fontosabb szerephez. A széphangu Bársony Dóra 
énekelte Carment. Bársony Dóra vállalkozását 
dicsérettel kell honorálnunk; minden képessége 
meg van arra, hogy a legjobb Carmenek között 
említsék nevét. Az első felvonás belépőjében 
annyira meglepett meleg és erőteljes organuma, 
hogy Szamosinak fénykora jutott eszünkbe. A 
második képben a kettőst, azután a kártyajele-
netet gyönyörűen csinálta meg stb- A nézőtéren 
egyetlen hely sem maradt üresen, már napokkal 
előbb, elkelt minden jegy." 

A Nap: _ 

® T a Carmen tegnapi előadásán eíoször énekelte 
a Bizet opera címszerepét Bársony Dóra. Tem-
peramentumos játéka, ,szép hanganyaga, meg-
érdemelt sikert aratott. Éneke a magasabb regisz-
terekben is tisztán, erőteljesen cseng. A közönség 
az uj Carment szívesen fogadta." 

Az Újság : 

„Uj Carmen jelent meg ma este az Opera 
színpadán. Bársony Dóra, ki eddig csak kisebb 
szerepekben mutathatta be a közönségnek képes-
ségeit. Ma kiderült, hogy diadalmasan fog meg-
birkózni a legnehezebb feladatokkal is, mert már 
most is alig találunk alakitásán kivetni valót. 
Áll ez különösen énekére ; játékára is megfelelt." 

Budapesti Hírlap: 

„Uj Carmen volt Bár sony Dóra. Hangja kel-
lemes; a közönség szimpátiával fogadta." 

Neues Pester Journal : 

„A címszerepet először énekelte Bársony Dóra, 
ki eddig kisebb szerepekben bizonyult nagyon 
értékes színpadi tehetségnek. Éppen ezért igen 
helyes volt, hogy nagyobb szerepben hivták fel 
rá a közönség figyelmét. Játéka és szövegkiejtése 
dicséretreméltó volt." 

Poster Lloyd: 

„Carmen szerepében Bársony Dóra mutatko-
zott be. Teljesen megfelelt azoknak a várakozá-

első alkalommal a 
nagyon szép volt, 

soknak, melyeket fellépéséhez füztünk. Bársony 
Dórának nagy muzsikalitása és ízlése van, szere-
pét is át tudja érteni. Kitűnően megfelelt tegnapi 
szerepében, mely ugy énekkultura, mint előadó 
játék tekintetében nagy követeléseket támaszt, 
énekbeli könnyedséget és drámai erőt kiván és 
azonfelül különös mértékben hívja ki az össze-
hasonlítást minden egyes részletében a híressé 
vált nagy alakításokkal. Bársony Dóra különösen 
a drámai momentumokban volt elsőrangú". 

Neues Politisches Volksblatt: 

„Bársony Dóra ját-zotta 
címszerepet. Megjelenése 
hangja is kitűnő." 

Pesti Hirlap: 

„Uj Carmen szerelmeskedett szombaton Don 
Jóséval : Bársony Dóra. Ügyesen jellemezte a 
hevesvérű gitana csapodár természetét ; tempera-
mentumosán játszott és kecsesen táncolt. Az ének-
részben is jól érvényesültek szép meleg mély-
hangjai és erőteljesen csengett a magassága is. 
A mai közönség szívélyes tapsait buzdításul 
veheti." 

Pesti Napló: 

„Szombaton uj hazai Carmen mutatkozott be, 
az eddig kis szerepekben olyan derekasan mű-
ködő, ambiciózus Bársony Dóra. Gyönyörű alt 
hangja a Bizet muzsikáját jelesül szolgálja ; 
szép, sötétszinü, puha és melefr e hang, a kép-
zése is hibátlan. Ha gramofonba akarja valaki 
lemezre énekeltetni a Carmen szerepét, e célra 

Bársony Dóra. 
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ideál isabbat Bársony Dóráná l nem találhatna. 

Bársony Dóra igen tiszteletreméltó képességekkel 

énekelte a Carment ." 

Politisches Volkblatt : 

„A tehetséges fiatal énekesnő legyőzte nagy 

szerepe nehézségeit. A nagy tetszésnyilvánítás 

művészi törekvéseinek és kiváló színészi tehet-

ségének szólt ." 

Világ : 

„A címszerepet ezúttal először játszotta Bár-

sony Dóra , kinek szép muzsikál is készsége kisebb 

szerepekben jogos várakozásokat kelthetett, na-

gyobb vál lalkozásaival szemben. Ma i debutje ép 

oly hálás volt, mint amilyen nehéz és veszedel-

mes. A művésznőnek szép hanganyaga és alapos 

zenei képzettsége van az exponált szerep elének-

léséhez. Dicsérjük az Operaház vezetőségét, hogy 

a fiatal tagoknak is alkalmat igyekszik nyújtani, 

nagyobb szerepekben való bemutatkozásra és j 

dicsérjük Bársony Dóra bátor vál lalkozását is, 

mely megerősítette a fej lődéséhez fűzött szép 

várakozásokat ." 

Fényes Annus 
(Lili) 

Magyar-szinház. 

Z. Molnár 
(Bölcskei)® Alexy felv. 

— ,.Grün Lili". 

Nag\? /Viagda. 

A Rákóczi-uti Apolló színpadról egy 
rendkívülien kedves és vonzó talentum 
indul most a virágos ösvényen vezető 
népszerűség útjára. Ifjúság, szépség, 
rokonszenves egyéniség és a mi legfon-
tosabb : valódi tehetség kisérik Nagy 
Magdát ezen az uton. Jóformán kisleány 
még, de máris ismertnevü és kedvelt 
színésznő. Minden szereplése a siker 
rózsáival hintette be az eddigi útját, de 
még jóval több a reménység, amit a 
jövője igér, mint amennyi a dicsőség, 
ami mögötte van. 

Pedig dicsőségben volt már része 
eddig is bőven. Még jóformán le sem 
rázta az iskola porát, már a Népopera 
színpadán zugnak feléje a tapsok. Első-
rendű operett-szerepekben akkreditálja 
primadonnává és avatja kedvencei sorába 
a közönség. Az „Aranyeső," a „Nevető 
férj," a „Böském" és a többi operettek-
ben játszott szerepei : mind ujabb állomása 
egy ragyogva induló pályakezdésnek. 

