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Fényes Annuska. 
(Egy másik Fényes Annuska. — Nyilatkozik idei vakációjáról. — Egy é rdekes választásról. 

Szerepeiről és jövő terveiről.) 

Az idei szezon fordulópontot képez 
Fényes Annuska életében. A „Já-
noska" és a „Kis lord" csodás 

művészi ösztönnel játszó csodagyermeke 
már csak a mult feledhetetlen emlékei 
között él, és helyette egy egészen más 
Fényes Annuskát kaptunk. Művésznőt, 
a szó legnemesebb értelmében, aki a 
siker kivívásához szükséges minden esz-
közzel rendelkezik és aki tudatos művé-
szettel tud uralkodni ezen eszközök 
fölött. Felkerestük az ifjú művésznőt 
s bájos szeretetreméltósággal állott a 
„Színházi Élet" olvasóinak rendelkezé-
sére. 

— Az idei nyarat egészen a pihe-
nésnek szántam. Erre a pihenésre és 
erőgyűjtésre szükég volt, mert a mostani 
szezon uj, nehéz és úgynevezett nagy-
lány szerepeket fog hozni. A nyáron 
tehát nem vendégszerepeltem sehol, 
hanem teljesen átengedtem magam a 
nyári szórakozásoknak, első sorban pedig 
a tenniszezésnek. Színháztól és színé-
szektől távol éltem s csak egyszer talál-
koztam Váradon két kollégával : Kar-
dossal és Huszárral . . . 

— Sokan talán csodálkozni fognak 
azon amit mondok. A nyáron beavat-
koztam a nagy politikába is és kortes-
nek csaptam fel Cíffra Kálmán képviselő-

jelölt érdekében. Váradi és berettyóuj-
falusi rokonaim révén, akik közül Örley 
György választási elnök volt, olvadtam 
bele az izgalmas választási harcokba. 
Képzelhető mennyi érdekes epizód tör-
tént azon az izgalmas napon. Kora haj-
naltól késő estig buzgólkodtam és fáradt-
ságomnak meg is volt az eredménye, 
tényleg megválasztották Ciffra Kálmánt 
képviselőnek. 

— Egyelőre csak két szerepemről 
beszélhetek, az egyik a ,,Buksi"-ban 
levő, a másik pedig az „Emmy", A 
„Buksi"-ról a közönségnek már megvan 
a véleménye, én a magam részéről szin-
tén meg vagyok elégedve ugy a darab-
bal mint a közönséggel, melynek irántam 
való szeretete változatlan maradt. Az 
„Emmy"-től, Harsányi Zsolt operettjétől 
nagy sikert várok. Ebben a darabban 
a főszerepet játszom majd. Egyebet alig 
tudok mondani, Igaz, alighanem tudja, 
hogy pénteken mesélek az állatkertben 
a gyerekeknek és igy mégis találkozom 
a „Jánoska" és a „Kis lord" legbuzgóbb 
híveivel, a mindig hálás és tapsra kész 
gyermeksereggel. Talán még annyit, hogy 
még mindig sokat tanulok, zenét és éne-
ket egyaránt, mert bizony szorgalmas-
nak kell lenni . . . 
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Az uj Földesúr. 
A Magyar színház újdonságához, 

(Szerző a darabjáról.) 

Igen tisztelt Szerkesztő Úr! 

emmi jussom hozzá, hogy mint 
szerző nyilatkozzam „Az uj 
földesúr"-ról. „Az uj földes-
úr" ùgyanis a Jókai Mór re-

génye, de egy csöppet se az én dara-
bom, mert amikor Beöthy László — s 
annak már vagy öt esztendeje — há-
rom regény között „Az uj földesúr" dra-
matizálására is pályázatot hirdetett, 
azzal a föltett szándékkal láttam hozzá 
a munkához, hogy nem Jókait fogom 
legyőzni, ami az őrültséggel határos, 
hanem le fogom győzni önmagamat s 
a dramatizált uj földesúrnak nincs egyet-
lenegy sora sem, amely nem Jókai tol-
lából került volna ki. Én beértem a 
szinrealkalmazás, az átültetés, a jele-
netezés munkájával s oly kitűnőnek ta-
láltam a Jókai regényét, hogy eszembe 
sem jutott, hozzákölteni, átgyúrni, át-
formálni. Jókainak van egyik másik ki-
tűnő regénye is : 

„Az arany ember", amelyet ő maga 
dramatizált s mely az Ember tragédiája 
mellett a Nemzeti Színháznak ma is 
legvonzóbb müsordarabja. (Eddig majd-

nem 200-szor adták.) Ez a dramatizá-
lás lebegett a szemem előtt, azzal a 
különbséggel, hogy ma már nem lehet 
félreszólásokkal és monológokkal dol-
gozni a komolyabb természetű müvek-
ben, mert a közönség ez irányban kissé 
nehézkesebbé vált. Egyébként a drama-
tizált Földesúrban — remélem — min-
dent meg fognak találni, amit öt felvo-
násban, három óra alatt a regény dus 
készletéből el lehetett helyezni és ha 
Ön tévedésből megtett is szerzőnek, 
én igazán csak annyiban vagyok az, 
mint némely zeneszerzők, akik a mu-
zsikájukat nem irják, hanem csakugyan 
szerzik. Ezt a darabot én is igy szerez-
tem Jókaitól s annyit mondhatok, hogy 
ebből a forrásból még nagyon sokat le-

tne szerezni, 
he , -

Lovászy — amikor nősül. 
i » ovászy Károlynak, a mult 
• fîçgg, héten volt az esküvője 
B ÍEJSá Nagyváradon, ahol a „Sza-

badság" cimü lapnál dolgo-
zott. Az esküvő előtti éjszakán belo-
pódzott a szerkesztőségébe, (még egy-
szer, utoljára) és a lapba a következő 
kis hirt csempészte be. 

Életuntak. Lovászy Károly, a tehetsé-
ges fiatal iró és hirlapiró öngyilkossági 
szándékból az anyakönyvvezető elé vetette 
magát. Eletbenmaradásához kevés a remény. 
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Medgyaszay premierje. 

YV" élre nagyképűek, kik még itt is 
TT szónokolni mertek ! . . . igy kezdő-
i d dik egy, vers, amelyről e pillanat-

ban nem tudok többet, csak hogy 
igy kezdődik. Denikve ennyi is benne 
a megszivlelni való. Ha a Medgyaszay-
kabaré külsőleg is apart helyiségébe 
lépünk, arra a három órára vágjuk sutba 
a polgári fontoskodást, üljünk le vára-
kozással telve megváltott székünkre és 
engedjük magunkat sodortatni a hangula-
tok hullámjain. Azon a kis színpadon, 
amelynek függönyei fél tiz órakor szét-
lebbennek, úgyis föltárják minden ne-
vetni való félszegségünket, gúnyt űznek 
komolykodó — és mondjuk csak ki — 
nagyképű természetünkből, amivel szem-
ben nekünk nincs más tennivalónk, csak 
hogy nevessünk és újra nevessünk. Hát 
az bizonyos, hogy ezt a szerepkört 
mint közönség hiven be is töltöttük a 
Medgyaszay-kabaré bemutató előadásán. 
Mintha a nyári pihenő szárnyat adott 
volna humoristáink kitűnő gárdájának, 
egytől-egyig avval a kegyeletlen szán-

dékkal dolgoztak, hogy Nagy Endrét 
elfelejtessék egykoron való kabaréjában. 
És lám, sikerült. Egy picit, egy szem-
rebbenésnyi időre vártuk, hogy meg-
jelenjék torz mosolya az összehúzott 
függönyök előtt, de pörögtek a számok, 
felcsendült az első, meleg, szivből jövő 
kacagás, amely útitársként végigkísérte 
Mimi direktor gárdájának mulatságos és 
elmés producióit. 

Es maga Medgyaszay finomabb, szebb, 
kedvesebb és erősebb, mint valaha. Még 
Szép Ernőnek is szerencséje, hogy általa 
jut a közönség elé, mert közvetlenebb, 
igazibb tolmács az egy Yvette Guilbert 
kivételével nincs is Medgyaszay Vilmá-
nál. A közönség is érezte, hogy külön 
köszönni valója van és olyan ünneplést 
rendezett, amelynek hangulata mellett 
elhalványul még egy vidéki primadonna-
ünneplés fényessége is. 

Most sorra kéne venni a műsor egyes 
számait, de ezt talán elmellőzhetjük, ha 
elmondjuk, hogy a műsort S z é p Ernő, 
K ő v á r y Gyula, M o l n á r Jenő, H a r -
s á n y i Zsolt, G á b o r Andor, S z i r m a i 
Albert, R e i n i t z Béla és N á d o r Mihály 
számaiból válogatta össze Medgyaszay. 

Medgyaszay Vilma az . .Arany J á n o s c iklus"-ban. 
Alcxy felv. 
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Az est gyöngye az Arany János cik-
lus, amelynek hangulatos, csudaszép 
muzsikáju verseit Medgyaszay, Szalontai 
Ferike, Magyari és Papp éneklik. Ott 
van aztán Köváry pazar humoru revüje, 
az Arató-ünnep, a kacagtató Tanagra-
jelenet, a mesedélután az állatkertben, 
Kökény Ilona számai, Magyari börze-
mókái, Boldizsár a mulatságos falusi 
jelenetekben, Szalontai Feri Molnár Jenő 
pompás és nagyhatású verseivel, Pufi 
és a dinnye, Boros Géza aktuális strófái, 
Vidor Ferike a cselédnóták kedves elő-
adója és Máhr mint Tisza István . . . 
nem, hasztalan is próbálkozunk mindezt 
összefüggően és érdeméhez méltó módon 
elmesélni. Csak annyit mondunk, hogy 
minden amit láttunk és hallottunk a Med-
gyaszay-éra életrevalóságát jelzi. Ahol 
egy műsor keretében ennyit tudnak 
nyújtani, ilyen sok szépséget, ennyi 
vidámságot, ott az egész esztendő a 
jókedv jegyében fog lepörögni. 

GW3 

À villámhárító. 
A Vígszínház legközelebbi újdonsága. 

ez* csouézy-Eon arról hires, hogy 
WakÉSk Tir-au-flanc cimü bohózatát 

Párisban háromezerszer adták 
egymásután, és most is adják. 

Ez amolyan katona komédia, amilyen 
másik darabja, az Ezred apja is volt, 
amely a Vígszínházban is jelentékeny 
sikert ért el. Nem csoda, ha érdeklődés-
sel várják ujabb müvét, és ez az uj 
müve, a Villámhárító a jövő héten kerül 
bemutatóra a Vígszínházban. 

Nagyon kellemes meglepetéssel fog 
kedveskedni azoknak, akik a katona-
bohózatok kissé rusztikus humoráért nem 
lelkesednek. Mouézy-Eon, aki a jókedvű 
Nanceyvel társult a Villámhárító meg-
írására, ezúttal a Flers és Caillavet 
céget vette mintául, és amint a párisi 
kritika is konstatálja, a Part du Feu 
elmés dialógusa, a meseszővés érdekes-
sége, az alakok napsugaras volta révén 

MEDGYASZAY K A B A R É : A R A T Ó ÜNNEP 
Alexy felv 
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bátran lehetne az Erény utjai szerzői-
nek müve. 

A Villámháritó szerepét az újdonság-
ban Rolland Denisenek kellene betöl-
tenie. Egy menyecske bizza rá az urát, 
hogy vigyázzon rá, ne csapjon bele az 
a villám, amelytől a sziv lángra gyul. 
Kacérkodjék vele, tartsa lekötve, de 
aztán tovább ne fejlessze a dolgokat. 

A féltékeny menyecskének ugyanis 
messze útra kell indulnia és garanciát 
keres a férjének hűsége tekintetében. 
Ah! mennyire kell csalódnia, és meny-
nyire lehet mulatni ezen a csalódáson, 
amelynek nincs tragikus alapja. És meny-
nyire lehet mulatni a bonyodalom meg-
oldásán, amely oly nagyszerű, világos 
és szeretetreméltó. 

Varsányi Irén játsza a féltékeny asz-
szonyt és talán először történik, hogy 
alakításaiban ezt a mozzanatot kell sze-
mélyesitenie. Hogy fogják irigyelni a fér-
jet, akire Varsányi Irén féltékeny. A 
férjet pedig G ó t h Sándor adja, aki 
hosszú idő után ismét partnerje lesz a 

Csitri és a Bella kreálójának. Telivér 
párisi világfit adhat, és az ilyen figurát 
nálánál jobban a legpárisibb szinész sem 
tudja ábrázolni. G a z s i Mariska, aki a 
legutóbbi időben oly szerencsésen illesz-
kedett bele több vigszinházi darabba, 
ismét hálás szerephez jutott. A félvilági 
nőt adja, aki a villámháritó szerepére 
vállallkozik, mig P a l l a y Rózsi azt 
a veszedelmes hölgyet játsza, akivel 
szemben a villámháritó hiábavalónak 
bizonyul. 

T a n a y Frigyes megint meg fogja ka-
cagtatni !a halgatóságot groteszk figurái-
nak egyikével, mig V e n d r e y Ferenc 
egy korlátolt törvényszéki elnök alakjá-
ban konkurrálhat a Hegedűs-féle Elnök 
úrral. S z e r é m y Zoltán egy élősdi 
mulatságos alakját fogja személyesíteni. 
K e n d e Paula, K o m l ó s Ilka, K á r -
p á t h y Lili és B o g y ó Zsigmond fel-
adat i pedig az lesz, hogy minél derűseb-
ben egészítsék ki az összjátékot. 

Az újdonságot, Salgó Ernő fordí-
totta és Szilágyi Vilmos rendezi. 

Kővári Gyula, a t anagrás 
M E D G Y A S S Z A Y K A B A R É : A T A N A G R Â S N À L 

Alcxy fclv 
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Huszár Károly megvágta S e b e s t y é n Gézát ö t 

korona erejéig. 

Fedák Sári egy f iugyermekuek adott egy ha-
tost, hogy hozzon neki egy Színházi Életet . 

A Népopera m e g s z ű n i k csupán énekes színház 
lenni. Amint halljuk, legközelebb egy bohózat 
fog szinrekeriilni benne. 

