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5ZINHMI ÉLET 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 

MŰVÉSZETI ÉS MOZI HETILAP 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes 

budapesti színházak egész heti szinlapjával. 

Hirdetések d í j -
s z a b á s szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Erzsébet-körűt 36, 

Telefon 89—78. 

Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. Társszerkesztő: KORDA SÄNDOR. 

Újházi Ede 
klasszikusan nemes művészetének, a Mester kiváltságosán finom és kedves alakjának 
szenteljük a Szinházi Élet kan&sonyi számát. Nem ugy tervezzük ezt a számot, mint 
valami grandiózus görögtüzet a Mester távozásához, inkább mint hálás ajándékát a 
lapnak és az olvasónak. Nekünk, akik a magyar szinházi kultura első sorban harcoló 
közkatonái vagyunk, végtelenül jóleső és meleg érzés, ha pálmát nyujthatunk a 
magyar színpadi világ e sokszor és méltán körülrajongott óriásának, aki öregesen 
tipegő léptekkel, de fiatal szivvel vonult be a halhatatlanságba. 

Újházi Edét három generáció látta és tapsolta. Akik ott voltak pályájának kez-
detén, azok bizony már jórészt porlanak. És elragadta mámoros szinházi estéken 
apáinkat és tapsra bűvölte anyáinkat. Csodálatos művész, abból a közvetlen fajtából, 
amelynek ma alig egy-két leszármazottja van még. Élete és művészete között különös 
harmóniát tudott teremteni. Irigyei, haragosai talán sohasem voltak, mig ő egyforma 
szeretettel ölelt magához mindenkit, akiben emberséget látott. S népszerűsége nőttön-
nőtt. Ma, ha feltűnik jellegzetes alakja az utcán, vagy kávéházban, — a Mester! — 
suttogják az emberek áradó szeretettel. Hogy olyan királyi kitüntetés érte, amely 
magyar színésznek még nem jutott osztályrészül, ezt nem is akarják tudomásul venni 
az emberek. Újházi Edét a nép, a közönség tüntette ki kegyeivel és most látszik meg, 
hogy a nép kegye erőteljesebb, szebb, igazabb dekórum, mint a királyoké. A Mes-
terben a magyar közönség azt a zsenialitást becsüli meg, amely rokon Deák Ferenc, 
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Eötvös Károly zsenialitásával. Ő is nevelője volt a 
magyarságnak, a magyar kulturának, mint amazok. És a Szinházi Élet, amikor Újházi 
Ede klasszikus alakjával jegyzi el karácsonyi számát, csak egy kis mécsest gyújt a 
Magyar Géniusznak, amelynek jegyében él és működik immár fél századja Újházi Ede. 

me fgie1enr^Wkdámunkban K Í S B 0 1 6 1 1 é S K Í S M c U l C t t fegyeit 

DOBLINGER LAJOS (Herzmansky Bernhardj-cég »A tökéletes 
asszony« kóta kiadói (LIPCSE-WIEN) kizárólagos engedélyével közöltük. 
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Az egyszeri királyfi. 
Tessék elképzelni a magyar népmesék 

szépségét, amint tökéletes formájukban uj 
életre kelnek a szinpadon, s e gyöngéd 
és finom keretben, mely csupa báj és 
csuda naivitás, komoly és mély emberi 
problémákat szólaltatnak meg Szép Ernő 
darabjában. Ilyen teljesen és ilyen hűen 
még soha sem szólalt meg a mese a 
szinpadon. A mesemondás és a vígjáték 
között még senkinek sem sikerült ilyen 
tökéletes kapcsolatot teremtenie, mint 
Szép Ernőnek, akinek ötletességétől, finom 
és kedves irásmüvészetétől ' olyan sokat 
vártunk s aki most mégis saját magát 
multa felül. 

A mese hőse a kis 
királyfi, aki a legfőbb 
emberi tulajdonság 
képviselője a darab-
ban: a haláltól való 
félelemé. Magát a 
mesét öreg juhász 
meséli el ifjú juhász-
gyereknek, aki elal-
vóban csillagvilágos 
ég alatt hallgatja a 
szép mesét. S hogy 
elkezdődik a darab, 
mi is ugy ülünk itt, 
mintha csillagos ég 
alatt álmodozva va-
lami öreg barátunk 
mesélne egy szép 
mesét arról, hogy lám 
milyen hiábavaló do-
log félni a haláltól, a jó haláltól, amely 
riaszt és gyötör egész életünkön át, pedig 
eljön életünkben előbb vagy utóbb a 
pillanat, amikor magunk fogjuk kivánni 
jótékony kaszájának mindent befejező 
lendülését. Ezt példázza az ifjú királyfi 
élete is, aki nem tudott megmaradni gyö-
nyörű országában, mert búbánatosnak 
érzett mindent maga körül, mert félt a 
haláltól. Elindult tehát kóborolni, de min-
denütt a halál ott járt a nyomában, kis 
gyermekek közt játszik, ezüst hajú király-
lánynyal szerelmeskedik, korcsmában, te-
metőben, tündérországban a halál ott jár 
mögötte, s ő félve menekül előle. De 
megjön a pillanat, amikor ő maga kéri a 

Szép Ernő. 

halált, hogy végezzen vele. Ezt mondja el 
Szép Ernő gyönyörű meséje, amelynek a 
szépségén és báján kivül legkiválóbb és 
legszebb ötletü szépsége a magyarsága. 
Mert minden izében magyar ez a mese, 
nemcsak a gyönyörű, igazán mesebeli 
nyelvénél fogva, hanem az alakjaiban is. 
Minden és mindenki magyar itt, még a 
halál is, aki zsinoros magyar dolmányt 
visel és jól kifent magyar bajuszt, magyar 
paraszt a király, csak arany korona van 
a fején és magyarok mind a többiek. 
Mintha ez az egész történet a magyar 
nép egyszerű fantáziájában termett volna 
meg. Magyar házak, magyar fák, magyar 

emberek, magyar gye-
rekek, szóval minden 
magyar. És most itt 
még egy nagy titkot 
árulhatunk el. Ez 
azonban csak részben 
vonatkozik a Szép 
Ernő darabjára, más-
részt viszont a Nem-
zeti-szinház belügye. 
Primadonna változás 
lesz a Nemzetiben s 
még pedig ennek a 
darabnak kapcsán. 
Mert ugyan az egy-
szeri királyfit Mészá-
ros Alajos alakítja, a 
halál Pethes lesz és 
a nagy Jászai Mari, 
Rákosi Szidi, Gyenes, 

és sok más kiválók is játszanak benne, 
a primadonna azonban mégis valaki más 
lesz. Valaki, aki most lép először a 
Nemzeti-színház színpadjára, de aki már 
sikerekben gazdag múltra tekinthet vissza, 
ámbátor a legújabb primadonna alig ér 
majd fel az egyszeri királyfi övéig. A kis 
Szakvári Vilma az uj primadonna, az uj 
star, aki a legnagyobb gyermek szerepet 
játsza a Szép Ernő darabjában, amelyben 
tudvalevőleg hatvan gyerek is szerepel. 
Egyébként nem túlzás, hogy a kis prima-
donna sikerekben gazdag művészi múltra 
tekinthet vissza. Mindnyájan emlékezünk 

! még első színpadi szereplésére a „Bellá"-
ban. 
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Szakvári Vilma 

Mészöly felvétcle-

tündérek, meg angyalok, meg bárányok, 
meg madarak, meg virágok, meg min-
denféle furcsa holmi és mindenek fölött 
az a nagy éles kasza, akit az öreg 
Halál emel a fejünk fölé. Nem irtnm 
darabot és nem vagyok szerző, ember 
vagyok és embertársaimat óhajtól',irrt 
egy kicsit gyönyörködtetni és vigasz-
talni és mindezzel a magam lelkének 
szolgálatot tenni. 