Az operett-szinpad után a kabaré-
deszkán tűnik fel a Nagy Magda virágzó 
szépsége és uj oldalról megnyilatkozó 
tehetsége. Az Apoló-ban, majd a Téli-
kert-ben gyönyörködteti friss tehetségé-
vel és tempramentumával a közönséget. 
De nem csak a publikum szeretetét 
hóditja meg, hanem kitűnő partnereinek 

őszinte szimpátiáját is, mert nemcsak 
megértő és kitűnő játéktársa a kollégá-
inak, hanem derék, jó leány is és meleg-
szivő hü barát. Ritka és becses tulajdon-
ság a kulisszák világában. Amellett 
példátlan ambiciózus és lelkes, fáradha-
tatlanul szorgalmas és tanulnivágyó. 

Most újra a Rákóczi-uti Apollóban 
játszik napról-napra és egyik legkedve-
sebb disze az Apolló-kabaré nagyszerű 

! művészgárdájának. Dalait, tökéletes művé-
szettel és bravúrosan lejtett kecses táncait 
alig győzi ismételtetni a lelkesedő közön-
ség, amelyet végtelen charm-mal elmon-
dott apró konferánszaival is meghódított. 
Az előkelő hölgyközönség minden alka-
lommal külön megbámulni valót is talál 
különös, . egyéni varázsu szépségében, 
kedves gráciájában és legfőként finom 
Ízléssel, sőt — azt lehet mondani — 
elmésen megválasztott toalettjeiben. 

A februári uj műsorban ismét mint 
operett szubrettet látjuk viszont. A Ván-
dorfelhők c\m\i uj operett női főszerepét 
játsza, dalolja és táncolja ugy, ahogy 
egy játékos lélek a maga istenadta jóked-
vében játszani, énekelni és táncolni szo-
kott. Nézzék meg és gyönyörködjenek 
benne. A jövendő egyik ünnepelt dívá-
jának nagy Ígéreteket sejtő szárnybontá-
sát fogják látni a maga viruló üdeségében, 
a húszesztendős leány szépségének tava-
szi pompájában. 
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Nagy Magda, az Apolló-Kabaré tagja. 
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Belefáradtunk a kacagásba és tapsba, 
amikor végignéztük Az Apolló uj műsorát. 

Amint kifelé mentünk s a tömegben 
valaki megjegyezte: 

— Ausztriai és németországi vendég-
utra kellene vinni ezt a kabarét, hogy 
megtanulják megbecsülni a magyar kabaré 
színészeket és kabaré irodalmat. . . 

Nem is tudjuk, hol kezdjük a beszá-
molót. Szaladjunk végig a műsoron s 
kérjük az olvasót, hogy az összes szép 
és dicsérő jelzőket gondolja a szinészek 
neve mellé, mert minden dicséretet, vég-
telen sok tapsot és virágot érdemelnek 

Hegyi Anna Reményi uj dalát énekli. 
„Vissza jössz-e . . igy szól a dal és a 
nézőtéren a szivek megremegnek, a sze-
mek fátyolosak lesznek. 

Bejön Kőváry. És konferál. Harsogó 
kacagás zug végig a nézőtéren. Még ne-
vetnek és a függöny máris szétrebben. 
Haraszthy Mici és Kőváry Gyula jelennek 
meg az Ízléses színpadon. Karinthy Fri-
gyes tréfáját játszák. Poligámia a cime és 
egyike a kitűnő iró legvidámabb alkotá-
sainak. 

A következő szám : tánc. A közönség 
türelmetlenül várja már, mert még az 
előző műsor idejéről emlékszik, hogy mi-
lyen nagyszerű táncospár a Nagy Magda 
és Erdélyi Géza. „A 12 udvarló" az uj 
duett cime és a közönség a jövő műsor-
nál még türelmetlenebbül várja majd a 
Nagy—Erdélyi párt. 

Szőllösy Rózsi uj tagja a kabarénak, 
de a pesti közönségnek régi kedvence. 
Két ui dalával ismét visszahódítja régi 
hiveit; 

Sajó Géza „Az arany csizmák"-ról 
énekel. Persze az ötletes, aktuális strófák 
sem maradhatnak el. Mindegyikre viharos 
taps a válasz. 

Harsányi Zsolt találós kérdései már a 

mult műsorban is előkelő helyet foglaltak 
el. A kitűnő iró ujabb találós kérdéseit a 
régi bájjal és kedvességgel adja elő 
Haraszthy Mici. 

A Kőváry-egyvelegeknek multjuk van 
már. A villamosról, az állatkertről és ren-
geteg más aktuális témáról irt már dal-
egyveleget Kőváry. A legújabb, a tele-
fonról szól. Kőváryt, a szerzőt, erősen 
támogatja Kőváry a szinész. 

Taps. Kovács Lilit tapssal fogadják, 
tapssal bocsátják el. Vincze Zsigmond 
dala a Kutykuty Pluty gyorsan nagy nép-
szerűségre tesz szert. A második szám : 
„Esetem a Nemzetiben." A közönség tap-
sol, nevet, de ki se pihenheti magat, újra 
kezdheti. Hiszen a nevetésre elég ok, ha 
Boross Géza eltátja a száját és elfintoritja 
arcát. Hátha még Sajó Gézával elénekli 
Nádor Mihály duettjét az „ Angol toborzó"-t 
énekli. A közönség nagy örömére újra 
elénekli Gábor Andornak a „kenyérje-
gyecskéről irt dalocskáját." 

Nádor' Mihály uj blüettjének cime : 
A villanyoson. Kovács Lili, Boross és 
Sajó osztoznak a szerzővel a tapsokon. 

Mozgófényképek következnek ezután 
majd Kőváry Gyulának és Czeglédy Gyu-
lának operettje: a „Vándorfelhők". Nagy 
Magda, Gózon, Kőváry, Virágh, Erdélyi 
és Fekete játsszák az operett szerepeit. 

A közönség pedig egyenesen a 
pénztárhoz megy előadás után és elője-
gyeztetné magát a következő műsorra. 

És most el kell árulnunk még egy 
nevet, egy olyan ember nevét, ki nem 
szerepel a szinlapon, de akit első sorba 
illet minden dicséret. Hervay Frigyes az 
uj kabaré művészi vezetése, a kiváló iró 
és kritikus tudásának és illésének kö-
szönheti a pesti közönség, hogy az uj 
kabaré műsora mindig gazdag, nívós és 
művészi. 
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c^jjij . ̂  Hus z á rok a lkonya. A 
^ f í n ^ Színházi Élet egy barátja 

közli velünk, hogy a minap 
jT-A-JLj Bécsben járt és megnézte a 

Farkas előadását a Burgban. Ahogy fel-
ment a függöny, a legnagyobb csodálko-
zására a két huszártiszt helyett két frak-
kos urat látott beszélgetni az első felvonás 
éttermében. A dolog szeget ütött a fejébe 
a pesti urnák és mivel a bécs szinházi 

körökben elég járatos, sietett utána járni 
illetékes helyen, miért lett civillé a két 
huszár. A következő érdekes feleletet kapta : 

— A bécsi cenzúrának mindenre ki-
terjed a figyelme Haboru van, s a cen-
zúra nem tartotta illendőnek, hogy két hu-
szártiszt kissé spiccesen beszélgessen a 
színpadon. Ezt értésére adták a Burg 
igazgatóságának is. Azóta a két huszár-

1 tiszt frakkban játsza a Farkast. 