Rajnai Gábor elvált Gombaszöghy Fridától a 
Nemzeti Színháznál, mert Gombaszöghynek a 
Magyar Színházba kellett mennie. 

Vágó Béla egy szót s e m szólt Tarnayhoz, ha-
nem összes mondanivalóit Márkus Lászlónak 
mondta el. 

F é n y e s Annuska e lvesze t t karkötőjét két hete 
eredménytelenül keresi. 

Szamos i Elza megszököt t az ischli hangver-
senye utáni ünneplések elöl. 

Ditrói Mór tönkrement barátjának tiz koronát 
adott kölcsön a Club-kávéházban. 

Szirmai Imre zárdába vonult unokahugának 
hosszú levelet irt a napokban. 

Feld Mátyás Reinhardtnál i s különb rendező 
szobát kapott a direkciótól. 

Fényes Annuska mint főkortes a berettyó ujfalusi választáson. 

Bánify Miklós gróf lemondott arról, hogy, 
Strauss uj operáját, az „Ariadné Naxosban" 
cimüt előadja. 

Elpusztult Rózsahegy i Kálmán idei szöllőter-
mése. A jég és eső mindent elvert. 

Tóth Imre kabarédirektor barátjával, Nagy 
Endrével találkozott Párisban, ahol két napig 
együtt mulattak. 

Faludi Gábor v i s szavonul t már este 8 órakor 
gaststeini villájába. 

Csortos Gyula megőrül t embereknél tett a 
múltkor látogatást. Egy orvos barátja megmutatta 
néki a Schwartzer-szanatórium berendezését. 

A Király megkegye lmeze t t Rátkai Mártonnak 
aki három próbáról lekésett és ezért 30 korona 
birságra volt Ítélve. A Királyban az itélet nagy 
megnyugvást keltett, 

Környei Béla l evete t te magát a mellényét is 
olyan melege volt a Lidón. 
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kerete és ha igaz, amit már csaknem 
pozitívumként emlegetnek, ugy nemso-
kára a Nemzeti Színház deszkáin igyek-
szik elfeledni a balsikerü kirándulást. 
Más forrásból viszont azt rebesgetik, 
hogy a népszerű Zsül a Royal Orfeum-
ban fog föllépni. 

Tanay Ducika levelezéséből. 
anay Frigyesnek van egy drága, 
okos kisleánya, a Duci, aki az 
idei nyarat Szombathelyen 
töltötte. A kis lány sürü levél-

váltásban állott szüleivel, ám Tanay atyai 
szivét roppant bántotta, hogy Duci 
leányzó meglehetősen hadilábon áll a 
szépírás művészetével. Ducika levelei 
formailag rendkívül hasonlítottak azok-
hoz az írásbeli dolgozatokhoz, amelye-
ket a szigorú tanár bácsik „rendetlen" 
jelzővel és osztályzattal szoktak ellátni. 
Nem ís mulasztotta el Tanay a megro-
vást, a következőket irván egyik leve-
lében: 

,,Edes kislányom, te már tizenegy 
esztendős vagy, nem szégyenled hát 

A levelezőlap írásra szánt oldalán 
viszont a következő, szintén nyomtatott 
tartalom állt: 

A rövidített szavak, amint utólag, 
Ducika fölvilágositásai nyomán meg lehet 
állapítani, azt jelentik, hogy ..kezüket 
csókolja szerető, hü leányuk, Duci." Ez 
ellen persze csakugyan nem lehetett 
kifogása Tanaynak, legfeljebb annyi, 
hogy Ducika következő levelei nem vol-
tak túlságosan változatosak. A kislány 
ugyanis ötven darabot csináltatott a fönt 
ismertetett levelezőlapokból. 

magadat, hogy olyan csúf, olvashatatlan 
leveleket irkálsz szüleidnek? 

Az apai intelem elment és Tanay 
várta a hatást. Kapott is Ducitól olyan 
meglepetést, hogy majd hanyatt vágó-
dott. Egy levelezőlap jött Szombathely-
ről, amelyen még a legszigorúbb kriti-
kus szeme sem találhatott megróni valót. 
Elejétől végéig, a címzéstől Ducika neve-
aláírásáig minden csak ugy ragyogott a 
példás rendtől. Az okos Ducika tudni-
illik elment egy szombathelyi nyomdába 
és ott a következő szövegű levelező 
lapokat nyomatta: 

Zilahi Gyula redivivus. 
ilahi Gyula, a becézett, mo-

solygó arcú kedves művész, 
aki a direktori pályán sajnos, 

nem tudott megküzdeni a balsorssal, 
hamarosan ismét visszatér hozzánk. Mű-
vészetének tulaj donképen itt van méltó 
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Buksim, te drága életem*. *. 
Szövegét irta: Harsányí Zsolt. Zenéjét szerzette: Gilbert. A Királyszinház „Buksi" előadásán éneklik: 

Latabár Árpád és Lábas Juci. 

Még csipkés pólyát hordtam és folyton bőgtem én, 
Már akkor buksi voltam, mint tejszopó legény, 
Elképzelem, barátom, mily kedves lehetett, 
Sőt azt is jól belátom, mily szépen ehetett. 
És bár az évek szálltak, maradtam buksi én, 
Diszéül a családnak S volt a bájlegény. 
A nyolc gimnáziumban csak Buksi lettem én, 
A guvernantok nyomban szerettek mind belém, 
így szólt, aki csak jött : be drága egy kölyök. 

R e 

Buksim, te drága életem 
Buksim, te tetszel énnekem ! 
Buksim, szeress, ne csalj meg, 
Ne légy ravasz, te fess kamasz, 

r a i n : 

Buksim, te drága szép fiu, 
Buksim, szeress, ne légy hiu, 
Buksim, te drága kölyköm, szeretlek én, 
Szép legény, ó légy enyém! 

Ej haj, ha párom volna, de nem akárki ám, 
Egy ártatlan kis rózsa, egy tisztességes lány, 
Az mindenképen fontos, ha szép és nem kacér, 
A randevúban pontos és nem sokat beszél. 
Ha tánc kell, azt is tudja, ugy szép a nő, ha friss, 
És ne csak ugy hazudja, de tényleg főzzön is. 
Tudjon csókolni, kérem, e nélkül nem megyen, 
Egyáltalán e téren tisztességes legyen. 
Ha volna ilyen lány, azt megszólitanám. 

R e f r a i n : 
* 

Buksim, te drága szép leány, 
Buksim, nevess csak én reám, 
Buksim, te drága kölyköm, imádlak én, 
Drága lény, óh légy enyém ! 

Buksim, te drága életem, 
Buksim, te tetszel énnekem ! 
Buksim, szeress, ne csalj meg, 
Akárki kér, ne légy kacér, 

És összeházasodnánk, ez volna fess dolog, 
És aztán jönne hozzánk, ojjé, mit gondolok ! 
Csak hagyja, már gyanakszom, hogy hogyan érti ezt, 
Csak akkor jó az asszony, ha egyszer sugní kezd. 
Na látom, hogy már érti, hát szóval, egy baba. 
Egy ilyen apró férfi egyelőre maga. 
Ordit mint egy sakálka, mihelyt világra jött, 
Papácska és mamácska ringatják ketten őt. 
És éjszakákon át igy kérik a babát : 

R e f r a i n : 

Buksim, te drága életem, 
Buksim, nem tetszel énnekem! 
Buksim aludj, ne csalj meg, 
Ne légy ravasz, te kis kamasz, 

Buksim, te drága szép gyerek, 
Buksim, aludj, mert rád verek, 
Kis szemed, te rossz gyerek ! 
Buksim, te drága kölyköm, oh hunyd be már 

*) Zenéje megjelent Rózsavölgyi és Társa cég kiadásában. (Budapest, Szervita-tér 5.) 
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Nyári képek 1 Rónay Lici a Lidon. Dobos Margit Párádon. 3 Dömötör Ilona Siófokon, mint jacht-
kapitány. 4. Dr. Dalnoky Viktor a Lidón. 5 Pallav Annuska az Opera primaballerinája Abbáziában, 
6 [balról jobbra) Berky Lili a Népopera tagja, Fekete Mihály a kolozsvári szinház tagja, Berky Lily 
édesanyja, Mészáros Alajos a Nemzeti szinház tagja Koloson. Dr, Janovits Jenő felvétele, 7. Veeczell 

Béla és a felesége a Lidon 
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Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
kelengye —=— 

Z. Molnár a Vigszinházban. 

ogy a szezon nagy meglepe-
téssel kezdődjék, le kell lep-
leznünk Z. Molnár Lászlót, 
a Magyar Színháznak ezt a 
kedves oszlopát, aki a Víg-

színház első premiérjén a közönség 
hangos érzelemnyilvánitásai között ját-
szott egy kis szerepet. Ez annál csodá-
latosabb, mert a színlap sem jelezte Z. 
Molnár föllépését, 'sőt maga Z. Molnár 
sem tudta a , premiérre menet, hogy 
játszani fog. És mégis játszott. 

A dolog tudniillik ugy történt, hogy 
a Támlásszék 10. sz. bohózat a néző-
téren történik, ahol a 10. sz. támlásszék 
előtt megjelenik Vendreí tata és nagy 
lármát csap. A támlásszékben Kemenes 
ül, aki szintén hangosan kardoskodik 
jogai mellett, amiből persze a végén 
pofozkodás kerekedik. Kettőjükön kivül 
még K o n c z ügyelőt is lerendelték a 
nézőtérre, aki bozontos ifjúnak maszkí-
rozva a közönség hangulatát szítja 
közbeszólásaival. Ö ott ül hátul, az 
utolsó padban és amikor Vendrei meg-
kezdi a balhét, rögtön közbeszól, hogy 
micsoda dolog ! Ne zavarják az embert ! 
Dobják ki őket! 

' Ekkor érkezett a színházba Z. Mol-
nár, aki tudott már annyit a darab me-

D 
• M ö s s m e r J ó z s e f 

= Budapest, IV. Koronaherceg-utca 19 = 0 

séjéből, hogy a Vendrei és Kemenes 
között való szóharc a darabhoz tarto-
zik. Ennélfogva csitítani próbálta a de-
rekasan működő Konczot. 

— Hallja, ne lármázzék ! Hiszen ez 
a darabhoz tartozik. 

Ez kellett csak Koncznak. 
—- Maga mit szól bele? —kiáltotta. 

— Én a pénzemért az előadást akarom 
hallgatni. 

Z. Molnár is haragra gerjedt és ver-
senyt kiabált Konczczal a közeiülők 
hangos gaudiumára, akik pártokra oszolva 
Z. Molnárnak, vagy Koncznak adtak 
igazat. 

— Unintelligens ember ne járjon 
színházba — süvöltötte Z. Molnár és 
azon a ponton állt, hogy elégtételt kö-
veteljen ellenfele sértéseiért, amikor a 
színházi szolga elvezette mellettük 
Vendreit és Kemenest. Ugyanakkor 
Koncz is felállott és mint aki szerepét 
jól végezte, mosolyogva Vendreiék után 
iramodott. Az ajtóban mégegyszer meg-
fordult és igy szólt [a. meglepett Z. 
Molnárhoz : 

— Köszönöm kolléga ur a közre-
működést ! 

Ez volt Z. Molnár első szerepe a 
Vigszinházban. 
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A Z U J A K II. Gombaszögi Ella. 
j csillag van kelőben a Víg- tal hölgy már azzal a renoméval jön, 

színháznál, aki neveztetik 
Gombaszögi Ellának. A fía-

GOMBASZÖGI ELLA 

amely hires, nevezetes nénje, Gomba-
szögi Frida asszony révén sugárzott 

reája. Gombaszögi Ella csak 
most lépett át az Akadé-
mia küszöbén és hogy már 
is Valaki, azt mondanunk 
sem kell. Nemcsak azért, 
mert a nagy Gomba hu-
gocskája, hanem azért is, 
mert a Vígszínház egyszeri 
próba után rögtön tagjai 
sorába szerződtette. A Vig-
és a Magyar színházak ne-
mes konkurrenciájába te-
hát most már a két Gom-
baszögi is belejátszik. 

Gombaszögi Ella szep-
tember végén lép föl elő-
ször Farkas Imre darabjá-
ban, ,,A hónapos szobá"-
ban. Nagy és őszinte sikert 
várnak első szereplésétől 
azok, akik jelenvoltak azon 
a próbán, amelyen a Víg-
színház leszerződtette a 
nagy Gomba jövendő kon-
kurrensét. És különösen 
szerencsés körülmények 
közt fog lezajlani a kis 
Gomba debütálása, hiszen 
Farkas poétikus darabjának 
egyik főszerepét fogja kre-
álni. 

• • D 

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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Papp Miska, mint borbély. 
A kitűnő Papp Miskáról jó barátai 

és ismerősei már régóta tudják, hogy 
jól ért a szappanozás és beretválás ne-
mes mesterségéhez. Miután a svádája 
is meglehetős, minden alap megvan rá, 
hogy esetleg mint borbély is megkeres-
hesse kenyerét. Mindezt azért mondjuk, 
mert az ember sohase tudhassa, mire 
használhatja a tudományát. 

Papp Miska ugyanis egy erdélyi kis 
fürdőtelepen nyaralt az idén a család-
jával. A mostoha időjárás, no meg a 
rossz közgazdasági viszonyok következ-
tében kevés volt a fürdővendég, miért 
is a telep egyetlen Figarója egy elkese-
redett, lucskos napon nyomtalanul eltűnt 
műszereivel egyetemben. A fürdőven-
dégek első-második napon még csak 
megvoltak valahogy, de harmadnap az 
egész telep ugy né-
zett ki, mint Robin-
zon szigete. Csupa 
hosszú szakállú em-
ber sétált a parkban, 
kivévén P a p p 
Miskát, aki na-
ponként rózsa-
színre borotválva 
jelent meg kö- ( 
zöttük. Ez a 
tény mél án 
feltűnést kel-
tett a 

fürdő-
vendé-

g e k k i s - Ifjú Papp Mihály felvétele, 

ded táborában és egy napon elhatároz-
ták, hogy szívességet kérnek Papp Mis-
kától. Deputációban keresték ^öl a ki-
tűnő művészt és kölcsönkérték tőle a 
borotváját. 