Budapest, 1913 december 10. 
Szerkesztő urnák készséges híve 

Tisztelt Szerkesztő úr! 
Épp oly ijesztő, mint amilyen kedves 

az a kérése, hogy mondjak valamit úgy-
nevezett darabomról. Mit mondhatnék 
róla ? Amit benne mondani szerettem 
volna, azt elmondtam, vagy legalább 
is eldúdoltam az Íróasztal fölött, a 
magányosság fájó és mégis annyira 
óhajtott óráiban. Nem birom elmesélni 
Az egyszeri királyfi tartalmát, bo-
csásson meg érte. Az elmúló emberről 
és az örökkévaló Halálról volna benne 
szó, szó meg nóta, meg játékok, meg 
mindenféle hangszerek hangjai, meg 
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3fervay Svigyes, 

J/f'ci figyeíemmef kíséri 

J színésze/ sorsát, 

Jz megnézi, mii ir rófa 

jyl Jïtag / urország 

-Márt azt, a£ine£ a fején 

dfo/ï a vaj, 

jyifaposan ferántja 

M jtfervay, 

S/Ienfen, a(;i ügyes, 

JJlzt támogatja Jífervay frigyes 

(y maga is so£ dara Sot 

Jj'aragott 

sok szép verset ; 

jyl közönségnek is szerzett 

dJoÁ szép percet 

ózért mai 

^J'vrsünfí témája Sffervay 

-Már esa/,r azért is, miveí 

jímit ó miveí, 

JÍz mindenütt tetszést arat 

és az is szátTóige marad, 

2tfogy azt daíofja a madár is 

jtfz ágon 

(9 a fegjoSS £riti£us 

,,^Magyar ország"-on. 

Mészáros Giza. 
— A cimképhez. — 

' X i T noblauch és Bennet urak, a Milestones szerzői nem is tudhatják, hogy a 
wQB^ Mérföldkövek vigszinházi bemutatója iránt miért volt szokatlanul, szinte 

páratlanul nagy az érdeklődés, mindenesetre sokkal nagyobb, mint amennyit 
a derült humoru, finom hangulatu vígjáték rendes körülmények között kapott volna. 
A -szokatlanul nagy érdeklődés oka egy kedves viszontlátás, a budapesti színházi 
publikumnak különösen örvendetes: Mészáros Gizának, a Vigszinház népszerű, kitűnő 
'..liivésznőjének hosszú távollét után való első fellépése. 

Mészáros Giza — most, hogy elmúlt, szinte lehetetlen elhinni — majdnem egy 
•i-'ve távol volt a színpadtól. Majdnem egy éve, hogy utoljára láttuk a Primerose 
/:Jsasszony egy végtelenül finom alakításában, mint felejthetetlenül kedves apácát, 
II» »iiatieiine nővért, majd a Zsába reprizén, vagy a szezón elején A gólya cimü 
•amerikai darabban. Majdnem egy éve, és most, hogy visszatért, sajnálkozni kár is, 
'fölösleges is a kényszerű hűtlenség fölött, és csak örülni lehet, hogy vége, visszatért, 
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itt van újra, frissen, ragyogóan, gyönyörűen, és ha lehet, még szebben, mint azelőtt. 
A sajnálatos ostendei balesetnek már a nyomai se láthatók: friss, ragyogó, jókedvű, 
az ami volt : — a Giza. 

A népszerű és kedves Giza, ahogyan Budapesten Mészáros Gizát isn erik, mindjárt 
nagy sikerrel kezdi, egy finom és művészi alakitással és most már csak nagyszeifi 
szerepek kellenek, sok és kitűnő alkalom, hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul 
visszatérjen, hogy mindig a színpadon legyen derült bájával és őszinte kedvességével, 
hogy sürgősen kipótolja mindazokat az elmulasztott órákat, amiket, mint az iskolában, 
a színháznál mindenképen igazolatlanoknak tekintenek. Mészáros Giza, aki hódifó 
elegánciájával és egyéni művészetével a publikum kedvence lett, mindjárt az első 
fellépésénél visszatér a publikum teljes rokonszenvébe. 

A Mérföldkövek egy finom és egészen nekivaló szerepében mutatkozik b e 
Mészáios Giza, ha lehet bemutatkozásnak nevezni ezt a fellépést azon a színpadon, 
ahol annyi nevezetes és szép sikert aratott. Emily Rhead, egy fiatal angol lány a 
második felvonásban és lady Monkhurst, egy őszülő, de még mindig elragadó asszory 
a harmadikban és ezt a nehéz és változatos szerepét igaz művészettel oldja meg. A 
Mértföldkövek iránt ezért a rendkívüli érdeklődés, és ha egyéb nem is, a Mészáros 
Giza viszontlátása is meghozza a színháznak a nagy és forró sikert. 

Nemzeti-Színház: Szép Ernő darabjában próbálnak a gyerekek. 
A csillaggal megjelölt a szerző. Mexy fehOtete. 
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Szamosi Elza egészséges. 
— A nagyságos asszony ma gyógyul-

tan hagyta el a szanatóriumot! — jelen-
tettenéhánynap előtt a Herczel-szanatórium 
pcrtása, kiérezhető örömmel a hangjában. 

Az örömében három ember öröme 
egyesült. A derék keresztényé, aki örül, 
ha felebaráínője visszanyeri egészségét. A 
Hcrczel-szanatórium alkalmazottjáé, aki, 
htiszke, hogy ott letí egészséges a mű-
vésznő, ahol ő szolgál. Az operalátogatóé, 
aki már hosszú idö óta, miként a Tann-
häuserben éneklik: fájva nélkülözte a 
repertoáron kedvenc dalművét: a Carment. 

— Szamosi Elza egészséges ! jelentette 
az operaház kommünikéje észrevehető 
örömmel. A művésznő egészségével egye-
temben ugyanis a legnagyobb sikerű mo-
dern operák térnek vissza a játékrendbe, 
nemcsak a színház művészi vezetőségé-
nek, de az . . . elővételi pénztárnak is 
igaz örömére. 

Szamosi Elza egészséges, — végre ! — 
«'Kihatjuk tehát a Carment, akinek az alakja 
Pesten összeforrott az isteni Elza karcsú 
sés démoni termetével, a Carment, amiben 
í\ legnagyobb művésznők megbuktak ná-
lunk, nein tudván kiállani az összehason-
í t á s t Szamosi alakításával. 

Pénteken hosszabb szünet után felzen-
dült újra Bizet perzselő és szilaj zenéje 
é s ismét megjelenik előttünk a meg-
elevenedett Sergeant-kép : Szamosi Elza. 

Egy uj művésznő. 
Nem az, aki tavaly volt és nem az, 

akinek hires és dicsőséggel teli amerikai 
turn ója előtt ismertük. 

Ar első Szamosi Elza, a Máder-aera 
legfőbb oszlopa volt, Puccini ideálja, aki 
népszerűvé tette az Operát és az operát, 
a mű intézetet és a műfajt városunkban, 
•világhíres lett a külföldön és a rengeteg, 
enormis munkába, a sok, forró, nagy di-
csőségbe kissé belefáradt. 

A második Szamosi Elzát távaly is-
mertük meg. Ez volt az önfeláldozó Sza-
mosi Elza, aki, noha pihenőre lett volna 
szüksége, mégis nem vonta ki magát 
egészen az Operaház nagy reorganizáló 
munkájából, hanem indiszpoziciója, ked-
vetlensége, idegessége ellenére is játszotta 
szerepeit, amelyekben más számára nem 
virult volna babér, csak hogy a munka 
fennakadást ne szenvedjen. 

A harmadik Szamosi Elzához pénteken 
volt szerencsénk. Uj, friss, pihpnt, kedv-
vel, ambícióval teli, a hangján nyoma 
sincs a rengeteg munkának, az énektech-
nikája is merőben más, ha lehet, még 
tökéletesebb, mint volt azelőtt és a játéka, 
a mintaszerű és szabállyá lett Carmen-
játéka, teli van uj és nagyszerű mozza-
natokkal. 