(Aagyar tisztcl< Kuttenbergben. 

Nem valami idegen földön elért dia-
dalmas hódításról van szó, hanem csak 
nemkevésbbé diadalmas és kivételes 
művészi sikerről, melyet a hozzánk bekül-
dött legelőkelőbb, cseh lapok konstatál-
tak. Tudvalevőleg Csehországba, Kulten-
bergbe helyezték át az egri 60-ik gyalog-
ezredet, melynek tisztikara a sebesültek 
javára hangversenyt rendezett a napokban. 
Az előadótermet zsúfolásig megtöltötte a 
zeneértő város előkelő közönsége és 
csodás élvezettel hallgatta a tulnyomólag 
magyar vonatkozású zene- és énekszá-
mokat. Közfeltünést keltett egy fiatal 
daliás magyar hadnagy, Singer Jenő, ki 
bársonyosan sima és férfiasan meleg 
baritonján magyar népdalokat énekelt. A 

publikumot megragadta a melódiák bája, 
az előadás disztingvált művészete és a 
kristályos, behizelgően meleg hang és 
szűnni nem akaró viharos tapsokkal kért 
ráadást az előadótól, ki egy lendületesen 
szép, tökéletesen elénekelt Wagner-áriával 
köszönte meg a forró tapsokat. 

Singer hadnagyot kinek képét itt 
közöljük — sebesülten vezényelték nem-
régiben az önk. iskola tanárául Kutten-
bergbe honnan máris újra a harctérre 
készül : Neve jólismert a budapesti uri 
körökben s mint értesültünk amint egész-
ségben hazatér, a banktisztviselői pályát 
felcseréli a művészivel s beiratkozik az 
Orsz. Színművészeti Akadémiába. Erős a 
hitünk, hogy lapunkban még sokat és 
sokszor fogunk vele foglalkozni. 

(v. b.) 

Singer Jenő. 
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A Nap lovagja, a Vígszínház soron következő 
újdonsága, valóban a szenzáció 

jegyében jelentkezik a közönség előtt. A szerzők 
és a közreműködők nevei egyaránt arra pre-
dasztinálják a színmüvet, hogy bemutatója igazán 
elsőrendű eseménye legyen a szenzációnak. 
Bródy Sándor és Hajó Sándor neve a szinlapon 
ugyancsak nem utolsó dolog és mikor Varsányi 
Irén, Csortos Gyula, Fenyvesy Emil és Gomba-
szögi Ella adják a főszerepeket, a maximumát 
kapja a közönség, amit egy premiertől várhat. 
Meglepetés lesz a kiállítás is, ha ugyan a fényes 
külsőségek még meglephetnek valakit a Víg-
színházban. 

A zenekedvelő világban érdekes és élvezetes ese-
mény lesz a „Vagy ő, 

vagy senki !" bemutatója, amelyet a Vigszinház 
operett-társulata a Népoperában fog a jövő 
héten megtartani. Eysler, a bécsi valcerfejedelem, 
egész sor pompás számot komponált uj darab-
jába, Az operett sláger a „Május elsején* cimü 
duett, amelyet Diósi Nusi és Sarkadi Aladár 

fognak énekelni. Nagy sikere lesz a „Könnyeb-
ben menne" kezdetű keringőnek, amelyet Sziklai 
Józsefnek. Az „Egy-kettö juszt is katonák 
leszünk" kezdetű női tercet és az „Ejnye de sok 
baj van veletek" kezdetű duett szintén számos 
ismétlésre számithatnak. A budapesti bemutatóra 
különben egy uj szám is készült, „A féltékenység 
óriási hecc " a cime, ropogós tercett és Eysler, 
Harsányi Zsolt részére a Vígszínháznak kompo-
nálta. 

A „Nőstény ördög" vidéken még nem került szinre. 
Az összes vidéki színházakban 

a Vigszinházi együttes játsza majd először 
Schönherr izgalmas és végtelenül érdekes 
darabját. 

Somogy Nusival, a Télikertben vendégszereplő 
kitűnő táncos szubrettel, köny-

nyen végzetesé válható baleset történt. Az ope-
rett előadása közben, elcsúszott és kificamította 
a lábát. A művésznőt Dollinger profeszor kezelte. 
Néhány napig feküdt, de már ismét fellépett a 
Télikertben. 

S . S zö l l ö s sv} R ó z s i . 

A színházi világban annak 

idején hetekig beszéltek arról, 

a kedves szerelmi történetről, mely 

a ligeti Vigszinkör környékén szö-

vődött. Sohase jártak annyian a 

Vigszinkörbe, mint amikor Bródy 

István igazgató Szabolcs Ernővel 

Szőllőssy Rózsival elénekeltette a 

„Jössz majd utánnam.. ." kez-

detű dalt. A dal is népszerű let*, 

a kedves szinészpár hasonlókép-

pen és Bródy igazgató elégedetten 

dörzsölhette a kezét. 

Szabolcs azóta egyik legnép-

szerűbb operett-komikusunk lett. 

Az Apollóban és a Királyban 

egész csomó pompás alakításra 

nyilt alkalma. Szőllőssy Rózsi, 

Szabolcsné lett, de a színpadon 

hosszú ideig nem láthattuk. 

Most újra fellép. Az Apolló-

ban fog két igen kedves dalt 

énekelni. „A bölcső" cimüt, mely-

nek szövegét Harmath irta, zené-

jét Buday szerezte és Harmath-

Czeglédy : „Kázmér és a házbér" 

cimü dalát. S. Szőllőssy Rózsi. 
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Kész Rózs i a c ímszerep-
ben. A Vígszínház operett-tár-
sulata már teljes gőzzel pró-
bálja a Népoperában a „Vagy 

ő vagy senki" cimü uj Eysler-operetett. 
Kész Rózsi, akit a sors nem igen ké-
nyesztetett el nagy szerepekkel, boldogan 
sóhajtott fel azr egyik próbán: 

— Végre! Én játszom a címszerepet! 
— Na igen! Én játszom a „Vagy ő, 

vagy senki-bői a senkit. 
Ez persze csak olyan kulisza-tréfa 

volt. Ezt a szakácsné szerepet Kész Rózsi 
szereti a legjobhan, mert biztos nagy si-
kere lesz vele, A szakácsné mindenáron 
megakar főzni egy közhuszárt, aki azért 
közhuszár gimnáziumi tanár létére, mert 
önként jelentkezett. De aztán felmentik 
és elveszi a grófnőt, akibe beleszeretett. 
A szakácsné elkeseredetten sóhajt: 

— Borzasztó. A naccságák már a 
közkatonát is elszeretik a szegény cseléd 
orra elől. 