— Nem lehet — szabadkozott Papp 
Miska — mert nem értenek hozzá, meg-

vágják magukat és elrontják a borot-
vámat. 

A küldöttség már szomorúan távozni 
akart, amikor reménykedő hangon meg-
szólalt az egyik instanciás ember : 

— Hátha a művész ur megborotválna 
b e n n ü n k e t , . . 

Többről-többre, szórói-szóra Papp 
Miska nekilátott a borbélyi teendők-
nek és hamarosan szőrmentesitette az 
egész társaságot. Sőt ráadásul még egy 
kis fiút is megnyírt, bizonyságául, hogy 
a borbélyipar minden terén jártassággal 
bir. Ifjabb Papp Miska, a művész fia 
viszont fényképfelvételben örökítette 
meg a nevezetes jelenetet, amelyet itt 
mutatunk be olvasóinknak. 

Láttam már, kérem 
A sétatéren 
Üres ingyen-széket 
És láttam péket 
Aki sütött, 
És rendőrt aki nem ütött 
És nem kaszabolt, 
Kereskedőt kinél teli 
Kassza volt ; 
És helyben 
Láttam szivart, egyet 
Melyben 
Nem találtam szeget ; 
S akadt 
Villamos, mely el nem akadt, 
Láttam embert ki szerette 
Anyósát, apósát 
A aki nagy költőnek tartja 
A Pósát. 
Láttam emellett 
Pesten házat 
Hol nem dőlt be a gerendázat 
S az emelet. 
Láttam bankot mely nem 
Uzsorázott, 
Költőt, aki uzsonázott. 
Színészt kinek vacsorára is 
Tellett 
S kinek előleg nem kellett. 
Láttam már nagy zsemlét 
És Siófokon egy nem zs.-ét, 
Törzsasztalt ahol nem 
Vicceltek. 
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Kávéházat hol nem 
Blicceltek. 
Egész komolyan 
Olyan 
Házi ur is volt 
Aki nem stájgerolt 
Sőt, minden lakást ingyen 
Megigazít 
És láttam száz koronát 
Igazit. — 
Sok-sok napon át 
Elég nagy csodát 
Láttam tehát 
De nem láttam oly primadonnát 
Aki bevallja 
Ha 
Hizott három dekát ! •••• 
A Magyarban 
Szeretik a Földes Imrét 
Onnét 
Tudom eztet, 
Hogy egy Földest 
Újból beszereztek 
S díszleteket 
Faragnak és fúrnak, 
Hogy kedvét keressék 
Az uj Földesúrnak. 

Szenes ember. 

Csathó Kálmán dr. és Cs. Acél Ilona. 

ami a legérdekesebb, a ló, mint közle-
kedési eszköz ma is használatos hazánk 
némely vidékein. így állván a dolgok, 
nem kell csodálni, hogy nevesebb szín-
művészeink is kedvet kapnak néha a 
lovaglásra. Horváth Tutyu például inkább 
azt szereti nézni, hogy mások hogyan 
lovagolnak, de Csathó Kálmán dr. már 
feleségét, a csodaszép Aczél Ilonát is 
lóra ülteti, ugy indulnak ki reggelenként 
a Stefánia-utra. A Vigszinházból legin-
kább G ó t h Sándor és Z á t o n y hódol-
nak a lósport nemes szenvedélyének, 
mint mellékelt képünkön látható. Sar-
kadi viszont, aki e képeken nem látható, 
arról nevezetes, hogy szereti lóvá tenni 
az embereket. Bízvást hálásak is érte 
a — lovak. 

Lóhátról. 

Aki az álmoskönyvben csak némi-
leg tájékozni tudja magát, az 
a tizennegyedik oldal hatodik 
bekezdésében megtalálja ezt 
a passzust : 

„Nyáron lovagolni jó," 
Ettől eltekintve, már őseink is lovon 

jöttek be a Vereckei szoros felől, sőt 

Góth Sándor Zátony Kálmán 
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ivei úgyis meghalok máma, legyen sirversem e makáma. Ez a sirvers 
majdan lefesti, hogy itt nyugszik egy pesti, akit megöltek ezzel a 
viccel : Mi van — mondták — a vizzel ? Miféle vizzel — kérdem és 
megremegett a térdem. Ajaj — felelték — hisz ez az éppen! A viz-

zel , ami b e n t v a n a f e j é b e n . 
De ez semmi, nem merek a színházba menni, mert ahogy mennék, rám-

szól egy piti szininövendék. Mikor indul ? A fejem fő gondtól és kintul, — hová ? — 
kérdem kevéssé bambán, a kis nő rámvigyorog sandán s mig fogaim a dühtől 
vásnak, aszongya : Hová ? Hát oszlásnak. 

És kérem, a nézőtéren ül egy szinész és ahogy kinéz, meglát s már jár 
a szája és igy szól: Kereste a dadája! Az én dadám? Azám. Látom, fiacskám, 
nem is sejtette. A d a d á j a , a k i ö n t a f e j é r e e j t e t t e . 

Mit szenvedek az isten látja. Egy szerző megfog : Piszkos a bátyja. A bá-
tyám? Igen, a kabátja. Na lám, ily kérdésekkel fűtenek alám s állok bután, mint 
egy tulok és megbolondulok. Vagy ülök és megőrülök. Engem bánt ifja és az 
aggja. Egy nő, a Magyar Szinház tagja, kérdésül fölteszi e rémet : Látta már a 
kémet? Mi féle kémet? Hisz nem tört hazánkba a német! S a nő szól : A szere-
pecskémet. Vagy egy délelőtt állok a Nemzeti előtt, nézem a körút házait s 
csodálom a Jászait, aki akkor sétált arra éppen, mikor egy szinész állt elébem s 
mondja, mivel most nincs más gondja : egy kérdést intézek magához, mit szól 
a nagyságához ? Egyet nyelek és kérdőjellé görnyedek. Miféle nagyságához ? 
mondom és dobva vagyok a porondon s mig tanácsért mennék fűhöz, fához, ő 
szól : a Jászai nagyságához ! 

Hát ne pusztuljak el e ténybe ? Ez ugrott be a „kémbe" — mondják 
az emberek nevetve és mint buta, meg vagyok vetve. Le vagyok győzve és meg-
vagvok főzve és meg vagyok halva és föl vagyok falva s azt hiszem nem élem 
én tul a mámát, csak egyet kérdek : látták a kámát ? Hihi ! Hát ezt a makámát ! 

Kálmán Jenő. 

Vígszínház: Támlásszék 10 sz. 1 Vendrey. 2 Sarkadi és Pallai Rózsi. 3 Kész Rózsi. Alexy felv. 
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Tapi, mint hivatalnok. 
Tapolczai, a Vígszínház 
becézett Tapi-ja amilyen 
kedves színész, épp any-

nyira lelkiismeretes számvizsgálója az 
egyesület nyugdíjpénztárának. Hogy e 
téren milyen ideálisan teljesíti köteles-
ségeit, erre vonatkozólag álljon itt a kö-
vetkező eset : 

Pethes Imre megjött nyári sza-
badságáról és az Otthonban találkozott 
Tapolczaival. 

— Hallom — mondja, hogy a nyáron 
meghalt négy nyugdíjas. 

— Bizony — válaszol Tapi — meg-
haltak szegények. 

És minden átmenet nélkül még a 
következő meglepő kijelentést tette : 

— 5664. 
— Mi az, hogy 5664? — kérdezte 

megdöbbenve Pethes. 
— Ez azt jelenti, hogy 5664 korona 

szabadult föl a nyugdíjpénztár javára. 

B. Lendvai Mici. 

À színházi riporter hálát adhat a 
gondviselésnek, hogy nem kell 
minden alkalommal uj tehetséget 

fölfedeznie a közönség előtt. B. L e n d -
va i Micit például, aki legutóbb az Évá-
ban vendégszerepelt, ismeri és szereti 
nemcsak a vidék, de a főváros közön-
sége is, amely előtt többször volt al-
kalma megcsillogtatni kiváló tehetségét. 
Miután Szeged és Pozsony publikumát 
az úgynevezett Lendvay-éra alatt (értsd: 
ottan való primadonnáskodásának ideje 
alatt) tökéletesen meghódította, jelenleg 
Miskolcon vendégszerepel, de csakha-
mar Pesten fogjuk őt üdvözölhetni. Egy 
nagy pesti operett-szinpadon. B. Lendvai Mici-

@ PARKÊTA fénvesitésére a S.TORAX viaszkot garancia mellett ajánlom mert könnyű kezelése által 
gyönyörű fényt kölcsönöz. Ára egy negyed doboz 70 fill. Fél doboz K 1.40. Egész doboz K 270. 
Kapható Csikós Lászlónál, Budapesten. VI. Szondy-utca 22. szám. Telefon 102—70 
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H A H Ó M I U J 5 À G 
Alig indult meg a szezon, érdekes per foglal-

koztatja a színházi világot, 
melynek kimenetele elé rendkívüli érdeklődéssel 
tekintenek ugy a színpadi szerzők, mint a szín-
házi ügynökök. Az eset pedig a következő : 
J a k o b i Viktor, a Leányvásár szerzője tavasszal 
szerződést kötött R é v é s z Ferenccel, a Színész-
egyesület irodalmi ügynökségének vezetőjével, 
melynek értelmében Jakobi legközelebbi ope-
rett je vidéki előadásainak jogát lekötötte az 
ügynökség részére. Az akkori tervek szerint Ja-
kobi ,,Grófok iskolája" címmel B a k o n y i Kál-
mánnal szándékozott operettet írni. Á szerző-
désben tehát a szövegíró, Bakonyi neve is fixi-
rozva lett; utóiratba azonban bevették, hogy 
Jakobi kötelezi magát, hogy feltétlenül Bakonyi-
val irja legközelebbi darabjait. A nyár folyamán 
azonban e terv teljesen feldőlt. Jakobi a Leány-
vásár szövegíróival: Martos Ferenccel és Bródy 
Miksával megállapodott „Szybil hercegnő" cimű 
librettójuk megzenésítésében. A két szövegírót 
azonban szerződés kötötte dr. M a r t o n Sándor 
színházi ügynökségéhez erre a darabra és igy 
akként alakult az ügy, hogy Jakobí legközelebbi 
szerzeményének, tehát a „Szybil hercegnő"-nek 
vidéki joga nem mehet at a szinészegyesület el-
nökségének tulajdonába. Az ügynökség tehát 
bepereli Jakobi Viktort, illetve a maga részére 
vindikálja a Sybil hercegnőt. 

A „Mozikirály" (Filmzauber) lesz a Király-szín-
ház következő és minden va-

lószínűség1 szerint hosszuéletű müsordarabja. 
Minden jel arra vall, hogy a M o z i k i r á l y slá-
ger lesz, hiszen a pazar humoru Rátkay játsza a 
darab főszerepét és Szirmai Albert dallamos, öt-
letes muzsikája kiséri a kacagtató történetet szín-
padi utján. Rátkai egy egzotikus és a véglete-
kig groteszk Napoleon-figurát játszik a darabban. 

•••• 

Kalandos utat futott meg a Bakonyi—Martos— 
Kálmán Imre „Kis-

király" cimü operettje. A magyarországi elő-
adás jogát először a Vígszínház szerezte meg, 
miután azonban nem kaptak alkalmas nöi fő-
szereplőt, a szerződés lejárt és a darabot nem 
nem tudták előadni. Ezután Beöthy szerződött 
a darabra, de Petráss távozása miatt elmaradta 
premier. Közben Karczag egyik színházában, a 
Raymund Theáterben színre került a „Kiskirály" 

és egymás után százszor ment. A kluja pedig az 
az esetnek, hogy miután a Beöthyvel való szer-
ződés is lejárt, a darab magyarországi előadá-
sának jogát Janovits Jenő, a kolozsvári Nem-
zeti Színház igazgatója szerezte meg Kálmán 
Imrétől. Most készülnek Kolozsvárott a bemu-
tatóra, amely nagy és őszinte sikert fog hozni a 
kolozvári színtársulatnak. 

A Faun szenzációs sikere arra bírta T ó t h 
Imrét, a Nemzeti 

Színház igazgatóját, hogy megszerezze Knoblauch 
uj darabját, a „The Headmester"-t, amelyet 
Arthur Bennet-tel. a világhírű angol íróval 
együtt irt. Arthur Bennetnek különben egy má-
sik darabját is megvette a Nemzeti Színház. A 
címe „The great adventure, (A nagy esemény), 
amely Londonban 3C0 előadást ért meg. Az 
előbbi darabot Mikes Lajos, az utóbbit S e b e s -
t y é n Károly dr. fordította. 

Október első felében kerül bemutatóra a Víg-
színházban Orbók Ló-

ránd darabja „A tündér". A fiatal író rendkívül 
érdekes darabjától nagy sikert vár az igazga-
tóság. 

• • • • 

Ernőd Tamás és Ötvös Adorján szerzeményét, 
„A puttony" 

cimü cabaré-dalt adjuk e héten olvasóinknak, 
melyet R ó z s a h e g y i Kálmán, a Nemzeti Színház 
népszerű művésze és V i d o r Ferike, a Med-
gyaszay-kabaré tagja 2 hónapig óriási sikerrel 
énekeltek a Jardin de Paris kabaréjában. A 
fiatal zeneszerző Lovászy Károllyal egy egyfelvo-
násos operettet is irt, melynek cime „A f e h é r 
s z e r e c s e n y és amely egy alakulóban levő egy-
felvonásos színházban fog szinrekeiülni. 

• • • • 

K o r c s m á r o s Nándor újságíró kollégánk darabot 
irt, amelyet a Magyar Szín-

ház már el is fogadott előadásra. A darab címe: 
B e c s ü l e t e s a s s z o n y , ami egymagában is 
garancia arra, hogy Korcsmáros alkalmasint 
érdekes témát pendített meg. 