Ha Párisként választanom kellene a 
három Szamosi Elza között, Eris almáját 
a harmadiknak, az újnak, a legtökélete-
sebbnek adnám, a mainak, aki egy vá-
ratlan és nagyszerű lendületet, uj fejezetet 
jelent e minden részletében csodálatra-
méltó magyar müvész-karriér történetében. 

Fodor Gyula. 

: S ^ B K E I v Y A L A D Á R 
» művészi fényképész műterme ^ ^ ^ 
m 
m M a z a 3 « • 9• • •••••••••••••• 

Váczi-utcza 18. szám. 
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A kézcsók. 
z a Hatvany-premiéren történt, 

a Hiresek premierjén, amely 
meghozta az idei nagy iro-

dalmi sikert a Magyar Színháznak és ami 
ritkán jár ezzel együtt, egyben nagy pub-
likumsikert is hozott. De hát itt most nem 
erről van szó. Vagy legalább is nem egé-
szen erről. 

Szóval a dolog ugy történt, hogy 
Hatvany Lajos, a kitűnő szerző a pre-
mierjén sokkal nyugodtabbnak látszott, 
mint amilyen tényleg volt, s hogy e külső 
nyugalmát még erősebben dokumentálja, 
egyszerre csak igy szólt a Magyar Szín-
ház társalgójában. 

— Miért ne néznék meg néhány jele-
netet a darabomból ? 

Azzal nyugodt és hosszú léptekkel 
bevonult a nézőtérre. Bekopogtatott a 
földszint egyik hátulsó páholyába, ahol 
ismerősei ültek, letelepedett egy székre 
és figyelmesen nézte, hogy mi történik a 
színpadon. 

Nézte, nézte, olyan érdeklődéssel, 
mintha most hallaná először a kitűnő 
archeologus és a nagyszerű Matild asszony 
történetét. Egyszerre azonban ijedten fel-
ugrott : 

— Ejnye, — mondotta — egy perc 
múlva vége a felvonásnak, s nekem már 
a színpadon kellene lennem. 

Szólt, meghajolt és indult a színpad 
felé. 

Ebben a pillanatban elfogta egy jegy-
szedő : 

— Méltóságos úr, gratulálok, mind 
gratulálunk, nagyszerű darab . . . 

— Köszönöm, — mondotta Hatvany 
és tudván, hogy e gratuláció mire megy: 
a zsebébe nyúlt. Ez természetes, néhány 
pillanatba telt, mire a jegyszedő megkapta 
illő baksisát, bent véget ért a felvonás, a 
nézőtéren pedig felzudult a taps. Hatvany ^ 
kint a folyosó végén már a vasajtóhoz 
ért, amikor megfogta egy ismerőse. 

— Kedves Hatvany, — mondotta az 
ismerős — hát maga itt, a nézőtéren? 
Gratulálok ! Gratulálok ! 
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Aztán egy másik. 
Aztán egy harmadik! 
Kint a nézőtéren harsog a kiáltás : 
— Szerző ! Szerző ! 
Néhány pillanat és Hatvany ott kopog 

a vasajtón, amely persze zárva van. 
Kívülről még harsogóbban és még 

harsányabban hallja : 
— Szerző, szerző. 
Most már bent a színpadon a vasajtó 

mögött is kiabálják: 
— Szerző, hol a szerző ! 
Végre meghallja valaki a dörömbölést 

és kinyitják a vasajtót. A szerző bejut 
a színpadra ,és látván, hogy a füg-
göny éppen összecsukódott, berohan a 
színpadra. 

Természetesen, az első dolga az, hogy 
a nagyszerű Gombaszögi Fridának kezet 
csókoljon. 

Kezet csókoljon, egyszer, kétszer, há-
romszor . . . 

Az ügyelő azonban kegyetlen és ebben 
a pillanatban felhuzatta a függönyt. 

Felhuzatta a függönyt, mikor Hatvany 
ép a legkitűnőbb magyar színésznő kezére 
hajolt és megcsókolta. 

A függöny szétment, s a publikum 
ebben a jelenetben gyönyörködött. 

S az igazság kedvéért meg kell álla-
pitanunk, hogy ennek a szintén kitűnő 
jelenetnek ép oly mély hatása volt, mint 
a darabnak. 

Hatvany a közönség kézcsókját nyúj-
totta át a kitűnő művésznőnek, aki élete 
legszebb sikerét aratta a Híresekben. 

î ^vthMJM ?f 
—I » I » » . tmtm1 

Urak, úrfiak és delnők 
besik mostan a Szép Ernőt 
5 megláthatja bárki, 
Bogy az „Egyszeri királyfi" 
Bamar karriert csinál, 
Hem lesz belőle ugyan király, 
De megmondhatom ezt én, 
Bogy csak az első estén 
Viseli az „egyszeri" jelzőt 
mert őt 
fl hir hamar szárnyára kapja 
És tulajdon apja 
Csudáíkozni fog felette 
fiiért neki már uj jelző jár ki, 
5 a huszonötödik este 
ő lesz „ f l hu5Zonöt5Zöri kiráíyfi". 

Én most azt találom jónak 
Pl „mérföIdköDekbőI" kifolyólag, 
Bogy ameddig a szemem el Iát, 
háthatom Góthné Kertész Ellát, 
Gyönyörködhetek benne bőuen 
múltban, jelenben és jöüőben 
5 mig lenyerem tapsra lapítom, 
megállapítom 
Örömtől felüidulüa, 
Bogy ő nemcsak máma nagy müüésznő, 
De akkor is nagy lesz, husz év mufoa. 

5zenes ember. 

K o t s c h y E r i c h 
Első mechanikai szőnyeg 
poroló és megóDó intézet 
Budapest VI, Bungária-ul 
94. szám. Telefon 5-06. 
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A csodavászon. 
A Népopera mindig meglepetésekről 

gondoskodik, s aki változatosságot akar, 
az csak a Tisza Kálmán-térre menjen. A 
Katonadolog szenzációs sikere mellett 
Jadlowker vendégszerepelt, a Parsifalra 
készülnek és közben Edison zsenialitásának 
legnagyszerűbb szülöttét, a kinetofont mu-
tatják be most néhány nagyszerű délutánon 
és kitűnően sikerült estén. A Népopera, 
mely a népszerű koncertektől a hatalmas 
Wagner-bemutatókig mindennek megnyi-
totta a kapuját ami kultura és művészet, 
természetesen nem zárkózhat el és nem is 
zárkózik el a beszélő mozi e zseniális 
megoldása elől sem. Itt kerül tehát e csodás 
találmány először bemutatóra a nagy. kö-
zönség számára. Mivel azonban itt válto-
zatosat és érdekeset akar nyújtani a Nép-
opera nem elégedett meg a kinetofon nagy 
szenzációjával, hanem a kitűnő, szellemes 
Faragó Jenőt kérte meg meg, hogy ő, 
akinek mindenre van valami jó ötlete, 
csináljon valami eredeti és kedves keretet 
a kinetofon bemutatása köré. Ha csak 
keret kell, akkor van — mondotta Faragó 
— és lett belőle egy kedves és finom, 
mulatságos és vidám darab, énekkel és 
tánccal, Barna Izsó kitűnő zeneszámaival. 
A darab cime „A csodavászon", jókedvű 
tréfának, alkalmas keretnek szánta a szerző, 
de több lett annál. Friss és ötletes komédia, 
amely ugyan mindenképen szolgálja a ki-
tűzött célt és a kinetofon fenomenális cso-
dáira tereli a figyelmet, de külön is pompás 
darab, amely méltó a Casanova és több 
más nagysikerű operett szerzőjéhez. 