Gyerünk Szent-Endrére . 
Azt mondák, hogy a színpad-
nak büvős hatalma van és aki 
egyszer hatalma alá kerül, 

csak nehezen tnd szabadulni. Mégis 
vannak olyan színészek, akik otthagyják 
a festék birodalmát és civil pályára lép-
nek. így, hogy hirtelenében néhány ne 
vet említsünk és délceg Ráthonyi Akos 
főszolgabíró lett, Keszler Ede aradi szí-
nész, törvényszéki jegyző, Beregi Sándor 
dr. aradi színész Beregi Oszkár unoka-
öccse, rendőrtisztviselő lett. 

A napokban bejött a New-Yorkba, 
Berényi Miklós, ki mint színész és később 
mint népszínházi pénztáros nagy népsze-
rűsége tett szert és örvedezve újságolta, 
hogy Szent-Endrén hivatalt vállalalt. Még 
pedig: végrehajtó lett! 

Bohémiában azóta ez a jelszó: „Gye-
rünk Szent-Endrére lakni." Ott kollega a 
végrehajtó. 

Nincs jegy- Aznap, mikor 
Molnár Ferenc Nemzeti-beli 
uj darabjáról az első hir meg-
jelent, a kora délelőtti órák-
ban egy ismert és előkelő 

idős hölgy telent meg a Bárd-cég szín-
házi irodában. 

— Kérek nekem rezerválni a Molnár-
bemutatóra a Nemzetibe egy páholyt. 

— Nincs jegy. 
— Az nem lehet. — felelte megdöb-

benve a hölgy — a fiam jóismerőse a 
Molnárnak és az ő révén tudom, hogy 
a darab még nincs kész. Hát akkor 
hogyne volna jegy? 

A későbbi vita folyamán kiderült, 
hogy Bárdéknak törzsközönségük van, 
amely minden bemutatóra egyszers min-
korra lefoglalta a Bárdéknál kapható, 
páholyokat. Az előkelő hölgy máig is cso-
dálkozik. Nem tudja megérteni, hogy ho-
gyan nincsen jegy egy olyan darabhoz, 
amely még el sem készült. 

A kr i t ika m á r kész. A 
Nemzeti szinház legutóbbi 
főpróbáján történt. A kritiku-
sok és irók egész csoportja 

vette körül Keszi bácsit, a kitűnő tollú, 
éles szemű Keszler Józsefet. 

Darabról beszéltek és kritikáról. Valaki 
í megjegyezte. 

— Kíváncsi vagyok, milyen lesz a 
kritikája Keszi bácsi. 

— Elhiheti — szólt közbe egy női 
hang sokszor a kritika, ezerszer jobban 
érdekel bennünket, mint maga a darab. 

A társaság kritikusokból álló része 
gyorsan hajlandó volt akceptálni ezt a 
véleményt és néhány perc múlva már ott 
tartottak, hogy a darab, a kritika mellett 
egészen másodrangú jelentőségű. 

Ezen már elmosolyodott Keszi bácsi 
és Lengyel Menyhérthez fordulva tréfásan 
megjegyezte. 

— Van egy jó kritikám, kérlek nem 
irnál hozzá egy darabot?.. . 

HIRDESSÜNK A „SZÍNHÁZI ÉLET"-BEN 
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Mese a varrógépről. Kiss József „Simon Judit"-ját 

az illusztris költőnek nemso-

kára egy nem kevésbbé ismert alkotása fogja a 

vásznon követni. A „Mese a varrógépről" cimü 

hosszabb elbeszélő költemény egyike irodalmunk 

filmre legalkalmasabb költői alkotásainak, telítve 

van azokkal a hangulatokkal, amelyek a filmen 

rendkívül hatásosan érvényesülnek. Ez a költe-

mény is a költő felfogása szerint kerül feldolgo-

zásra, mint „Simon Judit" s előreláthatóan a 

magyar irodalmi filmek sikerét fogja megismételni. 

A Petár-filmek hatása. A mult héten mutatták be 
a Mozgókép-Otthonban a Belgrád-

ban kalandos uton szerzett Petár-filmeket, melyek 
a rigómezei ünnepélyt, Petár római látogatását 
stb. ábrázoljak. Érdekes feljegyezni a közönség 
viselkedését a filmmel szemben. Teljesen feles-
legesnek bizonyult a film elejére tett figyelmez-
tetés, hogy a közönség tartózkodjék minden el-
lenséges tüntetéstől. A közönség szerfölött mu-
latságosnak találta Petárt a filmen s az egyéb 
érdekességek között különösen a szerb uridámák 
szakajtó-alaku kalapján mulatott. Az a harsogó 
derű pedig egyenesen megható volt, amivel 
Victor Emánuel megjelenését üdvözölték minden 
alkalommal. 

— Az az ott a középen — kiáltoztak a han-
gosabbak. — Még kisebb mint a Borsszem 
Jankóban. 

Mindenesetre érdekes összehasonlítani ezt 
azokkal a hírekkel, hogy pl. Vilmos császárt a 
filmen még a semleges országokban lakó ántánt-
barátok is kifütyülték. 

Senki fia. A Daneboog dán filmgyár egyik legsi-
kerültebb filmalkotása kerül e cimen 

a Royal-Apollóban február 21-én bemutatásra. 
Egy árvaságra jutotott fiatal fiu sorsa a film 
témája, amiben három gyereklány és egy fiu 
játsszák a főszerepeket. Mind a négy gyerek az 
ösztönös színjátszásnak elragadó példáját produ-
kálja. De különösen a fiu, Otto Reinwald az, 
akit ma már mint moziszinész-csodát emlegetnek 
Dániában. 

Lehár premier a moziban. A Wiener-Kunst-film, 
bécsi filmgyár egy 

megható katona történetet vitt vászonra, melyet 
nálunk „Életünket és vérünket" címmel fognak 
bemutatni. A filmdrámát illusztráló zenét Lehár 
Ferenc irta s ezt a legújabb zenealkotását főleg 
katonanóták és katonaindulók motívumaiból ál-
lította össze. A film előadását érthetően a Le-
hár-zene hivei fogják a legnagyobb érdeklődései 
várni. 

Feleségem 
a primadonna. 

Igazi, vérbeli mozijáték a „Feleségem a pri-

madonna1' cimü Hanny Weisse játssza a 

főszerepet és a gyorsan"pergő, ötletes vígjáték 

többi alakjait is elsőrangú színészek kreálják. 