A Nemzeti Színház, már összeállította idei prog-
rammját. Első magyar újdon-

sága Balázs Bélának a mélyhangu kritikusnak 
reneszansz-drámája : Az u t o l s ó n a p . A ki-
tűnő költőnek már évekkel ezelőtt került szinre 
darabja a Nemzetiben : dr. Szélpál Margit s a 
tavalyi Nyugat matinén is sikert arattak poétikus 
egyfelvonásosai Balázs egyik harcosa volt az 
uj magyar irodalomnak s tökéletes formakész-
sége mellett mély filozófiájával biztosította ma-
gának mindig az elismerést. Balázs mellett Szép 
Ernő darabja képviseli a lírát a sziupadon, mert 
hisz az E g y s z e r ű k i r á l y f i csupa könyed lira, 
melyet a népdalok naiv baja hat mindig át. 
(Szeretnék szántani éneklik a gyerekek a darab 
e le jénj Vajda Ernő, Hevesi Sándor már elké-
szült s Móricz Zsigmond. Szomory Dezső írandó 
darabjai biztosítják a Nemzeti idei évadját, 
amelyben tehát mint látjuk magyar darabok 
fogják dominálni a műsort. 
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Halló ! a cime Földes Imre uj darabjának, amely-
nek gerince és bonyodalma egy telefon-

trükk. Földes Imre azonban nem műszaki em-
ber, igy kellett neki valaki, aki az elméletileg 
elgondolt találmányt gyakorlatilag is keresztül-
vigye. E célból Földes egész nyáron együtt volt 

.. Rédl posta- és távirdai műszaki tanácsossal, aki 
a budapesti telefonközpontot vezeti. Hála Redl 
tanácsos nagyszerű tudásának, a bonyolult te-
lefonszerkezet problémája már megvan oldva és 
igy a Magyar Színház nemsokára fölkészülhet 
már sorban a haladók újdonságára. A fő női 
szerepet természetesen Gombaszöghy, a fő férfi 
szerepet egy ideges, snájdig főhadnagyot Csor-
tos fogja játszani. Pompás alakításra van kilá-
tása Z. Molnárnak egy bájos, kedves hadnagy 
szerepében. 

• • • • 

A „Józsi", Molnár Ferenc második vígjátéka, 
amelynek utolsó előadása óta már 

egész nemzedék nőtt fel, reprizre kerül, még pe-
dig nem a Vigszinházban, hanem valamelyik 
másik fővárosi színházban, mellyel Molnár most 
tárgyal. A darabot ugyanis teljesen átdolgozta 
és ebben a formájában fog a télen színre ke-
rülni. 

• • • 
A Madár Matyi, Molnár Ferenc és Heltai Jenő 

látványos revüje, amely erede-
tileg a Király Színházban ment, teljesen átírva, 
uj muzsikával kerül szinre a Budapesti Színház-
ban. A két nagy humorista csillogó ötleteit a 
Budapesti Színház deszkáiról fogja élvezni a 
közönség és semmi kétség, hogy az uj helyze-
tekre alkalmazott ötletek, a jelenetek mulatságos 
tarkasága révén a megújhodott Madár Matyi 
kasszadarabja lesz a Budapesti Színháznak. • • • 

Rákos Alice, a fiatal és bájos művésznő, aki 
tavaly rendkívül kellemes feltűnést 

keltett a Nemzeti Színház színpadján, mind-
örökre búcsút mondott a színpadnak, mivel férj-
hez ment egy vidéki földbirtokoshoz. 

• • • 
Kedves művészházasság készül a Népoperában. 

Fehér Arthur a szín-
ház fiatal tagja eljegyezte Lázár (Lehner) Margi-
tot, aki szintén 'a Népopera kötelékében mű-
ködik. 

Disztinkció. A népope-
rának két fiatal tagja, akik 
már egy félesztejendeje 
ádáz haragban vannak 

egymással. A múltkor az egyik a New-
York-kávéházban találkozott egy úrral, 
aki nem ismervén a két szinész között 
fennálló, barátságosnak épen nem ne-
vezhető viszonyt, az ellenfélre terelte a 
beszélgetés sorát. Majd egy üzenetet 
akarván neki továbbítani, megkérdezte 
a kényelmetlenül feszengő színészt : 

— Mondja kérem, nem beszél vele 
véletlenül ? 

— Nem ! — mondja a haragos em-
ber. — Én szándékosan nem beszélek 
vele. 

Uj íogalom-meghatáro-
rzás. Amióta a „dohány" 

a köztudatban ugy sze-
repel, mint a pénz meg-

határozása, a gazdag, vagy jómódú 
emberekre azt mondják : „dohányos 
ember". Ennek a meghatározásnak az 
antitézisét találta ki a minap B e ö t h y 
László direktor, amikor egy általánosan 
ismert úrról folyt a szó. 

— Az egy Denikó-ember — mondta 
rá Beöthy ajkpittyesztve. 

— Mi az, hogy Deníkó-ember ?" — 
csodálkoztak a társaság tagjai. 

— Tudniillik dohánymentes — adta 
meg a választ mosolyogva a direktor. 

Szenzációs tipp. Hor-
váth Tutyunak ezidősze-
rint három nevezetessége 
van. Hogy nagyszerű szi-

nész ; hogy kövér ember és hogy tisz-
telőinek egy része doktor urnák titu-
lálja. A doktorátust Tutyu nem az 
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egyetemen szerezte, hanem a lóver-
senytéren. Ö a lótudomány doktora, bár 
a Rottenbiller-utcai állatorvosi főiskola 
még nem kínálta meg tanszékkel. De 
annál szorgalmasabban fölkeresik őt a 
a lóversenytéren a tipet-kérők. Szent 
István nap délutánján például odajön 
hozzá a Nemzeti Szinház egy fiatal 
művésze. 

— Tutyukám, rosszul állok, adj egy 
jó tippet. 

— Játszd meg Barteket — mondja 
neki Tutyu. 

— Azt nem játszom meg, mert ke- j 
veset fog fizetni. 

— Hát tudod mit ? — szól Tutyu. — 
Adok neked egy biztos tippet, amely 
tizenhétszeres pénzt fog hozni. 

— Halljuk; 
— Hát kérlek. Leutazol Tihanyba. I 

Odaállsz a visszhang elé, belekiáltasz 
egy koronát és a visszhang tizenhét-
szeresen adja neked vissza. 

Keresieiik a iulajdonos! 

Biztató kilátás. Egy már 
nem egészen fiatal éne-
kesnő bejutott Bánffy 
Miklós grófhoz és sike-

rült rábeszélnie az Opera zseniális kor-
mánybiztosát, hogy szerződtetés céljá-
ból meghallgassa őt. 

— Hát mit tud kérem? — kérdi a 
gróf egykedvűen. 

— Kérem, amit parancsol Méltósá-
god. Nekem mindegy. 

— De kérem, nekem is. Ami önnek 
jól esik. 

— Hát akkor talán lesz szives meg-
hallgatni tőlem a Tosca nagy áriáját, 
amelynek szövege éppen nálam van. 

— Halljuk! 
— A művésznő belenyúl a ridikül-

jébe, hogy a szöveget kivegye, de bi-
zony nagy ijedségére a szöveg nincs 
ott. Pirulva exkuzálja magát : 

— Méltóságos uram, bocsásson meg, 
de azt hiszem a szöveget kiejtettem a 
ridikülből. Valószinüleg a villamoson. 

A gróf mosolyogva bíztatja a za-
varban levő énekesnőt : 

— Szép, szép. Hát azt már látom, 
hogy a s z ö v e g k i e j t é s e az jó. 

9 

Színházi Élet szokásos rejt-
vénye mellett egészen uj és 
eredeti rejtvény pályázatot 
hirdet olvasói számára. A 

mellékelt ábrán látható egy formás, fe-
hér cipőbe bujtatott láb, amelynek ere-
detijét egyik kiváló művésznőnk vallja 
magáénak. Ki ez a nő? — ezt kell ki-
találnia olvasóinknak. Mint a királyfi, 
aki az eltűnt hamupipőkét egy elvesztett 
cipellő segítségével találta meg, az ol-
vasó szintén elindulhat e fényképpel a 
színházba, hol is meglelvén a fénykép 
eredetijét, felfedezéséről azonnal érte-
sítsen bennünket. De kitalálni, találgatni 
is lehet, mert ezt nem tilthatjuk meg 
senkinek. Akik a mellékelt láb hova 
tartozását sikerrel megfejti, az illető 
művésznő eredeti névaláírásával ellátott 
képes levelezőlapot kapnak jutalmul a 
Színházi Élettől. 
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À Graeff-féle énekiskola. 

zeptember 1-én nyílik meg az 
újonnan alapított, illetve kibő-
vített Graeff-féle ének- és 
operai iskola, amely régebbi 

formájában már hat esztendő óta műkö-
dött, sok elismerést szerezve Graeff W. 
Károly igazgatónak. Hat esztendő előtt 
tette át hozzánk működésének szinterét 
Graeff opera és oratorium énekes s már 
e rövid idő alatt is kiváló érdemeket 
szerzet hazai énekmüvészetünk fejlesz-
tése körül. Énekpedagógiaí elveinek mi-
nél hathatósabb érvényrejuttatása céljá-
ból Graeff tanár több kiváló művészi 
erővel szövetkezett közös munkáságra, 
akik közül T u r o l l a Emma kamara-
énekesnő és H e i n e m a n n Sándor ka-
maraénekes, a külföldi szakkörök ér-
deklődésétől is kisérve tanítják és fej-
lesztik a gondjaikra bizott művész-je-
lölteket. A tanári testület többi tagjai 
szintén elismert kiválóságai zenei éle-
tünknek és igy bízvást remélhető, hogy 
Graeff énekiskolája az idén is előké-
szít néhány olyan erőt, akikkel később 
a nagy hangversenytermek dobogóin, 
vagy az Operaház színpadán fogunk 

találkozni. A Kertész-utca 50. szám 
alatt lévő intézetben most folynak a 
beiratások. 

Az Orsz. m. kir. Zeneakadémia 
középiskolai énektanitásra képesítő 
kurzusára, a „Lovas- fe le zenekonzer-
vatóriu" fakad, elők.) előkészítő tan-
folyamot létesített. Ezen kurzusra el-
sőrendű művész paedagógusokat szer-
ződtetett neves tanári karába. A kur-
zus 10 hónapig tart és dijja 200 ko-
rona. Az előkészítő kurzus befejezté-
vel a növendékek felvételit tesznek az 
orsz. zeneakadémián, ahol 5 havi kur-
zus után államérvényes oklevelet nyer-
nek. Az intézet valamennyi tanszakán 
kiváló, ismert nevü • paedagógusok ta-
nítják az iskolára bizott növendékeket. 
Beiratások eszközölhetők naponta d. e. 
9 órától esti 8 óráig az intézet igazga-
tósági irodájában (Nagymező-utc 8, sz. 
II. em. 1. ajtó). Felvétetnek ugy kezdő, 
mint haladó növendékek az összes tan-
szakokra. Felnőteknek esti tanfolyam í 
Minden felvilágosítással készséggel szol-
gál az igazgatóság, Telefon: 501. 

Szántóné Pávai Sidó Etelka a ki-
váló operaénekesnő szeptember 1-től 
énekelni tanit. (Tisza Kálmán-tér 6. sz.) 

Turolla Emma Heioemann Sándor 

Nit kell tennie ha lapunk egyik 
vagy másik példánya elmarad. 

A b b a n az esetben, ha lapunk valamelyik száma 
elmarad, ké r jük az ottani postahivatalnak be-
jelenteni akár szóval, akár küldönc által, 
néhány Sorban, körülbelül i lyenformán: 

T e k i n t e t e s P o s t a h i v a t a l ! A Színházi Élet októ-
ber 22-én megjelent 43-as számút, melyet rendesen 
vasárnap kézbesítenek »zámomra, nem kaptam 
meg. Kérem ezt hivatalosan és díjmentesen rek-
lamálni. 

Nagybecsű előf zetőinknek az e lmaradt szá-
mot azonnal, legkésőbb azonban 8 napon belül 
kell hivatalosan megreklamálniok. Ha a posta-
hivatal ezt megtagadná, ké r jük nagybecsű 
előfizetőinket, hogy figyelmeztessék az illető 
postahivatalt , hogy van egy miniszteri sza-
bályrendelet , (ezt legutóbb a pos ta- és táviró-
vezérigazgatóság megújította), mely szerint az 
előfizetők reklamációját dij nélkül és po r tó -
mentesen kötelesek foganatosítani. Ha e hi-
va tkozás ellenére is megtagadná a pos ta a 
díjmentes reklamációt , kér jük ezt velünk 
néhány sorban feltétlenül tudatni , hogy a 
szükséges intézkedést megtehessük, 
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A Pathé Fréres Magyarországon. 
A Sárga csikó a moziban. 

Lassan lassan mégis csak lesz abból valami, 
hogy a magyar föld gyönyörű romantikája be-
vonul a mozi-szinpadra. A külföld, amely any-
nyit és olyan különös dolgokat hallott már a 
tschikosok-ról és a gollasch-ról, végre meg fog 
ismerkedni a magyar népélet legpompásabb 
alakjaival, Hortobágy délceg, festői viseletű és 
tüzes legényeivel, látni fog csárda-jelenetet és 
egy igazi magyar népszínművet, amelynek poéti-
kus finomságai vannak és van drámai ereje. A 
Pathé Fréres, ez a világcég viszi el a nagyvilág 
minden tájékára a régi magyar életnek egy szí-
nesen beállított képét, a mozi-filmre alkalmazott 
„Sárga csikót" — amelynek meséjét J a n o v i t s 
Jenő, a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója 
állította be moziszerüen. 

Janovits már régóta foglalkozott azzal a gon-
dolattal, hogy a régi, szép magyar idők kiapad-
hatatlan romantikáját kiaknázza a mozi számára. 
Földolgozta mozi-darabnak a „Sárga csikót" és 
a francia szöveget beküldötte a Pathé Fréres 
igazgatóságának. Párisban annyira megtetszett a 
darab és annak érdekes miliője, hogy a Pathé 
azonnal utasította magyarországi képviselőjét, a 
kitűnő Goldenweisert, hogy utazzék Kolozsvárra 
és Janovits Jenő utmutatásai nyomán, a kolozs-
vári Nemzeti Színház tagjainak részvételével 
csinálja meg a darabot. Goldenweiser igazgató 
most utazott le Kolozsvárra operatőrje és a 
szükséges műszerek kíséretében és csütörtökön 
már meg is kezdték a fölvételeket, amelyek öt 
napig fognak tartani. 