Egy magyar faluban kezdődik a tör-
ténet, ahol két familia él szomszédságban 
egymással. Egy magyar és egy sváb fa-
milia. S a magyar familia lánya epedő 
szívvel várja haza a sváb fiút, aki kato-
náéknál szolgál. A fiu hazajön s csodákat 
mesél Budapestről, ahol egy srófot kell 
megcsavarni és a falból folyik a viz, egy 
gombot kell megnyomni és ég a lámpa, 
gép beszél és a kocsik ló nélkül járnak. 
Mindezt nagynehezen el is hiszik neki, 
de mikor aztán elmeséli, hogy egyszer 

lefotografálták és a kép szaladt, táncolt, 
sőt énekelt, ezt már a világ minden kin-
cséért sem hiszik el neki. Sőt az öreg 
magyar gazda kijelenti, hogy szerelmes 
párját csak akkor kapja meg, ha bebizo-
nyítja, hogy igazat mondott. 

Bizonyítóba tehát a falu apraja-nagyja 
felvonul Budapestre s megtöltik a Nép-
opera két páholyát, ahonnan Szepi, a ki-
tűnő sváb gyerek konferálja be nékik a 
kinetofon nagyszerű képeit, amelyek ott 
vonultak fel előttük. Magyarázza nékik 
azt a hatalmas jelenetet, mely Napoleon 
életének egy részét mutatja be tökéletes 
kinetofon felvételben, a „Carmen az or-
feumban" cimü mulatságos jelenetet, a 
„Pajkos diákok", a „Vidám kovácsok" 
cimü zenés és énekes bohóságokat, ame-
lyekhez még egy sereg nagyszerű felvétel 
csatlakozik Csodálatosan precízek, finomak, 
művésziek ezek a felvételek, s a közönség i 
múlhatatlan gyönyörűséggel, a nagy szen- * 
záció izgalmával nézte végig az első be-
mutatón ez újkori csodát. De, hogy a 
darabot folytassuk, a falubeliek is nagy 
elragadtatással mesélik el otthon, hogy 
milyen isteni egy ördögi dolgot láttak. 
A gazda pedig automobilt, meg gramo-
font vett, de életének legfőbb vágya, hogy 
egy kinetofont vegyen. Kétezer koronáért 
vásárol is egy ládát egy utazótól, de mikor 
az utazó elment, akkor sül ki, hogy a 
ládában közönséges varrógép van. No de 
sebaj, legalább van a fiataloknak varró-
gépjük. 

Ezzel végződik a tréfás darab, amely 
illő és szép kerete a komoly nagy szen-
zációnak a beszélő és a mozgógép töké-
letes összekapcsolásának. Pázmán, Nagy, 
Vajda, Újvári, Faragó Ödön, Mátrai, Fehér 
és Horthy játszák a szerepeket és éneklik 
a kitűnő dalokat, amelyek között a Hun-
cut a pesti, . . . kezdetű a leghatásosabb. 
A közönség estéről-estére lelkesedve és 
tapsolva gyönyörködik a kinetofon töké-
letes produkcióiban és a „Csodavászon" 
pompás tréfáiban egyaránt. 

PALMA KAUCSUK SAROK 
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Mérföldkövek. 
— A Vigszinház újdonsága. — 

AVigszinház uj darabjának egyik szer-
zője, Edward Knoblauch a „Faun" 
diadalmas szerzője, a másik pedig 

Bennet, az ismert regény és vígjáték irő. 
Természetes tehát, hogy a Vigszinház 
premierje elé a legnagyobb érdeklődéssel 
nézett a budapesti publikum. S az elő-
zetesen is megokolt érdeklődés teljes mér-
tékben megérdemeltnek bizonyult a be-
mutató után : mulatságos, könnyű, finom, 
és bájos — és mégis mélyenjáró történet 
az, amelyet a két kitűnő nevű angol szerző 
ad. Igazi angol portéka, kissé érzelmes, 
megható, finom és hatásos. Ezek a jelzők 
adják meg leginkább a három felvonásos 
életkép karakterét. A mérföldkövek az 
emberélet egyes álomásai. Egy fél század 
s a terjedő cselekmény során színpadra 
viszik az érdekek és érzelmek harcát, 
amelyben, mint az természetes is, a fiatal-
ság lesz győztessé és diadalmassá, s az 
öregek, a megérkezettek és célhoz 

G. Kertész Ella 1860. G ó t h — S z e r é m y — T a n a y . Aiexy felv. 
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tak, kénytelenek belátni, hogy a fiatalokat 
is ugyanazok az erők vezetik, amelyek 
őket vezették hajdanán, s egészen közöm-
bös az évszám, amelyet irunk, az élet 
igazi értékei nem változnak a korral. Egy 
kedves családi történet ez a darab, mely 

Rhead John személye körül mondja el 
ennek az emberéletnek küzdelmét. Az első 
felvonásban csupa fiatalság, lendület és 
temperamentum John és küzdelme heves 
energiával folyik le igaz és tiszta szerel-
méért, a második a megkomolyodott, el-

1885. Mészáros Gizella, Kertész Ella Góth, Gazsi Mariska Aiexy feiv. 

Góth, Szerémy, Tanay 
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1885. G ó t h — T a n a y . Aiexy feiv. 

szánt és kemény férfit adja, aki már közel 
van a maga gyér céljaihoz is. A harma-
dik felvonásban már baronett és termé-
szetesen meg is öregedett. A tulajdon 
gyermekével kerül szembe, akinek vele és 
a körülötte élőkkel ugyanazt a harcot kell 
megvívnia, amelyet ő folytatott hajdan az 
apjával. A történet színhelye a család ősi 
háza, amely jelképesen és hangulatosan 
hirdeti, hogy csak külső és jelentéktelen 
dolgok változnak meg, az élet igaz tar-
talmai azonban nem. Az idősebb Rhead 
szerepét, ezt a nehéz hármas szerepet 
Góth Sándor játssza nagyszerűen. Csupa 
invenció, kedves báj, humor, ötlet, de 
egyben csupa komoly érték, amit csinál. 
Méltó partnere Gazsi Mariska, aki a fe-
leségét játsza ugyanilyen kitűnően. Rend-
kívül nagy sikere van G. Kertész Ellá-
nak is, aki megint tökéletes készséggel 
oldja meg nem könnyű feladatát. Szerémy 
Zoltán és Tanay Frigyes az első felvo-
násban fiatal legények, kedvesek és ötle-
tesek, a harmadik felvonásban pedig a 
fiaik Kemenes Lajos és Földváry szere-
pelnek ugyanilyen kedvesen. Nagyszerű 
Mészáros Giza, aki egy poétikus és finom 
leányalakot szólaltat meg fölényes és bá-

Kárpáthy Ilonka. 

mulatra méltó gráciával. Nagyon jó Ha-
raszti Hermin, a bájos Makay Margit, 
Zátony, Bárdi és Bogyó. Az újdonság-
nak kitűnő rendezéssel szolgált segítőtár-
sul a színház a biztos és már kétségbe-
vonhatatlan nagy sikerhez. Knoblauch uj 
müve méltónak bizonyult a „Faun"-hoz. 

Kárpáthy Ilonka. 

Tulajdonképpen még növendék Kár-
páthy Ilonka, de tehetségének erejé-
vel máris széttolta maga körül az 

iskola szűk korlátait. Rákosi Szidi asszony 
iskolájában tanulja a színjátszás művé-
szetét és Quartin mester formálja, csi-
szolja és hajHtja pompás hangját a fiatal 
primadonnának, aki már most nagyszerű 
szerződések felett rendelkezik. Márciusban 
Bűvös vadász Agatháját fogja énekelni a 
Népoperában, mig 1914 októberétől kezdve 
a kopenhágai opera kötötte le Kárpáthy 
Ilonkát 12.000 dán korona fizetéssel. 

Ez a két adat mindennél ékesebb bi-
zonysága Kárpáthy Ilonka fenomenális 
képességeinek. Egyébként az elmúlt szom-
baton a Rákosi-iskola vizsgaelőadásán a 
Szulamithot játszotta és pazar hangjával, 
kiforrott alakitó művészetével tapsot és 
dicsőséget aratott ugy magának, mint ta-
nárainak: Rákosi Szidi asszonynak és a 
kitűnő Quartin mesternek. 
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Aladár nem szamár. 
Szerző a darabjáról. 