Hudenka városi tanácsos ur neje elutazik a 

fürdőre és mikor Hudenka hazafelé ballag benéz 

egy pohorra a Vörös sasba, hogy barátaival 

szalmaözvegységét megünnepelje. Ugyanide jön-

nek a kabaré tagjai is élükön a fess Cicával, a 

a kabaré dívájával, akiket Kemény ur, a helybeli 

takarékpénztár tisztviszlője meghívott egy kis 

pezsgőre. Tekintettel azonban arra, hogy a kaba-

rétársaság kissé hangosan mulat. Hudenka ur 

igénybe véve tekintélyét felszólittatja a társasá-

got, hogy hagyják el a helyiséget. Ezt a társa-

ság meg is teszi. Valakinek az a pompás ötlete 

támad, hogy a Cicát el kell helyezni a tanácsos 

urnái, aki a vendéglőből kiutasította őket és aki-

nek a felesége úgyis elutazott. 

Mire Hudenka ur hazatér, már ijedten újságolja 

neki a cselédje, hogy egy részeg társaság meg-

rohanta őt és elhelyezték Cicát a nagyságos 

asszony hájószobájába. Hudenka ur kétségbe 

van esve. Megérkezik a főispán is, aki szállást kér 

a tanácsos úrtól, helyesebben feleségétől, aki fel-

ajánlja a férj hálószobáját a főispán urnák. 

Mánnap a főispán távozik, de nem mulasztja 

el a tanácsos ur bájos feleségét meghívni, láto-

gassa meg őt székvárosában, ahol a férjének már 

régóta kilátásba helyezett kitüntetését átveheti 

személyesen. 

Egy hét múlva a főispán uratpHudenkáné 

tényleg értesiti, hogy férje ügyében meg akarja 

látogatni. Ugyanekkor tér azonban vissza Hudenka 

ur kevésbbé bájos, valódi felesége is aki szintéi 

szorgalmazni akarja férje kitüntetésének ügyét. 

Mikor névjegyét megmutatja, a szolga beve-

zeti, de legnagyobb meglepetésére a főispán ur 

kituszkolja. Szegény Hudenkánéra ráfogják, hogy 

ő az uj mosogató asszony, mig a fess Cicát nagy 

dísszel fogadja a főispán és titkárja. 

A bonyodalmak csak fokozódnak," mikor meg-

érkezik Hudenka ur is személyesen, de végül 

miden kiderül, a fess Cica magára vállalja [a 

btint és a főispán — mit is tehetne mást — 

megbocsát neki. 

A rendkívül mulatságos vígjátékot az Omnia 

mozgóképpalota mutatja be. 
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Az elektromos ember. 
— Harry Piel uj filmje a Mozgókép-Otthonban. — 

A legjobb filmeket három főcsoportra 
lehet osztani. Az első csoportnál a siker 
valamelyik ünnepelt, mozi nagyság nevé-
hez fűződik, mivel pl. Psylander, Carló 
Wieth, Dorrit Weixler, Erna Moréna stb. 
nevekhez. A közönség az efajta filmeket 
mindig a népszerű 'mozistar nevével kap-
csolja össze. A második csoportba tartoz-
nak a témájuknál fogva különálló filmek, 
az úgynevezett irodalmi filmek. Ezekhez 
a közönség elsősorban az irója kedvéért 
tódul, minthogy egy közeli példát emiit-
sünk pl.: a Simon Judithoz. A harmadik 
csoportnál a siker mindenekfelett a ren-
dező érdeme. Sajátságos, hogy mig a 
közönség már egész sereg szinésznevet s 
irodalmi filmcímet jegyzett meg, addig a 
rendezők közül névről alig ismer egyet is. 
Pedig, ha valakinek köze van ahhoz, hogy 
a mozi még hova fog fejlődni, milyen 
lehetőségeket fog felölelni, az elsősorban 
a rendező. A rendezők a maguk fontos-
ságát érzik is, amit semmi sem bizonyít 
jobban, hogy legtöbbje, amikor már mű-
vészeti meggyőződésük teljesen kijegece-
sedett s tőke áll rendelkezésére, önállósítja 
magát. Egy egész sor német rendezőt 
lehetne megnevezni, kik a maguk szám-
lájára dolgoznak s ezek közt az egyik 
legkiválóbb Harry Piel, kinek az első 
maga rezsijében készített filmjét a „Minden 
poklon keresztül" cimüt már ismeri a 
közönség s nagy tetszéssel fogadta. Már 
ezen a filmen is s „Az elektromos ember" -
ben még szembetűnőbben kitűnik, hogy 
mik Harry Pielnek a művészi elvei. Körül-
belül ebben lehet összefoglalni: távolod-
junk el minél jobban a színpadtól, olyan 
millieut keressünk, amit színpadra nem 
lehet varázsolni s ehhez hasonló eszkö-
zöket használjunk. S látjuk is, hogy Harry 
Piel sűrűn szerepelteti a technika mon-
struozis alkotásait, vagy irományait, mint 
ebben a filmben is, hol az elektromosság 
a főszereplő. Arról van szó, hogy egy 
mérnök olyan elektromos készüléket kon-
struál, mely a 2000-ik évbe röpiti. A 
Wells tollára való téma a színészeket is 

hatalmas feladat elé állítja, de Mirzi Wirth 
és Ludwig Trautmann kitűnően megoldják 
e nehézségeket. A legnagyobb érdem 
azonban mégis a rendező Harry Pielé, 
kinek nevét a közönség bizonnyára ked-
venc nevei közé sorolja eztán, s éppen 
olyan vonzó- hatása lesz rá, mint valame-
lyik moziszinész nagyságé. 

Jelenet Harry Piel uj filmjéből. 
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Színházi képrejtvény. 

Rejtvényünk megfejtői között három 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy m a g y a r s z í n d a r ab , a 
szerző sajátkezű dedikációjával. (E héten 
Földes Imre „Grün Lili" cimü színmüvét 
sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy m ű v é s z i a r c kép a 
művésznő sajatkezü aláírásával, e héten 
Fényes Annuska autogramjával ellátott 
arcképet adjuk. 

III. dij : Egy s z í n h á z i páho ly jegy , 
az e heti fővárosi színházi előadások 
valamelyikére. 

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

Mult számban közölt rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Török vendégjáték 

Helyesen fejtették meg: 207-en. 
A sorsolásnál Drégely Gábor „A kis-

asszony férje" cimü művét Nagy Julia 
Hódmezővásárhely, Kállay-ut 23 , í/árady 
Aranka sajátkezű aláírásával ellátott fény-
képét Licht Sándor Budapest, Wesselényi-
utca 13., a színházi páholyjegyet Vokurka 
Annus Budapest, Ferenc-tér 11. nyerte meg. 