Kincses Kolozsvár városát valósággal lázba 
ejtette, hogy a Pathé fölvételeket készit a vá-
rosban. A polgárság apraja-nagyja talpon van 
és érdeklődéssel kiséri az operatőr munkáját, 
aki a Szamost kinevezte Tiszának és az így 
avanzsált Szamos partján készíti legszebb felvé-
teleit. Janovits Jenő rendezői talentuma, Golden-
weiser igazgató szaktudása és az operatőr pre-
cíz munkája mellett a kolozsvári színészek is 
ugyancsak kitesznek magukért, mert hisz jól 
tudják, hogy ezúttal egy internacionális közönség 
számára játszanak és a világ leghíresebb színé-
szeivel kell fölvenniük a versenyt. Nos, ebben 
a tekintetben valóban nyugodtak lehetünk, hi-
szen nemrég való vendégszereplésükből ismer-
jük és szeretjük a kolozsváriakat. Ha ehez még 
hozzávesszük, hogy a női főszerepben a gyö-
nyörű Berky Lili áll a fölvevő gép elé, monda-
nunk sem kell, hogy a siker elmaradhatatlan. 
Janovits Jenő nagyszerű társulatának előadásá-
ban a Sárga csikó történetének minden szépsége 
érvényesülni fog és a világ népei tapsolva 
adóznak majd a népszerű cow-boyok eljövendő 
erős konkurrenseinek, a magyar csikósoknak. 

Az Apolló idei slágere, mint a Szín-
házi Elet már megírta Harsányi Zsolt 
poétikus szövegű szkeccse lesz „A szí-
nész." A címszerepet egy bohém színész 
könnyed alakját, egv gyönyörű 16 éves 
gyermeket hódit meg : Nyárai játsza. 
Mondanunk sem kell, hogy az Apolló 
nem sajnál semmi költséget, hogy a da-
rabot minél tökéletesebben hozza ki. 
így Nyárai egyenes kívánságára szer-
ződtették Bedő Ilonát, Mariházi naiváját, 
aki a bájos és gyönyörű leány szerepét 
játsza. 

Egy uj magyar filmgyár. 
•rai m evesen tudnak róla, mert 

reklám nélkül ment, ám 
tény, hogy amig mások ter-
veztek és terveikkel telikür-

tölték a sajtót, azalatt csöndben meg-
kezdte működését egy produktiv magyar 
filmgyár, amely már el is készítette első 
filmjét. R ó n a i Dénes fényképész, aki-
nek művészi talentumát a hozzá közel 
állóknak nem egyszer volt alkalmuk 
megcsodálni és aki bábszínházával egy 
ízben a sajtó és művészet képviselőit is 
őszintén meglepte, Váci-utcai műtermé-
ben elkészitette első filmjét, amelyet 
intim helyiségben, csekélyszámu közön-
ség előtt mutatott be. 

A filmnek mindenek fölött az a ne-
vezetessége, hogy Rónai Dénes irta, 
rendezte és ugyancsak ő is dolgozta ki. 
A három részből álló mesedráma címe: 
„Drágfy Veron" — igen finom, kedves, 
hangulatos történet. Ehez képest a mü-
vész-lelkü Rónay gyönyörűen állította 
ki a darabot, amelynek minden mozza-
natán érezhető a fényképész biztos 
szeme, nagy gyakorlata és elsőrangú 
rendezői tehetsége. A bemutató közön-
sége elragadtatással nézte végig a leg-
frissebb magyar filmgyár első termékét. 
A darab szereplői valamennyien kitű-
nően játszottak, de messze ki magaslik 
közülük Jupsin Mária berlini moziszi-
nésznő, akit Rónai Dénes direkt ehez a 
darabhoz szerződtetett. 

A darabnak olyan nagy és őszinte 
sikere volt, hogy bár mint első produk-
tum nem a nyilvánosság számára készült, 
egy nagyobb budapesti moziban szintén 
bemutatóra fog kerülni. 



M M ÉLET 

Részletek a „Rónai" filmből. 
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i. 
Húgomasszony puttonyt visz, 
Behajlik a háta 
Faluvégén a legény 
Utána kajálja : 
— Húgomasszony hova mén, 
Hova mén, hova mén? 
— Szüretőnyi megyek én, 
Kend se vak, hisz látja! 

II. 
— Húgomasszony én is mék, 
Szüretőjünk együtt 
Én a javát, kend a jót, 
Egy puttonyba szcggyük. 
— Vélem ugyan, kigyelmed, 
Kigyelmed, kigyelmed, 
Ne gyiijjék, mer figyelnek, 
Félek kenddel együtt. 

A puttony. 
ni. 

— Húgomasszony miiül fél, 
Nem teszek én rosszat, 
Meg oszt ha magába mén, 
Még az ut is hosszabb. 
— Igen ám, de kend se nyul, 
Ke se nyul, kend se nyul, 
Kend is a szoknyámho' 
Kelmed is lefoghat 

IV. 
— Hogy foghatnám le magát, 
Húgomasszony hát mán, 
Arra nem is gondú hogy. 
Puttón van a hátán? 
— Hát ha van, majd leveszem, 
Leveszem, leveszem, 
Árok mellé leteszem, 
Megy az könnyen bátyám. 

Még mnnkában van az első Fedák-film, de az 
Uher-filmgyár igazgatói, Uh er és B o l g á r máris 
sietnek a sorozat második képével, amelynek 
szerzője Bródy Sándor lesz. Uherék most kö-
tötték meg a szerződést Bródy Sándorral és a 
nagy iró igazi jókedvvel dolgozik, hogy a kivé-
teles képességű primadonnának ő is Írhasson 
végre egy darabot. És akik Bródy Sándor szín-
pompás fantáziájában biznak, már előre tudják, 
hogy mozidarabja slágere lesz az efajta filmeknek. 

Kertész Mihály, a Projectograph kiváló ren-
dezője és a Magyar Szinház népszerű művésze 
most érkezett vissza Koppenhágából, ahol egész 
nyáron a Nordisk Film hatalmas telepén folyta-
tott tanulmányokat. Föl is lépett egy filmen és 
kész szerződéssel jött haza, amely szerződés 
értelmében a jövő nyáron öt képen kell játszania 
a Nordisk Film számára. Kertész rendkívül sok 
uj és hasznos dolgot tapasztalt a művészi film 
nagymestereinél és tudását nemsokára haszno-
sítani is fogja a Proiectograph uj képein és 
szkeccsein. 

Magyari szinház: Márion vétke 
1 Cs, Aczél Ilona. Nagy Teréz, Kertész, 2 Nagy Teréz, Kertész, Papp M 
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Brüll Irma kalap-divatterme 
Párisi-utca 1. Telefon 37—74. 
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r / FOPROBA TITKA 
' H A R S A N Y / ZSOLT REGÉNYE 
Majd a főpróbán. 

Regényem hőse Matolka Pál, magyar 
királyi állami elemi néptanító Ináncs-
házáról. Regényem hősének mennyasz-
szonya Mosolygó Róza, magyar királyi 
állami elemi néptanitónő Ináncsházáról. 
Már innen is látható, hogyan ismerked-
tek meg személyesen Matolka Pál és 
Mosolygó Róza. A dolog ugy történt, 
hogy Ináncsházán két évvel ezelőtt a 
szász választófejedelem nevét viselő kö-
zös huszárezred két hétig vesztegelt a 
nagy hadgyakorlat következtében. Ez 
voltaképpen nem is tartozik a tárgyhoz, 
a magam részéről minden esetre tar-
tózkodom ezt a hadászati adalékot a 
továbbiakkalokozati összefüggésbe hozni. 
Annyi bizonyos, hogy a rákövetkező év 
tavaszán, vagyis tavaly, a születési 
arányszám rendkívül örvendetes mér-
tékben megnevekedett, amit a közigaz-
gatási bizottsági ülésén az alispán az uj 
körorvos lankadatlan közegészségügyi 
buzgalmának tudok be. A viszonyok 
egészségesebbek, — mondta az alispán, 
a lakosság vidámabb és boldogabb, az 
innácsházi házaséletek pompás fordula-
tot öltöttek, innen a népesség örvende-
tes emelkedési százaléka. Ilyen kitűnő 
ember az uj körorvos, Rehák Csaba, 
egyébként sógora az alispánnak. 

Kár volna Ináncsháza történetébe 
mélyebb oknyomozással behatolni, mi-
kor olyannyira fontos mondani valók 
várnak ehelyett érvényesülésre. Elég az 
hozzá, hogy tavaly Ináncsházán példát-
lanul elszaporodtak az újszülöttek és a 
kerület munkapárti képviselője, aki 
Ináncsháza kulturális ügyeit mindig a 
szivén hordozta, felvetette az eszmét, 
hogy a község egy —• tanerős állami 

iskoláját feltétlenül ki kell bővíteni két 
tanerősre. A mostani gyermekanyaggal 
Matolka Pál ugyan kitűnően elboldogul, 
de csekély hat év múlva már iskolába 
fog járni az újszülött generáció és akkor 
Matolka Pál elégtelennek fog bizonyulni. 
Igen ajánlatos tehát preventiv óvóintéz-
kedés gyanánt már most kinevezni az 
uj tanerőt, — mondotta a kultuszminisz-
tériumban dr. Mosolygó Ede, országos 
képviselő. Nyomban igazat adtak neki 
és kinevezték Ináncsházára véletlenül 
éppen az ő unokahugát, Mosolygó Ró-
zát, aki tavaly nyáron végezte a tani-
tónőképzőt elégséges eredménnyel, torna 
kitűnő, ének kitűnő, Írásbeli dolgozatai-
nak külső alakja rendetlen. 

Így került Ináncsházára Mosolygó 
Róza. Mit szaporítsam a szót. Kará-
csonykor megtörtént az eljegyzés. Es 
pedig a következőképen. Mosolygó Róza 
füstöséknél, a gyógyszerészéknél töltötte 
a karácsony estét. Vacsora után Pál és 
Róza a sarokba vonultak beszélgetni. 

— Szép ünnep ez a karácsony, — 
vélte Matolka Pál. 

— Nagyon szép, — válaszolta talá-
lóan Mosolygó Róza. Mire hosszabb 
szünet következett. Csendet akartam 
mondani, de ez tévedés lett volna, mert 
a gyógyszerész valamely titkos ellensége 
mind az öt gyereknek trombitát küldött 
ajándékul. Egyszóval hosszabb szünet 
következett és Matolka Pál megdöbbentő 
logikával igy folytatta a beszélgetést : 

— Na, ha olyan szép, van szeren-
csém megkérni a kezét. 

Mosolygó Róza először elpirult, aztán 
elsápadt. Végül szomorú mosollyal és 
valóban nemes fájdalommal igy vála-
szolt : 

L. 
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— Nem lehet, kolléga ur. Boldogta-
lanok lennénk. Mert én a keblem mé-
lyén — megvallhatom — - egy gyönyörű 
ideált rejtegetek. Az a legszebb álmom, 
hogy a férfi, akinek kezemet nyújtom, 
művész legyen, vagy valami hires em-
ber, színművész, vagy költő, vagy nagy 
festő, vagy országgyűlési képviselő, mint 
a nagybátyám. 

— Helyes, - mondta Matolka Pál 
előkelő nyugalommal, — híres ember 
leszek. Maga el van jegyezve minden 
esetre. 

Két hétig törte a fejét, hogyan le-
gyen hires ember. Végre kitalálta. Szín-
darabot fog írni. És ezzel nyomban el-
intézettnek látta az egész kérdést. Ter-
mészetes : csak az alapötlet kellett a 
hírességhez, hogy mily módon kell 
hozzáfogni. A többi már csak kivitel 
és mint ilyen, kizárólag energia és buz-
galom kérdése. 

A mult héten Matolka Pál elkészült 
a darabbal. Öt felvonásos, igen meg-

rázó történeti tragédia lett belőle. Mária 
Terézia (1740—1780) korából. Szépen 
le volt tisztázva, lapszámozva és felvo-
násonként bő szinhelyrajzzal ellátva. 
Cime, ah a cime: „Az átok gyásza." 

E hét keddjén történt, hogy Matolka 
Pál, Mosolygó Róza és özv. Mosolygó 
Flórisné, a hölgy édes anyja Budapestre 
érkeztek. Kedden kipihenték magukat. 
Szerdán délben felmentek a Magyar és 
Király-színházak igazgatóságához. Egy 
ajtón ez volt kiírva : „Lázár Ödön, h. 
igazgató." Matolka Pál megigazította a 
nyakkendőjét és igy szólt : 

— Maguk maradjanak itt, majd én 
bemegyek. 

És hóna alatt a darabbal belépett, 
illedelmesen köszönte, majd megkér-
dezte, beszélhetne-e Beöthy László igaz-
gató úrral. Darab ügyben. Sürgős és 
fontos darab ügyben. 

Darabügyben tessék Salgó Ernő úr-
hoz fordulni, aki hétfőn érkezett meg a 
Lidóról, de csak este van itt. Arról le-
het megismerni, hogy fekete. Beöthy 
igazgató ur darabügyben nem fogad. 
Nincs is itt. 

— Igenis, - hebegte Matolka Pál 
ur, — hát majd eljövünk este. 

Azzal már ment volna is kifelé, de 
ekkor az oldalajtón egy magas ur lépett 
be az irodába. Matolka emlékezett rá a 
képeslapokból, ah, ő volt az, maga 
Beöthy László. Némán meghajlott előtte, 
majd minden erejét összeszedve vak-
merően igy szólt : 

— Tizennyolc órát utaztam Ináncs-
házáról, hogy nagyságoddal beszélhessek. 

— Milyen ügyben. 
Matolka szótlanul átnyújtotta több 

havi munkájának dédelgetett gyümölcsét, 
az Atok gyászát. Beöthy -fellapozta az 
első oldaít, majd kissé hidegebben, de 
még mindig udvariasan igy szólt: 

— Történeti tragédia? Elvégre nem 
lehet tudni. Tessék csak itt hagyni, majd 
elolvasom. 

És elfordult, hogy Lázárhoz intézzen 
néhány szót. De Matolka még kérdezni 
akart valamit. 