Amikor az ember már huszonöt szín-
darabot irt, nagyon örül, ha elké-
szült a huszonhatodikkal is, és kissé 

mélabúsan gondol arra, vájjon meglesz-e 
esztendő múlva a huszonhetedik|is. Töb-
bet gondol a múltra és a jövőre, mint a 
jelenre. Az aktuális mű annyiban kerül 
szóba, fogják-e oly jól fogadni, mint a 
többieket, és lesz-e a fogadtatásban biz-
tatás arra, hogy csak tessék folytatni. 

Bizom az „én drága, jó közönségem-
ben", amelyet senkisem nevezhet több 
joggal drágának és jónak, mint én, aki 
hiszen elsősorban azokhoz a fiucskákhoz 

13. oldal 

és leánykákhoz fordulok, akikben gyö-
nyörűségünk telik. Bizom bennük, hogy 
megértenek, amikor az ő nyelvükön szó-
lok hozzájuk. 

Köszöntöm őket az én szerzőtársam, 
Stephanides Károly nevében és mind-
azok nevében is, akik az Aladár nem 
szamár tolmácsolásara annyi készséggel 
és buzgósággal vállalkoztak. Szivem nagy 
szeretetével üdvözöllek titeket, gyerme-
keim, ti jók, ti drágák . . . 

Kis gyermekem, idenézz 
Egy jó bácsit látsz itt, 
Vésd szivedbe szívesen 
Komor Gyula bácsit. 
Az ő kedve kacagó, 
A humora édes, 
Az a másik ur meg, ott 
Társa : Stefanidesz. 

Stefanidesz muzsikál 
Komor Gyula tréfál 
Gyerekekre gondol ö 
Ma ül, avagy sétál 
így volt ez már tavaly is, 
Jövőre is igy lesz, 
Komor ir majd darabot, 
Zenét Stefanidesz. 

Kivá ló művész i 
felvételeket készit: TORDA fényképész BUDAPEST, Nagymező-

utca28.Telefon165-67. 

I 
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Zsák Felicián. 
(Konferánsz a jövő heti számunkban meginduló 

uj színházi regényünkhöz.) 

Ennek a hétnek elején, pontosabban meg-
határozva hétfőn délután háromnegyed öt órakor, 
egy vörösbe játszó fiatalember állított be a 
„Színházi Élet"-hez. A fiatalember, mielőtt be-
mutatkozott volna, egy névjegyet halászott elő a 
zsebéből és mély meghajlással átnyújtotta a szer-
kesztőnek. A szerkesztő a névjegyről a követ-
kezőket olvasta : 

ZSÁK I. FEL1C1ÁN 
akadémikus 

Őszintén megvallva, az akadémikusok közül 
mindössze Heinrich Gusztávot ismerjük, s igy 
pillanatig sem kételkedtünk, hogy fiatal és ko-
pottas látogatónk szintén tagja a Magyar Tudós 
Akadémiának. De ő szerény mozdulattal elhárí-
totta magáról a dicsőséget, mondván : 

— Igen. Zsák Felicián akadémikus vagyok 
Helyesebben : sziniakadémikus. 

— Ahá ! — eszméltünk az igazságra erősen 
megcsappant érdeklődéssel. — Tessék előadni 
jövetelének célját. 

Zsák I. Felicián akadémikus zavartan forgatta 
a kalapját. 

— Kérem szépen, olvastam b. lapjukban, hogy 
karácsonyra Újházi-albumot tetszenek kiadni. Na-
gyon megkérném a szerkesztő urat, hogy tegyen 
be a lapba Talán én irnék vezércikket Újházi 
Edéről. Természetesen névalái'ással. 

— Hova gondol ? Újházi Edéről, a legelő-
kelőbb irók és a legkiválóbb művészek fognak 
írni ! 

— Akkor talán jó volnék ingyen képesleve-
lezölap-mellékletnek. 

— Oh hohó ! 
Zsák Felicián csüggeteg tekintetet vetett ránk. 

Látszott rajta, hogy egészen meg van zavarodva. 
— Hátha kotta-mellékletnek jöhetnék . . . 
— Ön nyilván megbolondult ! 
— Szerkesztő úr ! — könyörgött Zsák I. Feli-

cián összetett kézzel — legalább rejtvénypályá-
zatnak adjon le az Újházi-albumba. Az én ne-
vemből oly könnyű rejtvényt csinálni. Major úr 
lenne szives és megrajzolná. 

A helyettes szerkesztő mindenre készen, a 
telefonhoz ugrott. Elvégre elérkezett az idő, hogy 
a mentőket értesítse. De Zsák I. Felicián észre-
vette a mozdulatot és bánatosan leintette : 

— Önök bolondnak tartanak engem, pedig 
nem vagyok az. Azért jöttem önökhöz, mert egy 
színházi lapnak, speciálisan az önökének, min-
den ifjú tehetséget gyámolítani kell. A haza ér-
deke, hogy új talentumok lépjenek a régiek he-
lyére és Újházi helyett jöjjön majd e g y . . . . egy 
Zsák Felicián, 

És kihívóan hozzátette: 
— Nos, helyet adnak nekem a Szinházi Élet 

Újházi-albumában ? 
— Nem ! 
Ez a rideg válasz újólag lesújtotta Zsák Feli-

ciánt. Vizben úszó, szelid kék szemeit fájdal-
masan emelte ránk és a meghatottságtól remegő 
hangon igy szólt: 

— Higyjék el, uraim, jót tennének velem . . . 
Az én életem olyan, mint egy regény . . . 

— Milyen ? 
— Mint egy regény. 
— Topp ! — kiáltotta erre Kálmán Jenő — 

Éppen szükségem van egy regényre, miután a 
Szinházi Élet karácsonyi számában nekem kell 
regényt kezdenem. Fiatalember, ön el fog jönni 
minden péntek délután és elmeséli nekem az 
életét. Gilt? 

— Gilt ! — mondta boldogan Zsák Felicán — 
és felcsapott regénynek. Ezen a réven azonnal 
fölvett öt korona előleget és távozott. Uj regé-
nyünk hőse tehát Zsák Felicán lesz, s igy köte-
lességünknek tartjuk, hogy személyi körülmé-
nyeiről a következőkben számoljunk be : 

Zsák Ignác Felicán született Magyarpentelén 
1894 április 2-án, mint szegény, de becsületes 
szatócs-család hetedik figyermeke. Gimnáziumi 
tanulmányainak elvégezte után szüleinek akaratá-
val szemben, akik mindenáron ügyvédet akartak 
belőle faragni, beiratkozott a budapesti Színmű-
vészeti Akadémiára, amelynek jelenleg első éves 
növendéke. Arca rendes, bár rendszerint borot-
válatlan. Szeme enyhén kék. Haja vörösbe játszó. 
Ez az egyetlen hazárd szenvedélye, mert tökbe, 
zöldbe, avagy makkba sohasem játszik. Csak 
vörösbe. Állapotára nézve : előszobabérlő a Külső 
Kerepesi-uton. 

És most szárnyára bocsájtjuk Zsák Felicán 
barátunkat és reméljük nem vallunk vele szégyent. 
A nyájas olvasót pedig kérjük, fogadja szivébe 
szeretettel Zsák 1. Felicánt, aki e helyütt talán 
egy kissé hosszadalmasan fogja elmondani életét, 
szerelmét és szenvedéseit. 
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HALLÓ MIUJ5ÄG 
Bőséges mozi -rovatot nyit ezen a héten 

a Színházi Élet. A mozi ma már 
egészen szoros kapcsolatba kerüli a szín-
házzal és a hazai filmipar fejlődése bő-
séges alkalmat nyújt színészeinknek, hogy 
rendkívüli kvalitásaikat egy internacionális 
viszonylatban is érvényesíthessék, másrészt, 
hogy ujabb kereseti forrásokat szerezzenek 
maguknak. A filmipar fejlődése meg fogja 
szüntetni azt a tulprodukciót, amely ma 
a színpadi világban károsan mutatkozik, 
s ezért mi a magyar színészek, s a hazai 
filmipar érdekeit kívánjuk szolgálni, ami-
kor mozirovatunkat kiszélesítjük. A rovat 
vezetésére sikerült megnyernünk Korda 
Sándor kollégánkat, aki mint a Mozi 
cimü lap szerkesztője megmutatta páratlan 
hozzáértését és szaktudását. Mozi rova-
tunk mindenkor tájékoztatni fogja az olva-
sót a hazai és külföldi filmeseményekről. 