S Z Í N H Á Z I H E T 
n c r i Z E í i iszinuÁi 

Aranyember. 
Eredeti dráma 5 felvonásban, előjátékkal, 

7 képben. Irta: Jókai Mór. 

Személyek: 

Pethes 
Bartos 
Váradi Aranka 
Náday Béla 

{ászai Mari 
•igeti 

Molnár L. 
Demjén M. 
Paulay, Erzsi 
Odry Árpád 
Rózsahegyi 

Timár Mihály 
Trikálisz Euthim 
Timea 
Kadisa 
Teréza 
Noémi 
Brazovics 
Zsótia 
Athália 
Krisztyán 
Csajkás tiszt 

Doktor HEGEDŰS, 
I Budapest, 

József-
kőrút 51. 

Férfiak és nők betegségeinek könyvét 
i n g y e n küldi. (20 filléres bélyeg.) 

Rendel héköznapokon 4—8-tfl. ::: 

IV. H E N R I K . 
Tragédia 5 felvonásban. Irta Shakespeare. 

Személyek : 
1 Ivánfi Jenő 
Beregi Oszkár 
Onódi Ákos 
Mészáros Lajos 
Kürti József 
Pethes Imre 
Molnár László 
Mihályffi Károly 
Lubinszky 
Bakó László 
Fehér Gyula 
Gál Gyula 
Mészáros Alajos 
Baitos 
Ditrói 

Hajdú József 
Mátrai Erzsi 

Aczél Ilona 
Horváth Paula 
Bónis Lajos 
Paulay Ede 
Pataki 
Szőke Lajos 
Gabányi László 
Kürthy György 
Szőke Sándor 
Szatmári 
Oláh 

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

vialRsziniiÁz 
A N Ő S T É N Y Ö R D Ö G 

Szinmü 5 felvonásban. Irta Schönherr K. 
Fordította Móricz Zsigmond. 

Személyek : 
Szerémy Zoltán Az ember 
G. Kertész Ella Az asszonya 
Csortos Gyula A fiatal határcsendőr 

Történik a határszélen. 

C I K L Á M E N . 
Színjáték 3 felvonásban. Irta Gábor Andor. 

Személyek: 
Góth Sándor Lehotai 
Góthné Kertész Ella Magda 
Győző Lajos 
Fodor Artúr 
Haraszthy Hermin 
Horváth Lenke 
Fenyvessy Emil 

Szerémy Zoltán 
Bánky Judit 
Sándor Antal 

Inas 
Soffőr 
Szakácsnő 
Szobalány 
A kegyelmes ur 
A kegyelmes asszony 
Szendrey 
Szendreyné 
Portás 
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Wiísívimi/Y 
Ő nagysága ruhája. 
Színjáték 3 felvonásban, nyolc képben. 
Irta Knoblauch Edward, ford. Heltai Jenő 

Személyek : 
Fedák Sári Anna 

Csortos Gyula John 
Szerémy Zoltán Bryan Charles 
Haraszthy Hermin Moeder Kaatje 
Mészáros Qiza Mrs Collison 
Pallay Rózsi Miss bylvia 
Kemenes Lajos Withers Peter 
Kertész Dezső Juan 
Dallos Olga Psyche 
Varga Anna Leonie 
Horváth Lenke Miss Madeleine 
Földes Elza Elárusítónő 
Fodor Artúr Inas 

Sz ínház után a NEW-York kávé-
házba megyünk. 

Andrássy-ut 69. Telefon 93—16. 

Ma és a következő napokon az 

uj január i műsor : 

KÉT SZOBA BUTOR. 
Gábo r Andor dráma i vázlata. 

A főszerepben Medgyaszay Vi lma. 

SZÖVETSÉGESEK. 
Harsányi Zsolt tréfája. 

Játsszák: Rózsahegyi Ká lmán és 

Huszár Károly. 

Uj tréfák, aktualitások, dalok. 

Fellépnek : Kökény, I lona, Vidor 

Feri, Forgács Rózsi , Hol lós Rózsi , 

Nagy Margit , Péchy Erzsi, Rajna 

Alice, továbbá Boross, Huszár , 

Bánócz i , Békeffi, Gel lért , Gonda . 

Kezdete este 1h 10 órakor. 

DELI BÄR 
Budapest, V., Wurm-u. 2. 

decemberi-én meanyilt 
Modern, valamint kényelmes 

berendezésénél fogva, eddigi 

hasonló mulatóhelyiségeket 

minden tekintetben felülmúlja. 

Színház után friss vacsora. 

Reggelig nyitva. :: A kávéházban dél-
után 5 órától 7 óráig zene. 

Ude arcbőrt, hófe- Tl I f ln-PrPTTIPt 
hér kezeket kap, ha I HUU-UBUHÍ1 
használ. — Egy és 2 kor. tégelyt rendeljen. 

STERN M., Baross-utca 43., IV. 3. 

n/\Gf/\P®fS7lf1MZ 

G r ü n Lil i . 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Földes Imre. 

Rendező: Vajda László. 
Személyek : 

Vágó Az apa 
T. Forray Rózsi Az anya 
Fényes Annus Lily 
Tarnay Ernő Oszkár 
Virányi Szabó 
Z. Molnár Bölcskei 
Magyari Lajos Simi bácsi 
Körmendi Bloch 
Pappné Blochné 
T. Halmy Margit Sonnenfeldné 
Rónay Lili Malcsi 
Kardos Andor A Malcsi ura 
Réthei Jani főpincér 

A k i s a ss zony fér je . 
Játék 3 felvonásban. Irta : Drégely Gábor 

ozemeiyek : 
Törzs Jenő Dorozsmay, képviselő 
Virányi Sándor Gáthy Pál 
Z. Molnár Halmay Berci 
R. Gombaszögi Nelly 
Báthori Giza Gálhyné 
Zala Karola Tamásné 
Lakos Vilma Annuska 
Pártos Zamardi 

L Y O N L E A . 
Regényes színjáték három felvonásban 

Irta: Bródy Sándor. 
Személyek : 

Vágó Lyon, rabbi 

Gombaszögi F. Lea, a leánya 
Törzs Konstantin nagyherceg 
Tarnai Josue-Josele 
T. Halmi Margit A tudós asszony 
Z. Molnár A helybeli bolond 
Körmendy Tarrasz kozák 
Pártos Vezérkari ezredes 
Réthey A százesztendős ember 

Színház után a New-York kávé-
házba megyünk. 

| s / i n u A , 

A császárné. 
Operette 3 felvonásban. írták: Bodansky 
és Jakobsohn. Fordította: Gábor Andor, 
Zenéjét szerzette : Granichstaedten Bruno 

Karmester: Berta István. 