— Kérem, nagyságos igazgató uram, 
hol jelentkezhetem majd becses vála-
száért ? 
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— Ja, a válaszért ? Hát majd . . . 
izé . . . a főpróbán. Igen, a főpróbán. 

Matolka izgatott boldogságában elfe-
lejtett köszönni és diadalittasan kitá-
molygott az ajtón. Künn a nyakába bo-
rult a várakozó két hölgynek: 

— O . . . . milyen boldogság . . . . el 
fogja olvasni a darabot. A választ a fő-
próbán fogja megmondani. 

— Milyen főpróbán ? — érdeklődött 
ragyogó szemmel Mosolygó Róza. 

Matolka meghökkent. 
— Ezt elfelejtettem megkérdezni. De 

most már nem mehetek vissza. 
— Nem baj, — mondta határozottan 

özvegy Mosolygó Flórisné, — legfeljebb 
minden főpróbán el fogunk menni. 

Ezzel aztán eltávoztak. Az irodában 
ezalatt Lázár igy szólt Beöthyhez : 

— Miféle főpróbát mondott a direk-
tor ur? 

— Semmilyet. Hanem mióta uj rend 
van és a rendőrség miatt kizárólag a 
kritikusokat lehet beengedni a főpróbára, 
azóta az ember csak ugy lehet bizton-
ságban a titkos drámaíróktól, ha a fő-
próbára rendeli őket. 

(Folytatása a jövő héten.) 

Még alig egynéhány, esztendeje, hogy 
orfeumaink és mulatóink tájékát 
az egykoron való sörizü kedélyes-

ség helyett valami igazi világvárosias 
stilus kezdi átlengeni. Egy fokkal köze-
lébb jutottunk Párishoz, amelynek mulató 
világát a páratlan elegáncia és a köny-
nyed, sikamlós elmésség jellemzi, nem-
különben az a meleg közvetlenség, amely 
az éjszakai tanyák népét, mint egy nagy 
és vidám családot kapcsolja össze. Tavaly 
nyílott meg a Palais de Danse fényes, 
világvárosias szellemű helyisége, de aki 
este tizenkét óra után is jól akarja magát 
érezni ugyancsak zavarba jut, vájjon 
hová menjen, annyi kínálkozó gyönyörű-
ség tárul elébe. A Pavillon Mascotte-ban 
Kondor Ernő ötletei csinálják a hangula-
tot, amivel szemben a Royal Orfeum 
sörkabaréja magát Nagy Endrét állította 
csatasorba. És vidám és szép lányok 
itt is, vidám és szép lányok ott is, bajos 
lesz az idén az éjszakázó embernek. 
Szinte látjuk már az utcasarkon vesze-
kedő kompániákat, amelyek összevesz-
tek Pókayné dilemáján, hogy: Melyiket 
szeretem, melyiket szeretem . . . 

Pesti Pukkasztó lesz a neve Lo~ 
vászy Károly kabréjának, amelyet va-
lamelyik kávéház soutterrain helyisé-
gében akar nyitni. Konferálni ő maga 
fog, valamint a műsora legtöbb számá-
nak megírásával is önmagát bízta meg, 
aki, mint halljuk, a megbizást szívesen 
vállalja. 

DE PARIS 
Nyári helyiség Her imina-ut 63. sz. Angol Park mel let t 

Telelőn . „ 116-84. fl teljesen uj augusztusi műsor 
u. m Z u i d e r s i e - S i s t e r s az úgynevezett hollandi 
pacsirták énekjelenetükben. — Edith de Gaston 
francia énekesnő. — Ray and Trixle Ellwood 

amerikai ének és tánckettős. 

? Tacianu a világhírű hangphänomen S 
Solti-duo modern tánckettős: — Mlle La Ventnra 
legújabb fényjelenetében, továbbá a többi első-

rendű ének és táncszám. 
Előadás kezdete fél 11 órakor. Bejárat az Angol-parkból is 

i 
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Rott Sándor. 

Ez a kis Rott, nézzék kérem 
Ö érette állunk lesben 
És örömmel üdvözöljük, 
Ha föllép a Fóliesben. 
Mond ő mókát ezerfélét 
És gyönyörűségtől részeg 

Szivvel tisztelik őt, kérem, 
A közönség s a színészek 
Amit ő nyújt : szin művészet, 
Mind, mind elkáprázunk attul 
És Budapest legszebb női 
Ö érette vannak Rottul. 

XUIsA 
Rejtvényünk megfejtői között két dijat 

sorsolunk ki, 
I. d i j : Egy művész i a rckép a m ű -

vész sajátkezű aláírásával. E hé ten 
Fényes Annuska autogrammjával ellátott 
arcképét adjuk I. dijképen. 

II. di j : Egy sz ínház i páholy jegy a z 
e heti fővárosi színházi előadások va-
lamelyikére. 

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

Mult számban közölt rej tvényünk 
megfejtése Szereposztás. 

Fedák film. Több budapesti mozgóban lesz 
egy időben szeptember végén bemutatva. Nép-
opera. A. 1. Budapesten, 2.31 éves, 3. református. 
4. 26,000 korona. B. 1 Budapesten. 2 27 éves 
3 református. 4 Népszínház-utca 22. Esti 200 
korona a fellépti dija. Terns é s Juliska. 1 Margit-
körut 22. 2 Nőtlen. 3Katholikus. 4 Harmincnégy 
éves. Tolvaj. Szeptember havában, több buda-
pesti mozgóban. 2 A Sybil hercegnő címszere-
pében 3 Igaz. Köszönöm. 1 Itthon van most mozi-
darabokban játszik. 2 Részt vehet. 3 Rákóczy-tér 
6. 4 Dailys színház. 5 Attól függ hogy milyen 
hangulatéan találja. Legjobb délután 4 és 6 óra 
között. Kíváncs i . 1 Alkotmány-u. 4. 2 Audrássy-
ut 89, 3 Mozsrr-utra 9. Rózsadomb. 1 Erzsébet-
körut 58. 2. 27 éves. Aranyos Zsaza. 1 Novem-
ber közepén 2 A férfi főszerepet Király Ernő 
játsza 

0 

Helyesen fejtették meg : 
Dankó Erzsike Kassa, Kunitzer Klárika, Pe-

tényi Józsa Pozsony, Fitos Jenő Zalaegerszeg, 
Doroghi Gábor Zenta, Vécsei Klári, Schwarz 
Irén, Szép István Heves, Winter Sándor, Sil-
berschitz Mancy, Engel Rózsika, Czéh Terus és 
Juliska, Pankuch József Pozsony, Apáthy Mar-
gitka, Schubert Márton Újvidék. Michnay Gyula, 
Fodor Emma Arad, Grün Fülöp Libetbánya, 
Serfőző Böske Mezőtárkány, Erős Egon, Dr. 
Tompos Ferenc Mándok, Roskay Ernő, Wollner 
Ágó, Lakner Artúr, Stobitzer Béla, Járay Lilly 
Szeged, Roskai Ernőné, Grünbaum Dóry, Metz 
Lujzika, Fonféder Aladár, Feszelyi Sári Csö-
mör, Schwanda Maei, Sonnenfeld Ilona, Rózsa-
hegyi Ilona Esztergom, Császár Irén, Kaufman 
Lili, Verebélyi Marzsó Géza, Gáspár István 
Brassó, Nagy Vilmos m. kir, honv. főhadnagy, 
Széli Rózsa, Kósch Ili Máriabesnyő, Danczig 
Leonara Pozsony, Kranovitz Maca Kiskunfélegy-
háza, Fülöp Ildikó Mezőtúr, Széki Géza Kántor-
jánosi, Dr. Berényi cs. kir. főtörzsorvos Pozsony 
és Vasanits Gyula. 

A sorsolásnál — melyet Fényes An-
nuska ejtett meg — a Fedák Sári sa-
játkezű aláírásával ellátott fényképet 
Pet hő László Verebély, a páholyjegyet 
Fonféder Aladár Budapest nyerte meg. 

A jutalmakat a hét folyamán a 
nyertesekhez juttatjuk. 
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S I I M I ^ Z I H E T 
Vígszínház. 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap 

d. u. 
este 

d . U . 
este 

Ördög. 
TámlásSzék 10 sz. 
Jámlásszék 10 sz. 
Őrnagy ur 
Támlásszék lOsz. 
Nem szabad. 
Támlásszék 10 Sz. 
Villámháritó 

Nem szabad. 
Villámháritó 

Király színház. 

Vasárnap d . U . 
este 

Leányvásár. 
Buksi. 

Egész héten Buksi. 

Magyarszinház. 
d . U . 
este Vasárnap 

Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap ^ 

A frakfurtiak 
Kék magár. 
Farkas. 
Kék madár, ' 
Miniszterelnök 
Farkas, 
Farkas 
Az uj földesúr 
Kék madár 
Az uj földesúr 

Nemzeti sz.nház Nemzeti színház 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap 

II. Rákóczi Ferenc 
Liliomfi 
A dolovai nábob 
A bor 
Szentivánéji álom 
Válás után 
Az elnémult har. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Népspera 
Vasárnap e. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

V a s - ^ 

Gyerünk csak 
Hoffmann meséi 
Aranyeső 
Aranyeső 
Aranyeső 
Aranyeső 
Buda gyöngye 
Gyerünk csak 
Buda gyöngye 

„A darabban előforduló zeneszá-
mok a Bárd Ferencz és Testvére 
zenemükereskedéseiben, Kossuth 
Lajos-u. 4. és Andrássy-ut 1. 

kaphatók." 

II. Rákóczi Ferencz fogsága, 
Eredeti d r á m a 5 fe ivonásban. Irta : Szig-

ligeti Ede. 

Személyek : 
Jászai Mari 
B a k ó Lász ló 
Molnár László 
Paulay Erzsi 
Gyenes László 
Horváth Zoltán 
Ha jdú Károly 
Mihályfi Károly 
Nádav Béla 
Gál Gyula 
Kürthy József 
Bónis Lajos 
Lugosi Béla 
Bar tos Gyula 
Történik : az 

Zrfnyi Ilona 
Rákocz ; Ferencz fia 
Károly, hesseni fejed. 
Amália, leánya 
Kolonics, kardinál 
Gróf Buccellini 
Longneva) kapitány 
Lechmann Godofréd 
Olivér, öcscse 
P. Knitelius 
Gr. Bercsényi Miki. 
Vay 
Solári 
j a k a b 

•sö fe lvonás P rágában , a 
2-ik Bécshen, a 3-ik Sárospa takon , 
4-ik Bécsben, az 5-ik Toka j alatt. Idő ; 

1695—1702. 

A dolovai nábob lánya. 
Szinmü 5 fe lvonásban . Irta Herczeg F. 

Személyek : 
Horváth Zol tán 
Török Irma 
Csil jag Teréz 
Pe thes Imre 
D. Ligeti Jul iska 
Garamszeghy 
Dezső József 
Nádav Béla 
Gál Gyula 

Íób Sándor 
j lma, leánya 

Özv. Domeháziné 
Szentirmay 
Janka, neje 
Tar ján , főhadnagy 
Lóránt, hadnagy 
Bililzky Maroth 
Merlin báró 

Nemzeti színház 
A bor. 

Falusi történet 3 felvonásban. Irta : Gár-
donyi Géza. Rendező: dr. Csathó Kálmán. 
Gyenes LászlfS Baracs Imre 
Rózsahegyi Kálmán Baracs Matyi 
Cs. Alszeghy Irma Baracs Imréné 
Füs tös Annuska Jancs i 
K Demjén Mari 
D Ligeti Juliska 
Somlai Arthur 
K Gerö Lina 
Molnár László 
O Reczeri Irén 
Pataki József 
Gabányi László 
Narczisz Gyula 
Dénes Frigyes 

Ő 'v . Szunyo^hné 
Szunyogh Rózi 
Mihály 
Eszter 
Göre Gábor 
Göre Gáborné 
Durbints Pál 

Cigányok 

Szentivánéji álom. 
Vígjáték 5 félvonásban, irta Shakespeare . 
Fordí tot ta Arany János. Zenéjét szer -

zette Mende lssohn Bartholdy. 

Garamszeghy S. Theseus 
Vizváry Mariska Hyppoli ta 

Mihályfi Károly 
D. Ligeti Juliska 
Náday Béla 
Rajnai GábOr 
Paulay Erzsi 
Mészáros Alajos 
L. Lenkei Hedvig 
Váradi Aranka 
Pethes Imre 
Horváth Jenő 
Rózsasegyi Kálmán 
Dezső József 
Hajdú József 

Egeus 
Hermina 

Lysander 
Demetr ius 
Heléna 
Oberon 
Titania 
Puck 
Vaczkor, ács 
Gyalu, asz ta los 
Zuboly, takács 

Dudás, fuvófol tozó 
Orrondi, üstfol tozó 

Liliomfi. 
Eredeli vígjáték 3 fe lvonásban. Irta .-Szig-
ligeti Edç. Zenéjé t szerzet te : Szerda-

helyi József. 

Személyek : 
Horváth Jenő Szilvay Tódor 
Na»y Ibo ya Ceinilía 
V. Molnár Rózsi Mariska 
Dezső fózsef Liliomfi ) sziné-
Rózsahegyi Kálmán Szellemfi ) szek 
Somlai Arthur Kanyai, fogadós 
Mátrai Erzsi Erzsi, leányá 
Mészáros Alajos Gyuri, pincér 
Ha jdú József 
Nádaz Béla 

Schwartz, fogadós 
Adolf, fia, 

Válás után 
Vígjáték 3 fe lvonásban . Irta Alexandre 

Bisson. Fordí tot ta : Pau lay Ede. 

Személyek : 
Dezső József Duval Henry 
Rózsahegyi Kálmán Bourganeuf 
Kürthy György Horváth Jenő 
Pataki József Egy napszámos 
Csillag Teréz Bonivardné 
Pau laz Erzsi Diane 

Vigszinház. 
Az ördög. 

Vígjáték 3 fe lvonásban. Irta Molnár 

Szerémy Zoltán László 
Sz. Varsányi Irén Jolán, a felesége 
Hegedűs Gyula Az ö rdög 
Stella Gyula János 
Gyöngyössy Teréz Elza 
Hegedűs G'vuláné Selyem Cinka 
Győző La jos András 
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Vígszínház 
Nem szabad. 