Weber Károly Mária tündéri dalműve az Oberon 
lesz az Operaház legszebb újesztendei 

ajándéka. A bűvös vadász méltán népszerű szer-
zője ezzel az operájával érte el élte legnagyobb 
sikerét amely egyszersmint a legutolsó is volt, 
mert nem sokkal utána Weber meghalt. Az Opera-
ház pazar pompával állítja ki a színdarabot, 
amely elsőrangú szereplőkkel kerül előadásra. 
A címszerepet a premiéren Székelyhidyné Mar-
schalkó Rózsika énekli, de tanulja a szinház 
másik, nagy tehetségű fiatal mezzoénekesnője is : 
Havas Gyöngyike. Reziales Sebők Sarolta lesz 
és Puck a temperamentumos, elragadó humoru 
Bársony Dóra, nagyobb szerephez jutott még 
Váradi Margit, Székelyhidy Ferenc, Gábor József. 

A Matyó lakodalom követi a december 19-iki 
bemutatót. Szép Ernő „Az egyszeri 

királyfi" cimü mesejátékát. Garamszeghy Sándor 
3 felvonásos matyó darabja január 23-án kerül 
szinre, mint az uj év első újdonsága. A fiatal 
matyó szerző, szülőfaluja ős tatár eredetű népe 
életének, káprázatos viseletének, zamatosságának 
egész kincsesházát tárja elénk vig történetében. 
Kiválasztottak,akik bejuthatnak a Nemzeti-Szinház 
ruhatárába, csodás dolgokat beszélnek Garam-
szeghy darabjának pazar ruházatáról, mely mind 
ott készült Mezőkövesden. Ha aztán még azt is 
tudjuk, hogy Blaha Lujza asszony, már hetek óta 
a legnagyobb szeretettel készül hatalmas szere-
pére és hogy nagyasszonyunk, hosszas beteges-
kedése után a Matyó lakodalomban lép először 
színpadra, elképzelhető az érdeklődés, mely 
Garamszeghy darabját kiséri. 

* 

Szederkényi Anna asszony, a kiváló irónő, aki a 
mult számunkban olyan érdekes divat-

levéllel debütált nálunk, ezentúl többször fel fogja 
! keresni értékes Írásaival, divatleveleivel a Szín-

házi Életet. E műfaj meghonosítása — ugy tapasz-
taltuk — az olvasók egy tekintélyes részének 
örömére szolgál, amit az is bizonyít, hogy máris 
egy sereg levél köszöni meg Szederkényi Anna 
asszonynak a művészi divatot ismertető cikkét. 

• * ' < 

Szigligeti ciklus terve foglalkoztatja ujabban a 
Nemzeti-Szinház igazgatóságát. — Ez 

lesz talán az első eset, hogy magyar drámaíró 
müveiből rendeznek ciklust. Szigligeti remekei 
kerülnek majd egymásután pompás felújításban 
a Nemzeti-Szinház színpadján előadásra. A csi-
kós", „A cigány", „Liliomfy", „Fenn az ernyő 
nincsen kas" és mind a többiek. A ciklus amely-
nek részletes programmját legközelebb ismer-
tetjük majd — valószínűleg az idei szezon 
eseményeinek befejezése lesz április—május 
hónapokban. 

A Pesti Cabaret már egészen beleilleszkedett a 
fővárosi előkelő szórakozóhelyek sorába. 

Nap-nap után nagy közönség keresi föl a vidám 
kabarét, ahol Paulini konferánszai, Asszonyi 
László és Felhő Rózsi gyönyörű énekszámai, 
Karinthy Frigyes tréfája, Kálmán Jenőnek „Szobor-
leleplezés a Margitszigeten" cimü kacagtató 
politikai operettje, Mály Gerő vidám kupiéi 
szűnni nem akaró tetszést váltanak ki a közön-
ségből. A Pesti Cabaret helyiségeiben délután 
tanagra-előadások vannak, amelyek iránt szintén 
nagy az érdeklődés, különösen a gyermekek 
körében, akik délutánonként gyönyörködve hall-
gatják és nézik a Százesztendős Béla bácsinak 
a tanagra apró színészei által megelevenített 
meséit. 

r B A U E R E R N Ő 
ÚRISZABÓ DIVATTERME 

BUDAPEST, Muzeuip-körút 15. 
A L E G E L E G Á N S A B B RUHÁKAT 

JUTÁNYOSÁN KÉSZÍTI, ^ e e e 
vsa 
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Éjjel-nappal dolgoztak a z O p e r a h á z m ű h e l y e i b e n , 
próbaszobáiban, házi színpadján, hogy 

a közönséget még karácsony előtt meglephessék 
a legszenzációsabb, a legcsodálatraméltóbb szin-
házzenei eseménnyel, a Boris Gudonovval és 
Hevesi Sándor önfeláldozó munkájának, Tango 
SZÍVÓS és kérlelhetetlen energiájának meg is lett 
az eredménye : Muszorgszkij remekmüve a jövő 
héten megéri pesti bemutatóját. A premiér dátuma, 
minden valószínűség szerint : december 20. A 
részletes szereposztás itt következik : 
Godunov Boris Szemere 
Teodor, a fia B. Sándor Erzsi 
Xénia, a leánya . . . . B. Kosáry Emma 
Dajka Fodor Aranka 
Svinskij herceg Gábor József 
Pimen, a krónikás barát . Rózsa S. Lajos 
Az ál Dimitrij Székelyhidy 
Mnisek Mária Sebők Sarolta 
Gelkolov, a duma titkára . Pusztai 
Kóbor barátok Budai és Déri 
Várnagy Ney B. 
A hülye Kertész Ödön 
Udvari bojár Toronyi 
Kruscsov Sáros 
Leviczky Pogány 
Csernakovszky Pilinszky 
Mityuk Gerendai 
Bojárok Komáromi, Kárpát 
Parasztasszony . . . . Szalai Klára 
Karmester : Tangó. Rendező : Hevesi Sándor dr. 
Karigazgató : Roubal. A díszleteket és a kosztü-
möket tervezte: Kéméndy Jenő. 

Petur és a dinnye a cime Gábor Andor legújabb 
kötetének, amely a népszerű és kedves 

kabaréköltő egy évi termését foglalja össze. 
Ragyogóan vidám párjelenetek, sziporkázóan 
elmés versek teszik a vastag kötetet, amely 
bizonyára legkelendőbb könyve lesz a karácsonyi 
könyv-vásárnak. Gábor Andor tehetsége nem 
szorul sem különösebb ajánlásra, sem bővebb 
kommentárra, hisz ismeri és szereti őt minden 
olvasó, akiben van humor és kedély. Az uj 
könyv megrendelhető a Színházi Élet kiadóhiva-
tala utján. Ára 2 korona 50 fillér. 

Baklanoff két uj szerepben lép a Népopera publi-
kuma elé. Az első a Szevillai borbély, 

a másik a Hamlet. Ezek mellett természetesen 
énekli az összes többi nagy bariton szerepet, 
Mephistót, Rigolettót, talán Escamillót is. A 
partnere Lipkovszka Lida lesz. Ugyanaz, aki az 
é le tben . . . 