Szereplők 
Fedák Sári Császárné 
Vándori Császár 
Boros s Prandler 
Latabár Weiszhoppel 
Rátkai Toni 
Gerő Ida Özv. Spannberge-'né 
Tisza Karola Lencsi 
Kassai Margit Udvai hölgy 
Helvei I. Komorna 
Király Konrád 
Rigócz Murgit Ludvigsberg hercegnő 
Inkei Főkomornyik 

I M Á G N Á S ' M I S K A . 
Operette 3 felvonásban. — Irta: Bakonyi 
Karoly. — Zenéjét Gábor Andor verseire 

szerezte :|Szirmai Albert. 

Személyek : 
Latabár Árpád Korláth gróf 
Gerő Ida Korláth Lotti grófné 

Lábass Juci Rolla grófnő, leányuk 
Szabolcs E. Gida, fiuk 
Skultéti Tecsényi Pikszi gróf 
Horváth S. Récsei Mikszi gróf 
Stróbl M. Marica i , ... 
Papp M. Sella !" g r o f n o k 

Király Einő Baracs Iván 
Inke R. Szele, Korláth titkárja 
Fedák Sári Marcsa, mosogatólány 
Rátkai M. Miska, istállóíiu 
Alföldi J. Leopold, Baracs inasa 
Erdei Berta Kati néni, szakácsné 
Puskás Zsors, inas 
Márkus I. Márton bácsi, mindenes 
Rédei Gizi Borcsa i s7n i„á i r tk 

Halász Etel Julcsa f s z o lg a l o k 

Urlovasok, grófnék, vendégek, szolgák, 
szobalányok. — Történik az I. felvonás 
Korláth gróf kastélyának parkjában, a 
II-ik a kastély egyik termében, a III-ik a 

cselédszobában. — Idő : ma. 
I. felvonás. Korláth grófék kastélyá-

ban az őszi lovasjátékokat ünneplik, a 
melyekre hivatalos a főúri társaság színe-
java. A dijakat azonban a dadogó kis 
grófocskák helyett Baracs Iván nyeri meg, 
aki tartalmasabb, ügyesebb, talan gazda-
gabb is az összes grófoknál, de a nagy-
apja még maga nyírta a birkát. A grófok 
fel vannak háborodva ellene. Fel akarják 
biztatni Rolla grófnőt, a házikisasszoriyt, 
akibe Baracs halálosan szerelmes, hogy 
csalja ki belőle a vallomását és ezzel 
tegye lehetetlenné. De a nemes grófnő 
nem vállalja ezt a méltatlan szerepet. 
A helyzet mégis ugy alakul, hogy mikor 
egyedül marad Baracscsal, a vérig sérfett 
gavallér a grófnő minden tiltakozása elle-
nére bevallja neki szerelmét, s mikor 
egyik barátja felfedezi előtte az ellene 
tervezett összeesküvést, kénytelen azt 
hinni, hogy Rolla részes abban. Nagy 
felindulásában kegyetlen bosszút forral. 
Előhivatja legpiszkosabb lovászgyerekét, 
akinek a grófoskodó Marcsa, Korláth 
grófék egyik mosogatóleánya a szemünk 
elCtt lett egy mulatságos jelenetben a 
menyasszonya, elnevezi Tasziló grófnak, 
piros frakkot huzat reá, kifésülteti, s 
Marcsa élénk tiltakozása ellenére diadallal 
mutatja be a társaságnak mint egyik 
tigrisvadászatokról hazatért grófi barátját. 

II. felvonás. A kastélyban ünneplik 
az uj grófot, akivel a házikisasszony, 
Rolla grófné nyitja meg a bált. Baracs, 
aki természetesen még mindig szerelmes 
belé, nem nézheti, hogy a büszke gróf-
kisasszony egy istállófiuval táncoljon. 
Miután nem birta a dolgot másképpen 
megakadályozni, bevallja neki, hogy a 
Tasziló grof kicsoda. Rolla halálosan ineg 
van sértve s már-már ugy néz ki, hogy 
a szerelmesek örökre elválnak. De a de-
rék Marcsa, aki belopódzott a kastélyba 
Miskája után, s hiába kérlelte ott, hogy 
jöjjön vele vissza az istállóba, kilesi a 
köztük lefolyt jelenetet s lelkére beszél 
a grófnőnek. Rang, cim, büszkeség, mind 
semmi. Csak a szerelem az egyediili ko-
moly dolog a világon. A grófnő szive 
megnyílik és összebeszél Marcsával, át-
öltözteti ragyogó báli ruhába, hogy mint 
Tasziló gróf cousinéja, vigye el innen az 
izgága Miskát, mielőtt botrány lesz a 
dologból. Időközben Baracs is vissza 
akarja kergetni őt az istállóba, de Miska 
lármát csap, provokáltatja két gróffal a 
tulajdon gazdáját s már-már párbajra 
kerül a dolog, mikor megjelenik az át-
öltözött Marcsa és véget vet a veszeke-
désnek. De mikor egyedül marad Miská-
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jávai, felfedi magát neki, csúnyán össze-
vesznek, a társaság összeszalad, s leránt-
ják a leplet az átöltöztetett grófról. Baracs 
vállalja a rossz tréfát, erős szavakban 
megleckézteti a grófokat, s elmegy büsz-
kén, de megtörve. Rolla nem bírja tür-
tőztetni magát, nyilvánosan beismeri, 
hogy szereli Baracsot es felesége ?kar 
lenni. A vendégség ijedten szalad szét 
s az inasok Marcsát és Miskát vissza-
kergetik a cseléduvarba. 

Ill felvonás. Rolla kilopódzik hajnal-
ban Baracs után és el akar vele szökni. 
De Marcsa megakadályozza ezt a tervet. 
Eldugja szobáiaban a grófnőt. A megijedt 
szülőknek rettenetes dolgokat mond Rolla 
szökéséről s mikor azok ijedtükben bele-
egyeznek a házasságba, egyszerűen össze-
ereszti a szerelmes párt és maga is ki-
békül Miskájával, akit gazdája, amiért 
olyan jól játszotta Tasziló gróf szerepét, 
előléptet lovászmesterré. 