Bohózat 3 felvonásban Irta: Ké-
rőül Barré. Fordította : Komor 

Gyula. 

Személyek : 
Góth Sándor Catassol Edmond 
Gazsi Mariska Valdoré Suzanne 
Balassa Jenő1 Dubrisard bank. 
Kende Paula Germaine a fel. 
Tanay Frigyes Amilcar 
Szerémy Zoltán Chapotel 
Makay Margit Odette a felesége 
Sarkady Aladár Lecossois 
Zátony Kálmán Isidore, közvitéz 
ífj. Ditrói Benard, lakatos 
Lenkeffy Ilonka Carmen 
Kárpáthy Lili Raymonde 
Molnár A. Justine, szobalány 
Tapolczay ? 

Támlásszék 10. szám. 
Énekes bohózat 3 felvonásban, előjáték-
kal. Irta Haller és Wolf. Fordította Ko-
mor Gyula. Zenéjét szerzette Götze 

Walter. 

közben Vitus megütötte a rendőrt és 
ezért a bíróság elé kerül. 

Vitus Budapestre érkezik hogy leülje 
három napi fogházbüntetését. Pénzt ad 
unokaöcscsének, Richardnak, hogy ő ülje 
le helyette a három napot, amely alatt 
Vitus lumpolni akar. Megérkezik azonban 
Vitus felesége és lsánya is. Utóbbi titkon 
szereti Rudas abbáziai szállodást, — azt 
a fiatal embert, akivel az atyja össze-
veszett volt. Vitus csinytevéseit leleple-
zik, kénytelen kelletlen kibékül Rudas-
sal, aki elveszi Lottikát. Richard, akinek 
Lottikát kellett volna elvennie, de aki 
már titokban Hedvignek lett a férje, 
szintén megleli boldogságát, és boldog 
lesz a sunyi Edus is, aki szerencsésen 
túlesik az első lumpoláson. 

„ A darabban előforduló zeneszá-
mok a Bárd Ferencz és Testvére 
zenemükereskedéseiben, Kossuth 
Lajos-u. 4. és Andrássy-ut 1. 

kaphatók." 

Személyek: 
Vendrey Ferenc 
Haraszthy Hermin 
Molnár Aranka 
Sarkadi Aladár 
Stella Gyula 
Pallay Rózsi 
Kemenes Lajos 
V. Kész Rózsi 
Bogyó Zsigmond 
Győző Lajos 
Bárdi Ödön 
Balassa Jenő 
Feledi Giza 
Balla Irén 
Nagy Erzsi 
Lugosi Károiy 
Harsányi Miklós 
Szalay Károly 

Várossy Vitus 
Hermin, a felesége 
Lotti, a leányuk 
Edus 
Richard, aviatikus 
Hedvig, a felesége 
Rudas, szállodás 
Juci, szobalány 
Medve 
Szabó, rendőr 
Lankás, szin. titkár 
Fogházőr 
Bella ) 
Rózsi) pincérnők 
Klári ) 
Fogalmazó 
Mérnök 
Jegyszedő 

A villámhárító. 
Vígjáték négy felvonásban, 

í r ták: Mouezy-Eon és Nancey. 
ditotta: Salgó Ernő. 

Személyek : 
Góth Sándor Chantenay 
Varsányi Irén — 
Vendrey Ferenc 
Pallay Rózsi 
Gazsi Mariska 
Szerémy Zoltán 
Komlós Ilka 
Kárpáthv Lili 
Kende Paula 
Bárdi Ödön 
Bogyó Zsigmond 

For-

Egy vidéki színház nézőterén Város 
Vitus összevész egy fiatal emberrel, aki 
az ő helyét akarja elfoglalni Kisül, hogy 
egyiküknek a jegye sem érvényes, de 

Ginette, a felesége 
Montigny-Mariotte 
Marisé, a felesége 
Röllande Denise 
Tanneron 
Dolores 
Lydie 
Grisollesne 
Francois 
Nelusko 

Chantenay Ginette egy milliós örök-
ség kedvéért kénytelen Mexikóba utazni. 
Nehéz szívvel indul útra inert félti a 
férjét, aki nagyon csapodár természetű. 
Óvatosságból m e g b z z a Rolland Deniset, 
egy félvilági nőt, hogy vigyázzon Chan-
tenayre Kacérkodjék vele, de ne men-
jen a végletekig, szóval : játsza a villám-
hárítót. Útközben Ginette mégegyszer 
meggondolja a dolgot és váratlanul 
hazatér. Denise megvallja neki, hogy bi-
zony nem birt ellenállni Chantenay csá-
bításának. Ginette dühöng. Persze nem 
tudja, hogv Chantenay a maga helyébe 
egy volt iskolatársát, az elszngényedett 
Tanneront küldte, aki mint Chantenay 
szerepelt. De az igazi Chantenay sem 

ártatlan. Ginette legjobb barátnője, M a -
risé, egy törvényszéki elnök felesége a 
bűntársa. Minden csíny és gonosztett 
kitudódik, de a negyedik felvonásban 
sikerül a megcsalt feleket megnyugtatni,, 
és Ginette annál boldogabb, mert a férje-
most már vele együtt utazik Mexikóba. 

Az elnókné. 
Bohózat három felvonásban. Irta: H e n n e -
quin Maurice és Veber Pierre. Fordította: 

Karinthy Frigyes. 

Személyek : 
Hegedűs Gyula 
Haraszthy Hermin 
P. Gazsi Mariska 
Tanay Frigyes 
Zátony Kálmán 
Vendrey Ferenc 
Szerémy Zoltán 
Tihanyi Miklós 
Balassa Jenő 
Tapolczay Dezső 
Bárdi Ödön 
Bogyó Zsigmond 
Sarkadi Aladár 
Molnár Aranka 
Makay Margit 
Kárpáthy Lili 
Komlós Ilka 

Tricointe, törv. elnök 
Aglae, a felesége 

Gobette, színésznő 
GaudetCyprien, min.. 
Rosimond Octave 
Marius 
La Moulaine 
Pinglet 
Bouquet 
Poche 
Dominique 
Prançois 
Bienassis 
Sophie 
Denise 
Juliette 
Angéline 

Király Színház. 
A cigányprímás. 

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

Zenéjét szerzette: Kálmán Imre. 

Raskó Rácz Pali 
Nádor Laci, a fia 
Soós M. Sári a leánya 
Bihari E. Klári a leánya 
Percei Sári Juliska, a huga 
Harmath I. Irinov grófné 
Rátkai Gaston gróf, a fia 
Latabár VII. Heribert király 
Hajnal Musztari, udvarm. 
Boross Cadeau 
Krasznai Fekete Péter cigány-
Lukács G. Hersiiia, táncosnő 
Sólyom I. ) 
Oriold II. ) ur 
Sárosi III. ) 
Erdélyi Lionel-Buttes Chm. 
Szik L. Louison d e s j o u p o n s . 
Balázs Pierro ) . 
Dévényi Jean ) inasok 

g I 
HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉRJE 
BARTA T 7 ~ MODERN S K K 

SÁNDOR IVÖNYVKÖTŐMESTER 
ILLUSZTRÁLT Á R J E G Y Z É K É T 

S 



30. oldal SZinUAZI ELET 

Király Színház. 
Buksi. 

Énekes bohózat 3 felvonásban. írták: 
Curt Kraatz és Jean Kreen. Fordította: 
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 Q. Vanda ) 
Nádor Andornaky hadnagy 
Erdei B. Mikolána 
Saáry R. Maris 
Dévényi Boy 
Magasházi Első szanitéc 
Havas Második szanitéc 
Bellák Soffőr 

I. felvonás. Villányi Mihály 
bácskai földbirtokos házánál ta-
lálkoznak a Töff-Töff-klub em-
berei, akik résztvesznek az új-
vidéki katonai repülőtéren ren-
dezett automobil-aeroplán-ver-
senyen. Villányinak négy unoka-
huga van, valamennyinek szív-
ügyei itt kezdenek bonyolódni. 
Ella hazajött, mert összeveszett 
kacérsága miatt az urával, Sza-
bolcs miniszteri fogalmazóval. 
Ilkát Black, a milliomos amerikai 
sportember, egy fatális tévedés 
folytán a Villányi feleségének 
nézi, beleszeret és ostromolja. 
Lóri egy selypitően beszélő furcsa 
kamasszal ismerkedett meg Pes-

ten, aki hórihorgas létére buksi-
gyerek-módon viselkedik. Igazi 
neve Parázs Pityu, de mindenki 
Buksinak hivja. Végre a legkisebb 
leány, Terike, Andornakyba, az 
aviatikus-hadnagyba szerelmes, 
aki azonban Ellának szeretné 
csapni a szelet. A verseny lefo-
lyik és Andornaky nyeri meg, 
mert közben leesett ugyan, de a 
repülőgép szakadt szárnyát az 
Ella selyemruhájával ragasztja 
meg. 

II. felvonás. A Töff-Töff-klub 
estélyt ad Pesten. Black egyre 
ostromolja Ilkát, aki még mindig 
Villányinénak adja ki magát, sőt 
Buksit is mostoha fiának vállalja 
az amerikai félrevezetésére. Az 
amerikai az estélyen mutatni 
kezdi a versenyről készített 
pillanat felvételeket. Előkerül 
annak a jelenetnek a fényképe 
is, mikor Ella leveti Andornaky 
előtt a selyemruháját, hogy a 
gépet ki lehessen javítani. Sza-
bolcs erre végleg összevész a 
feleségével, pedig már-már kibé-
kült vele. Növeli a zavart, hogy 
Black megakarja szöktetni a 
Villányinénak vélt likát és erre 
majdnem az igazi Villányíné ma-
rad a nyakán. 

III. felvonás. Andornaky had-
nagy komolyan megszereti a kis 
Terit és meg is kéri a kezét. 
Erre Szabolcs is kibékül Ellával. 
Ilka is leleplezi valódi mivoltát 
és hozzámegy Blackhez, Buksiról 
kiderül, hogy eddig csak ravasz-
ságból mímelte a gyereket, de 
most már férfi, mert beleszeretett 
Lóriba. Villányi kénytelen bele-
egyezni ebbe a házasságba is, 
mert kisül, hogy Buksi az ő vi-
dám legényéletének gyümölcse. 

Magyar Színház 
A farkas. 

Játék három felvonásban. Irta: 
Ferencj 

Molnár 

Személyek : 
Törzs 
R. Gombaszöghv 
Lakos E. 
Csortos 
Bera P. 
Réthey 
P. Tárnoky G. 
Csatai J. 
Vándori 
Z. Molnár 
Körmendi 
Csiszér 
Koós 
Zombory 
Erdélyi 
Zala C. 
Hubay A. 
Becskiné 
Alföldi 

Dr. Kelemen 
Vilma, a felesége 
Janika, a fiuk 
Szabó György 
A kegyelmes asszony 
A titkár ur 
Micike méltóságos 
Ritterné, Vilma anyja 
Mikhál hadnagy 
Zágony hadnagy 
Főpincér 
1. ) 
2. ) pincér 
3. ) 
Italos 
A kisasszony 
A szobaleány 
A szakácsnő 
Egy lakáj 

Marion vétke. 
Dráma 4 felvonásban 12 képben. Irta 
Cecil Raleigh és Henry Hamilton. Fordí-

totta. Salgo Ernő. 

Személyek: 
T. Forrai Róza 
Huszár 
Cs. Aczél Ilona 
Kertész 
Tárai 
Nagy Teréz 
Sebestyén 
Papp M. 
T. Halmi Margit 
Vándori 
Körmendy 
Pártos 
Dobi 
Dobos Margit 
Rónai Alice 
Kardos Andor 
Gere 
Csiszér 
Alföldi 
Hubai 
Szentgáli 

L. Goldbury 
Hogy 
Marion 
Ferrers 
Sir Dorian 
Gvendolin 
Morriz 
Hoppe, esperes 
Danebury 
Charters kopitdey 
Hayuran, őrmester 
Gretton, ezredes 
Bains 
Divatárusnő 
Murgatroydné 
Craveine 
Thorps 
Parker, szolga 
Inas 
Szobalány 
Egy altiszt 

Î 

L 
L 

•I" Csak hölgyeket érdekli + 
Első magyar női egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete. 

KELETI J. Budapest, IV., Korona-
herceg-utca 14|16, szám 

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

Képesárjegyzék ingyen és bérmentve. 
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A kék madár. 
.Mesejáték 5 felvonásban. (10 képben). 
Jrta M. Maeterlinck. Fordította : Adorján 
Andor, zenéjét szerzette: Nádor Mihály. 

Rendező: Vajda László. Karmester: 
Bertha István. 

A valóság szereplői: 
Taksonyi Piroska Tyltyl 
Lakos Édith Mytyl 
T . Forrai Rózsi Berlingot 
Dobi Tyl apó 
P. Tárnoki Giza Tyl anyó 
Jegesi Rózsi Berlingotné unokája 

Az álom szereplői : 
Taksonyi Piroska Tyltyl 
Lakos Édith Myltil 
Báthory Giza A Világosság 
Vágó Tyl nagyapó 
T . Halmy Margit Tyl nagyanyó 
Takács Péter 
Lakos Ibolyka Róbert 
T ó t h János 
Váczi Erzsi Magduska 
Kálmán J. Pierette 
Csillag Irén Paula 
Sinkó Gizella Riquette 
Pártos Az Idő 
Cs. Aczél Ilona Az éj 
T . Forrai Róza Berylun tündér 
X. Molnár László A kutya 
Tóth Irma A macska 
.Huszár A kenyér 
Réthei A cukor 
Kardos A tüz 
Nagy Teréz A Viz 
Makai Gabriella A Tej 
Nagy ). A nátha 
.Zsigmondy Margit Egy gyermek 

„ A darabban előforduló zeneszá-
mok a Bárd Ferencz és Testvére 
zenemükereskedéseiben, Kossuth 
Lajos-u. 4. és Andrássy-ut 1. 

kaphatók." 

Az uj földesúr. 
'Szinmii 5 felvonásban Jókai regényéből. 

Szinre alkalmazta Dr. Hevesi. 