Titok, de elárulhatjuk, hogy a Népopera a bécsiek 
kedvencével Piccaverral folytat tárgyalá-

sokat. A Hofoper Carusoját, akinek tüneményes 
sikere volt egy pesti koncerten, arra az időre 
szeretné megnyerni a színház, amikor az isteni 
Hermann nem bűvöli a női sziveket Pesten. 
Piccaver tehát aféle Jadlowker-helyettes lenne, 
már amennyiben Ő egyáltalán helyettesíthető . . . 
Első fellépése 23-ikán lesz, a Rigolettoban énekli 
Mantua hercegét. 

Karinthy Frigyes, a legnépszerűbb magyar humo-
risták egyike szkeccset irt Robinson 

Krausz címen, amely a Liszt Ferenc mozgóban 
mindennap nagy sikerrel kerül szinre. A Robin-
son Krausz kétségtelenül egyik legjobb terméke 
a szkeccs-müfajnak és ujabb bizonysága Karinthy 
Frigyes sokoldalú tehetségének. A szkeccs hőse 
egy romantikus hajlamú budai boibély, aki 
egészen groteszk körülmények között tesz szert 
világhírre. Csupa kedves, kacagtató jelenet a 
darab, amely erősíteni fogja a szerző nagy nép-
szerűségét. 

Uj Wotan mutatkozik be közönségünknek. A walkür 
valamelyik következő előadásán : Rózsa 

Lajos. Ragyogó fényű, ércesen csengő, erővel 
teljes és férfias, meleg hangján, semmi kétség, 
gyönyörködtetően fog megszólalni a legszebb, a 
legnagyobb wagneri bariton-szerep. Mellette uj 
és magyar Siegmund lép Anthes örökébe. Két 
aspiráns is van. Burián Károly az egyik, ő a 
legjobb Trisztán, Siegfried, Lenszki, Bibliás ember, 
az egész évadot Pesten tölti és énekelni fogja 
— magyarul — a tragikus sorsú Walsungot is, 
akit szerződött tag korában sokszor és nagy 
sikerrel személyesített városunkban. A másik 
Siegmund: KörnyeiBéla, aki legutóbb a Radamesz 
hősi szerepében tett tanúságot hangjának nagy-
szerű heroikus erejéről. 

PALAIS DE DANSE 
VI., Szerecsen-u, 35 Kezdete 10 órakor Telefon 120-77 

Decemberi favorit-müsor. A szezon slágere! COMTESSE DE 
VILLENEUVE indiai tüztáncosnő a „Buddha áldozata" cimü 
csodás táncmimodrámájában a párisi „Folies Bergeres" 
szenzációja. Ferenczy Károly, Lónyay Piroska, Vera Rodin 
modern élőszobrok, Simay István, Oriette trio tangó-csoport, 
Bredford?? s a többi attrakciók. Előadás után vidám 
táncmulatság reggelig. Jegyek elővételben az összes jegy-

irodákban és este 9 órától a pénztárnál kaphatók. 

S z í n h á z u t á n 
k e z ő h e l y az ú j o n n a n átép í te t t 

a l e g k e l l e -
m e s e b b é t -

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

O • 
• • 

„ E X C E L S I O R " -

szálloda étterme 
Ifj. Bokor és Kiszel, tulajdonosok. J 



S/inilAZI ELET 17. oldal 

KÉT MOZISZENZÁCIÓ. 

Fantomas IV. 

Mi lett Fantomassal? Ez a rejtélyes 
és izgató kérdés zárja le a Gaumont-gyár 
Fantomas III. cimü szenzációs detektiv-
történetét. A közönség ugyanis nem nyug-
szik bele, hogy pokolian ügyes hőse, 
Fantomas, egyszerűen eltűnjék szemei 
elöl. Mi lett Fantomassal ? Megnyugtatjuk 
a közönséget, már a napokban ismét látni 
fogjuk karcsú alakját, amint ezernyi 
rémséges szi-
tuáción sur-
ran kei észtül, 
könnyedén s 
elegánsan. 
Sohagonosz-
tevő alakja 
nem volt any-
nyira szim-
patikus, mint 
Fantomas - é, 
akit az egyik 

legragyo-
góbb francia 
szinész,René 
Navarre tett 
népszerűvé. 

AJuve contre 
Fantomas ci-
mü regény-
ből készült a 
darab s ami-
kor a Gau-
mont-gyár az első filmet világgá röpítette, 
már elhatározott terv volt, hogy Fantomas 
nem egyhamar fog letűnni a film-szín-
padról. A gyár milliókat fektetett bele 
egy-egy Fantomas-filmbe és persze mon-
danunk sem kell, hogy a milliók bősége-
sen megtérültek. Mert — és ez adja meg 
ezeknek a detektiv-drámáknak igazi ér-
iékét — a Fantomas nemcsak izgalmat 
ád, hanem valóságos művészetet, főként 

pedig a film-beállitásának azt a tökéle-
tességét, amelyet a mai előrehaladott 
mozi-művészet mellett is csak ritkán ta-
lálunk meg. Fantomas tehát él és virul 
és még sok csapdát, sok veszedelmes 
helyzetet állit szintén agyafúrt ellenségei-
nek. Most hétfőn indul hódító körútjára 
a Fantomas IV., de lesz ötödik, hatodik, 
sőt hetedik rész is. A gyár tudnillik az 

első rész si-
kere után hét 
részre ter-
vezte osztani 
Fantomas ka-
landjait, de 

amennyire 
különleges és 

szenzációs 
alak Fanto-
mas, nem le-

hetetlen, 
hogy az ér-

deklődés 
hatása alatt 
tovább foly-
tatódik tör-
ténete. Akik 
a Gaumont 

budapesti 
igazgatósá-

gának kis be-
mutató ter-

mében már látták a negyedik részt, 
valóságos elragadtatással nyilatkoztak 
róla és semmi kétség, hogy a közön-
ség is azzal az érdeklődéssel fogja 
fogadni, amely csak a legnagyobb 
mozislágereknek jár ki. De ami a leg-
fontosabb, most legalább majd meg-
tudjuk a harmadik rész végén nyitva-
hagyott kérdést, hogy mi lett Fanto-
massal ? 

jelenet a Fantomasból. 
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Karácsony este. 
A Gaumont gyáinak másik, a Fanto-

mas után következő nagy succèsének is 
meg van a külön szenzációja. A hires és 
népszerű Páris gyermeke, a kis Suzanne 
Priva játszik a Szent éjszakában, e meg-
hatóan finom és gyöngéd karácsonyi tör-
ténetben. 

A darab a Napoleon-időkben játszódik. 
Napoleon rettegett rendőrminisztere, 

Fouché, miután hónapokig nem birta a 
„Vörös kéz" banda tagjait kézre keríteni, 
napról-napra hosszabb orral távozik a 
császár szobájából. Napoleon nincs meg-
elégedve a rendőrséggel. Fouché végre 
legkiválóbb emberére Sangéra ráparan-
csol, hogy minden áron kerítse elő a 
császárt nyugtalanító banda tagjait. 

Sangé tényleg a legügyesebb embere 
a párisi policiának. Egyedül álló ember 
s minden szeretete a kis Maríe-Louise-ra, 
egyetlen kis leányára halmozódik, akit egy 
kolostorban neveltet. Az egész hetet hiva-
talában tölti el Sangé, de vasárnap a kis 
lányával van együtt. Most karácsony kö-
zeledik, karácsony a legboldogabb ünnepe, 
amelyen két teljes napig lehet együtt a 
kis lányával. Szerencséje van. Karácso-
nyig sikerül neki kézrekeriteni a banda 
vezetőit. És tényleg, élete legboldogabb 
estéje ez a karácsony. A maga diszitette 
fenyőfa alatt ül és hegedül a kis leánya 
ezüstös hangja mellé. Egyszerre nyílik az 
ajtó, két ember jön be, akik egy hivatalos 
irást adnak neki öt, amelyben Fouché 
azonnal magához rendeli őt. Elmegy a 
jelzett térre, de ott senkit sem talál. Ha-
zasiet nyugtalanul, odahaza csend van, 
kiáltja lánya nevét, senki sem felel. Az 
assztalon egy levél fekszik: „A lányod 
elvittük. Vigyázz magadra, ne kövess 
bennünket! A vörös kéz." Sangé megsem-
misülten rogy össze. Másnapra azonban 
összeszedte akaraterejét. A rendőrséggel 

nem kerestethette a kis Marie-Louiset, 
mert féltette, hogy megölik a banditák. 
Ő maga akarta megmenteni. A banditák 
pedig egy erdő szélén magára hagyták a 
kis gyereket. Történjék vele, aminek tör-
ténie kell ! És a kis Marie-Louiset sok 
órai bolyongás után egy paraszt házaspár 
találta meg, akiknél uj otthont talált. 