V Í G S Z Í N H Á Z 

A N É P O P E R Á B A N 

T R I L B Y . 
Szinmü 4 felvonásban. Georges de Maurier 
regénye nyomán irta : Potter M. Pál. For-

dította: Fái I. Béla. 
Személyek : 

Sz. Varsányi I. Trilby O'Ferral 
Ifj. Ditrói Mór Talbot Wynne (Taffy) 
Kemenes Lajos Alex Mc. Alister (Sandy) 
Kertész Dezső William Bagót (Billie) 
Fehér Artúr Tochemartel hg.(Zouzou) 
Fodor Artúr Th. de Lafarce (Dodor) 
Fenyvesy Emil Svengali 
Győző Lajos Gecko 
Kész Rózsi Vinardné, házmesterné 
Sarkadi Aladár Antony 
Balassa Jenő Lorimer 
Szilágyi Vimos Rev. Thomas Bagat 
Kende Paula Mrs. Bagót, Billie anyja 
Bogyó Zs. Kaw, színigazgató 

Vagy ő, vagy senk i . 
Operett 3 felvonásban. írták: Stein Leó 
és Jenbach Bála. Zenéjét szerzette: Eysler 

Edmund. Fordította: Harsányi Zsolt. 
Személyek : 

Ditrói Mór 
Kemenes Lajos 
Sziklay József 
Fodor Artúr 
Urai Tivadar 
Kormos Ilonka 
Sarkady Aladár 
Vendrey Ferenc 
Diósy Nusi 
Haraszthy Hermin 
ZilHhy Gyula 
Csáky Irén 
Kész Rózsi 
Bogyó Zsigmond 

Von Ströhm ezredes 
B andenfds Hugó 
Rutersdorf Viktor 
Prillvitz 
Fr neck 
Tros ing Olga 
Dr. Gi. sewetter 
Rothans^ I, cégfestő 
Elza, a leánya 
Minona kisasszony 
Polgármester 
Babette, a leánya 
Lotti, szakácsnő 
I, polgár 

TATÁRJÁRÁS. 
Operett 3 felvonásban. Irta: Bakonyi K-
Zenéjét szerzette Gábor Andor \erseire: 

Kálmán Imre. 
Személyek : 

Vendrey F. 
Mak y Margit 
Komlóssy E. 
ifj. Ditrói Mór 
Sziklay József 
Fodor Artúr 
Sarkadi Aladár 
Diósy Nusi 
Balassa Jenő 
Győző Lajos 
Tapolczai D. 
Zilahy Gyula 

Lohonyai altábornagy 
Treszka, a leánya 
Riza, báróné 
Imrédy, huszárkapitány 
Lőrentey, főhadnagy 
Elekes, hadnagy 
Wallerstein, tart. hadn. 
Mogyoróssy, huszárönkt. 
Virág, strázsamester 
Kempelen, baka 
Gerő, intéző 
Bence, kisgazda 

TAKARÓDÓ 
(Zapfenstrelch.) 

Dráma 4 felvonásban, irta Beyerlein Ádám 
fordította Zboray Aladár. 

Személyek : 
Balassa Jenő Wolkhardt őrmester 

Makay Margit Klára a leánya 
Kertész Dezső Lauffen, hadnagy 
Góth Sándor Helbig, káplár 
Szijágyi Vilmos Bannevitz kapitány 
Ditrói Mór Höwen. hadnagy 
Fenyvesi Emil Queiss, szakaszv. 
Kemenes Lajos Mihalek, ulánus 
Sándor Antal Spiess, ulánus 
Tapolcyay Dezső Paschke, őrnagy 
Sarkady Aladár Gr. Ledenberg kap. 
Győző Lajos Hagemeister fhad. 
Kardoss Géza Első hadbíró 
Uray Tivadar Második hadbiró 
Gáspár László Harmadik hadbiró 
Kaposs? Gyula Jegyző 
Bogyó Zsigmond Alorvos 
Vendrey Ferenc Ordonánc 
Történik az I. felvonás az ezred irodá-
ban, a II. és IV. felvonás Lauífen laká-
sán, a III. felvonás a hadbíróság termében. 

Sz inház után a New-York kávé-
házba megyünk . 

TEÂ 
Had i f ogo l y m u n k á s o k 
ellátására, valamint a 

t e j h i á n y 
enyhítésére legalkalma-
sabb a finom, zamatos 
mely legjobb minőségben nálunk besze-
rezhető. — Arak : 5, 6, 8 korona per 
l/s klg. 4V» klg. vételnél franko utánvét 
mellen. Kívánatra készséggel szolgálunk 

árjegyzékkel. 

TEABEHOZATALI TÁRSASÁG 
Bpest, V., Széchényi-u. 7. Telefon 114—95. 
Viszonteladóknak a legolcsóbb beszer-

zési forrás. 

Híze lgő d icsérő 
szó nincs elég ahhoz, hogy a 

DIANA-
ARCKREM 

DIÁNA-
SZAPPAN 
tökéletességét hirdessük. Azt 

csak egyszer kell használni és 

a széppé varázsolt nő arcán 

önmaga hirdeti mindent felül-

mú ló értékét. — Szeplők s pat-

tanások egyedüli ellenszere 

valamint e l s ő r e n d ű kéz-

f e h é r i t ő s kézápoló. Diana-

arckrém ára 60 fillér Diana-

szappan ára 60 fillér. Késziti : 

D iana Kereskedelmi Rt.,Buda-

pest, V., ker Nádor-utca 6. 

Kapható mindenütt! 

M O Z I H É T 
• D 

Royal-Apollo 
A Royal-szálló épületében. 

Amerikai műsor: 

Hét f ő t ő l , J anuá r 31-től 

v a s á r n a p i g 

A farmer 
leány 

Dráma négy felvonásban. 

az Házasság 
őserdőben 

Vidám kaland a vadállatok 
között. 

Az örvény 
szélén 

Hajósdráma 3 felvonásban. 

Az útonálló 
Cowboy-történet 

két felvonásban. 

Előadások kezdődneK hétköznapokon 5, Vs8 

és 10 órakor, ünnepnapokon 4, 6, 8 és 10 

órakor. Elővételi pénztár délelőtt II órától 

l-lg óráig és délután 4 órától kezdödőleg. 

Telefon 74-84. 



SZlhUÁZl ÉLET m. 

A „Színházi Elet" kiadóhivatala 
utján megrendelhetők a következő 
uj színdarabok : 

Földes Imre: 
„Grün Lili" ára K 2.50 

Gábor Andor: 
„Ciklámen" ára K 3.~ 

Lengyel Menyhért: 
„A táncosnő" . . . . ára K 3 — 

Drégely Gábor: , 
„A kisasszony férje" ára K 2.50 

Bernard Shaw: 
,,Candida" ára K 2.40 

Az összeg és negyvenöt fillér portó előzetes 

beküldése ellenében, vagy utánvét mellett 

megküldi a kiadóhivatal. 

A «Szinázi Élet» előfizetői 10"/o engedmény-

ben részesülnek. 

Kiadóhivatal : VII., Erzsébet-körut 22. sz. 



SZILÁGYI RÓZSI, a Magyar-szinház uj tagja. Mészöly felv. 

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

tffnuÁZl ELET 