Törzs 
Cs. Acél Ilon 
Nagy Teréz 
Vágó 
Réthei 
T, Forrai 
Haraszti Mici 
Papp 
Tarnai 
Körmendi 

Sándor 
Ankerschmidt 
Herminn 
Eliz 
Grisák 
Von Maxenpfutsch 
Miss Natalie 
Özv. Paj tayné 
Garamvölgyi 
Garamvölgyi Aladár 
Kampós 

Csiszér Vák Mihály 
Kertész Straff 
Dobi Georg 
Hubai Helén 
Ketszeri Gyula Gyuszi 
Erődi Ispán 
Bellák Miklós Fiu 
Harmat Ügyvédbojtár 

I. felvonás. Ankerschmidt lo-
vag osztrák tábornok a szabad-
ságharc után birtokot vett Ma-
gyarországon. Becsüli a népet, 
jól érzi magát, csak, szomszéd-
jával. Garamvölgyi Ádám úrral 
vannak pörösködései. Garam-
völgyi portáján élősködőt egy ál 
Petőfi, aki midőn kezdenek rá 
gyanakodni, meglép és átmegy 
Ankerschmidhez, ahol oszt* ik 
menekültnek adja ki magá s 
denunciálni própálja Garamv -
gyit, Ankerschmidt felháborod i 
tiltakozik ez ellen, kis ebi k 
leánya Erzsike pedig levélb a 
figyelmezteti Garamvölgyit, ho y 
beakarják vádolni. 

II. felvonás. Straff az ál os -
rák menekült zongoramester I z 
Ankerschmidt házában, folyt i 
áskálódik Garamvölgyi ellen e y 
bizonyos Pajtayné nevü özve f 
asszony érdekében, aki meny -
szonya Garamvölgyi Kufsteinb | í 
fogoly öccsének Aladárnak s 
akinek érdekében áll, hogy e; i 
fiatal ember ki ne szabaduljc . 
Dr. Krisák, Ankerschmidt üg • 
védje megjelenik Pajtayné^ 1 
Ankerschmidtnél s a nemes 1 • 
vag felajánlja, hogy ha Pajtayjl : 
Vőlegénye érdekében kegyeli i 
kérvényt ir Bécsbe, ő, Anka • 
Schmidt maga viszi fel és inté • 
teti el. Pajtaynét ez kinos; 
érinti, zavartan tiltakozik, < : 
Erzsike, a lovag legkisebb le 
nya, aki már egy fénykép ut; 
vonzódik Aladárhoz, megirja i 
kérvényt. 

Ankerschmidt kidobja a d • 
nunciáns Straffot és maga vis i 
el a kérvényt Bécsbe. Straff b< • 
szut áll, elcsavarta a szentimei • 

talis, idősebbik leány, Hermin 
fejét és megszökteti. 

III. felvonás. Dr. Grisák iro-
dájában mókás jelenetek során 
összekerül miss Natalie angol 
nevelőnő és Maxenpfutsch jó-
szágigazgató, akik ostobaságuk-
kal lehetővé tették Hermin szö-
kését. Dr. Grisák összeboronálja 
őket s ugyanitt szakit a börtön-
ből kiszabadult Aladár Pajtay-
néval. Majd megérkezik Anker-
cshmidt Bécsből és megtudja 
leánya szökését s azt, hogy 
Straff, a szöktető pörölni akar 
a leány anyai örökségeért. A lo-
vag pör nélkül kiakaija adni a 
pénzt, de amint megtudja, hogy 
a szöktető Straff rendőrkém, 
megtagadja leányát és szabad 
folyást enged a pörnek. 

IV. felvonás. Straff nem kap-
ván pénzt, kinozza Hermint, 
aki megtörve menekül haza ap-
jához. A lovag szeretettel fo-
gadja s hajlandó pénzzel meg-
nyerni Straff beleegyezését a 
válláshoz. Dr. Grisák tárgyal 
abbén az ügyben, Straff azon-
ban egyre több pénzt követel, 
Hermin belehall ebbe a haj-
szába 

V. felvonás. A Tisza elön-
tötte a vidéket, a lovag kasté-
lya összedőlt s Ersike leányát az 
öreg Garamvölgyi mentette meg. 
Itt, a Garamvölgyi kúrián, aho-
va Aladárral Ankerschmidt is 
megérkezik, végképen összeme-
legedik a két nemes öreg és 
Aladár és Erzsike is egymásra 
találnak. 

„A darabban előforduló zeneszá-
mok a Bárd Ferencz és Testvére 
zeneműkereskedéseiben, Kossuth 
Lajos-u. 4. és Andrássy-ut 1. 

kaphatók." 

• 

• fin " 1 i n A | 4 O O f l f l f t l f t szövetből készítek mér-

I H Z i p á i C S B u a j ű . k - * 
• 

Kizárólag tiszta gyapjú 

öltönyt vagy felöltőt 60 
koronáért. 

• Első rangú munka! Pontos kíszolálás. 

g Hönigsberg Jakab és Társa Rök43. s
SzÍSd'u 
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32. oldal yjnuÁziűiT 

N E P O P E R A 

Gyerünk csak! 
Látványos revü énekkel, tánccal és mo-
zival 7 képben. Irta : dr. BÉLD1 IZOR és 
MEREI ADOLF. A zeneszámokat ZER-
KOVITZ BÉLA és BARNA IZSÓ szerzet te . 

I. kép: Az első autótaxi. 
Horthy Sándor Braun Lipót, t iakkeres 
Falud i Boriska Nelli, a leánya, női sofför 
Marosf fy Lajos Doli, ú jságíró . 
Újvári Lajos Szaniszló ) d p t p U t i v p k 
Fehér Artúr Adám ) fletektiveK 
Csolnakosi Gy. Panev Danasoff , milliom. 
Vörös Ily Zsuzska , a felesége 
Pázmán Ferenc Jóska, szobapincér 
Földes I. 1-ső ) 
Körmendi 2-ik ) boy 
Hatai A. 3-ik ) 
Történik a Bristol szálló előtt. Nyárspol-
gárok, vőfélyek, női sofförök, járókelők. 

Az I. és II. kép között : A l eg -
rövidebb nton a főkapitányságra, 

(mozgófénykép). 
II. kép: A kordonos parlament.! 

Horthy Sándor Feri, magántanuló 
Pázmán Ferenc 1-ső ) 
Mányoki Gizi 2-ik ) rendőrt isztviselő 
Körmendi S. 3-ik ) 
Hatai A. A só tündére 
Fehér Artúr Az elnök 
Kunosi Ella A panama 
Újvári Lajos A miniszter 
Vörös Ily A palotaőrség parancsn . 
Történik az országház előtt és az ország-
ház üléstermében. Képviselők csendőrök, 

katonák, palotaőrök. 

III. kép: A Futball meccsen. 
Újvári Lajos A detekt ív 
Fehér Arthur A másik detektív 
Vörös Ily Az F. T. C. kapi tánya 
Gombóc Vilma A belföldi istállófiu 
Csolnakosi Gy. Panev 

Marosffy Lajos Doli 
Pázmán Ferenc A fu tba l lba jnok 
Pa jor Ödön A szövetségi kapi tány 
Horthy Sándor Lajos 

S e A d U n n e ) F -
Kunosi Ella Kokott 
Faludi Boriska A W. C. kapi tánya 
Történik az F. T. C. pályán egy nemzet -
közi mérkőzésen. Közönség. Női fu tba -

llisták. 

IV. kép : A bakk. 
Csolnakosi Gy. Panev 
Vörös Ily Zsuzska 
Kunosi Ella A oinka 
Pázmán Ferenc ] { ^ ő r f o g a l m a z ó 
Horthy Sándor Lajos 
Faludi Boriska Nelli 
Marossffy Lajos Jóska 
Történik egy bakkaraklubban. — J á t é k o -

sok. — Eleven bankók . 

A kép folyamán : Honnan vesszük 
a pénzt, (mozgófénykép). 

A IV. és V. kép között : fflene-
kttlés a rendőrség elől. (mozgó-

fénykép) 

V. kép: Az állatkertben. 
Csolnakosi Gy. Panev 
Vörös Ily Apacslány 
Marosffy Lajos Apacs 
Horthy Sándor Lajos 
Újvári Lajos Apacs 
Faludi Boriska A knikebájn 
Pázmán Ferenc Jóska 
Földes I. 1-ső ) 
Kunosi Ella 2-ik ) R l i rhwa1rl néni 
Körmendi S. 3-ik ) B u c h w a w n é n i 

Hatai Adr ienne 4-ik ) 

TI. kép: A moziban. 
A pesti nők kedvencei élő alakban. 
A kép folyamán rendes mozielő-
adás az Apolló sláger-műsorából. 
(Két kép). A VI: és VII. kép között: 

A Népopera kasszadarabja, 
(mozgókép,) 

VII. kép : A Népoperában. 
Szereplők : a nézőtéri közönség és a r evü 
összes szereplői. A z összes budapes t i 
színházigazgatók. Éjjeli lepkék. Az egyes 
képek közötti t e le fonkomédiá t : H. Vidor 

Ilonka és Bihar Sándor játszák. 

Buda gyöngye. 
Háromfe lvonásos operet te . Ir ta: B ram-
mer Gyula és Grünwald Alfréd. Magyar 
szinre alkalmazta Mérei Adolf. Zenéjé t 

szerze t te : Dr. Ascher Leó. 

Fehér Artúr 
Szoyer Ilona 
Mátrai Ernő 
Gózon Gyula 
Huszár Károly 
Berky Lili 
T a m a y Leona 
Újvári La jos 
Nagy M a g d a 
Marosffy La jos 
Gombóc Vilma 
Lehner Margit 

Személyek: 
G a r a n a i Domokos 
Lizi, a leánya 
Plunderer , vendég lős 
Sátor Györg bá tor u y o r g y 
Strampfl Ala jos 
Mária, főhercegnő 
Kalesch grófnő 
Macska bácsi 
Micike, a leánya 
Dini, pincér 
Marci, pikoló 
Szálika, s z a k á c s n ő 

Csolnakossy Gyula Káka. kancel l is ta 
Fehér Artúr 
Bäsch Tercs i 
Stoll Magda 
Horthy Sándor 
Kunossi Ella 
Dobozi Anna 
Körmendi Sári 
Dinnyési Rózsi 
Baksai Rózsi 
Hevesi Miklós 

Bendl gróf 
Viktor Bogumil 
CresDentia Lujza 

Baptiste , komornyik 
Noszlopi 

Rohrer 
Fa rkas 
Márta 
Teréz 
A hercegnő vadásza 

s e 

Fényképészeti készülékeket, eszközöket és 
vegyszereket gyári árakon ajánl, amatörök fel-
vételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35 P ERFÜMERY VERY 

I I . M a r g i t k ö r u t 5 / b 

SS 
CAFE-RESTAURANT 
GORSO 

Délután és este Quarte t t -zene. 
DELI Színház után ír i ss vacsora . 

4 korona Soupe r . Polgári á r ak . 
Szeparák, kisebb és nagyobb bi l i helyiségek. 
Házonkivüli megrendelések, ugy mint eddig m 
—— legpontosabban eszközöltetnek. = = . 
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VIMIU/I U L I 

Víg Színház 
függönyre 

Király Színház 
vetítés és 
függönyre 

Magyar Színház 
vetítés és 
függönyre 

Uránia Színház 
vetítés és 
függönyre 

Folies Caprice mulató 
vetítés, függöny 

és műsor 

Kizárólagos hir-
detesi fel vet el: I L I I 

reklám és hirdetési 
vállalat Budapesten 

VIL Damjaních-utca 32, sz. 
Telefonszám 73—95. 



IV. SZMUÀÏI ILL I 

I HÁZTARTÁS 
kiadóhivatala 
Budapest, I I . ker. , 
Margi t -kőrút 5|B. 

Egyetlen vágya I HÁZTARTÁS 
kiadóhivatala 
Budapest, I I . ker. , 
Margi t -kőrút 5|B. az asszonynak 
hogy jól tudjon főzni. Ehhez 
a legjobb segédkezet nyújtja a 
„Háztartás Könyvtára", mely 
most megjelent 20 kötet ma-
gában foglalja Kürthyné hires  
kipróbált ételreceptjeit. Megbe-
csülhetetlen könyvek asszony-
nak és leánynak egyaránt. 

A könyvpiac szenzációja! A 
háziasszony legnagyobb gondja 
hogy mit főzzön holnapra? A 
legügyesebb háziasszony is 
gyakran zavarba jön ennél" a 
kérdésnél. Ilyenkor jó ha kéz-
nél van a „Háztartás Könyv-
tára", de hasznos akkor is, 
ha me] akarjuk tudni, hogy 
mit is főzzön a háziasszony 
olyat ami Ízletes, olcsó és 
egészséges. 

Á Háztartás 
K ö n y v t á r a 
a kipróbált ételreceptek való-
ságos kincsesbányája. 

Szerkesztette: Kürthy Emiiné 
A „Háztartás" cimü népszerű 
asszonyujság szerkesztője. 

Öt hónap alatt 500 .000 pél-
dány fogyott el ! ! 

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

EDDIG MEGJELENTEK: 

1. Hus- és böjti levesek 
2 . Levesbe való tészták és egyebek 
3. Különféle előételek 
4. Tojás ételek 
5. Marha-, borjú- és sertéshusélelek 
6. Szárnyasok és szárnyasvadak. 
7. Nyul-, őz- és egyéb vadhúsok 
8. Halak elkészítése 
9. Különféle főzelékek 

10. Gyűrött és kifőtt tészták 
11. Élesztős tészták és rétesfélék 
12. Torták könyve 
13. Sós és édes mártások 
14. Édességek és cukorkák 
15. Vegyes sütemények 
16. Különféle italok 
17. Jóizii kenyérsütés 
18. Fagylaltok, kocsonyák, krémek 
19. Gyümölcs-befőzés 
20 . Zöldség, uborka slb. eltartása 

Megrendelésnél elegendő a szám jelzése. Egy-egy 
kötet ára 20 fillér. Mind a husz kötetet négy 
korona előleges beküldése ellenében bérmentve 
küldi meg a „ H Á Z T A R T Á S " kiadóhivatala. 

Fhöbus-küuyvuyonida, Budapest VI., Eötvös-utca 31. — TELEFON 133—<W. 