Esztendők multak el közben, Marie-
Louise otthont talált a földmiveseknél, de 
mindig emlékezett apjára, s az édes ka-
rácsonyi dalra. Vőlegénye is volt egy 
fiatal csendőrőrmester, aki tudott a meny-
asszonya bánatáról. Sangé közben telje-
sen elszegényedett, járt faluról-falura a 
leánya után. Egy nap egy öreg csavargó 
kilopta zsebéből az okmányait. A csa-
vargó Marie-Loise vőlegénye kezeibe ke-
rült, aki örömmel vitte menyasszonyához. 
Karácsony este volt. A lány boldogan 
emlékeztette vélt apját a régi karácsonyi 
dalra — de az semmire sem emlékezett. 
A sors azonban idevezérelte a régi dal 
fonalán az igazi apát, Sangét is — és 
végre, annyi bánat és szenvedés után 
újra együtt lehetett a lányával a szent éj-
szakán. 

Rablétek. 
— A második Fedák film. — 

— Ennyire izgatott még sohasem voltam pre-
mier előtt ! 

Ezt a premierekben és diadalokban épen nem 
szegény iró mondotta tegnapelőtt. Földes Imre 
volt ennyire izgatott és volt is oka rá. Az első 
mozi premierjén voltunk az Uher-gyár kis be-
mutató mozijában a diadalmas színpadi szerző-
nek. Megírtuk mi is már, hogy az Uher-gyár 
második Fedák-filmjét Földes irta. Megírtuk azt 
is, hogy nagy, igen nagy sikerre van kilátás — 
de — őszintén meg kell vallanunk — sem arra 
nem voltunk elkészülve, hogy a gyáv rendezés-
ben és technikailag ilyen tökéleteset csináljon, 
sem arra, hogy Földes Imre az első mozi darab-
jában ép oly káprázatos ügyességű rutinier le-
gyen, mint amilyennek őt ismerjük. Csalódtunk. 
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A Földes darab valóban szenzáció, finom, izgal-
mas és irodalmi, az Uher-gyár munkája pedig 
technikailag fölér bármelyik külföldi gyárral. 

Szándékosan hagytuk legutóbb a Fedák Sári 
nevét. Szándékosan, mert valósággal gondolko-
dóba ejt bennünket az a hihetetlen haladás, ame-
lyen ez a nagyképességü művésznő ilyen rövid 
idő alatt, az első Fedák-filmtől a másodikig ke-
resztül ment. Ennyire színésznő, mint Fedák, nem 
igen értette még meg a mozi lényegét. Egészen 
nagy intellektus és tüneményes tehetség kellett 
hozzá, hogy a második kísérletből az jöjjön ki, 
amit láttunk : egy eiőkelő, valőrös, uj, uj művé-
szet. Ez a darab mindenkit meg fog győzni arról, 
amit a beavatottak régóta tudnak, hogy Fedák 
épen olyan nagy drámai művésznő, mint amilyen 
jelentős az operettszinpadon. 

Külföldi gyárak abszolút tökéletességére em-
lékeztet az is, hogy az ensemble minden tagja 
kifogástalan. 

Rátkay a fő férfi szereplő. Ez a pompás ta-
lentumu szinész látszik, hogy mély studiomokat 
végzett, mielőtt a felvevőgép elé állott. Igaz, hogy 
végtelenül hálás szerepe van, de megdöbbentő 
erővel is játsza el. Igen nagy sikere lesz, biztos, 
hogy özönével fogja ő is, Fedák is, meg a má-
sik két főszereplő, Thury Elemér és Désy Alfréd 
is az ajánlatokat külföldről. 

Thury Elemér és Désy Alfréd az Uher-Bolgár 
gyár két állandó engagementu színésze, Pompá-
san dolgozik mind a kettő. Nincs az a gyára a 
világnak, amelyiknek ne lenne oka irigyelni ezt 
a két férfias, szép és talentumos színészt az 
Uher-Bolgár gyártól, amely ugy hisszük, valójá-
ban ezzel a darabbal kezdi meg a karrierjét. 

Annak a példátlan haladásnak, amelyen rövid 
pár hét alatt keresztül ment az Uher-Bolgár 
filmgyár, a legfőbb okozója kétségkívül az uj 
rendező : Kertész Mihály. Beőthynek ez a talen-
tumos színésze a nyáron a Nordisknál töltött 
pár hónapot, s a tapasztalatokat, amiket ott szer-
zett nagyszerűen emésztette meg. Az uj darab-
ban egy pár olyan rendezői ötletet, trükköt lát-
tunk, amelyik dicséretére válna akármelyik mozi-
rendezőnek is. Mellette igen nagy érdemei van-

nak ifjabb Uher Ödönnek is, aki elsőrendű el-
méleti és gyakorlati szakértője a kinematográfiá-
nak s ugy a technikai, mint a szellemi részben 
igen sok dologban nagy haszonnal munkálkodott. 

A darabra még visszatérünk a nyilvános be-
mutató folyamán. 

Milliók a föld alatt. 

Másfél órai folyton feszülő izgalmat 
hoz a moziközönségre a legújabb 
Unio-film, a „Milliók a föld alatt". 
Mintha az összes eddigi kalandor-

drámák trükkjeiből akart volna mutatót adni a 
gyár, teli van a darab szenzációsnál szenzációsabb 
attrakcióval. 

Ellen Zandoff, egy kalandornő Brown detektív 
kezeibe kerül. Mivel beteg, kórházba viszik, ahol 
Ellen belátja eddigi élete hibás voltát, s újból 
tisztességes életet akar kezdeni. Brown behozza 
nagynénjéhez társalgónőnek. Ellen egy este az 
Esplanade-szállóbau rájön, hogy két volt apas-
társa el akarja rabolni egy készülő aranybánya 
terveit. A rablás, bár Brown jelen volt, sikerül is. 
A detektív a rablók üldözésére indul autóján, de 
összeütközik egy teherautóval. Az apasok közben 
Ellent rá akarják kényszeríteni, hogy velük men-
jen. Az ügyes leány azonban megszökik tőlük, s 
kínainak öltözve előbb vonaton, majd motor-
biciklin üldözi őket. A bic kii azonban eltörik, s 
Ellen egy folyóba zuhan. A rablók közben az 
indiánok segítségével már hozzá is fogtak a bánya 
kiműveléséhez. Ellen újra a kezeikbe kerül, de 
újból sikerül megmenekülnie. Sok izgalom után 
már-már megvan az ellopott terv, amikor az 
egyik rabló egy léghajón, a kötelekhez kötve 
magát lovastól elmenekül újra. [ Brown detektív 
aeroplánon üldözi, a léghajó lelógó kötelén fel-
kúszik hozzá és végre sikerül visszaszereznie a 
tervet. 

Ellen szerepét a legszebb és legkiválóbb né-
met színésznők egyike Hedda Vernon játssza 
azzal a művészettel, amelyik kiemeli a darabot 
a közönséges kalandordrámák sorából, s való-
sággal művészi értékűvé ava'ja azt. 

Apollo műsora dominál 
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A Sárga csikó. 

A lobogó ingű, piros dolmányos ma-
gyar csikósok alighanem megtépáz-

„ zák a cow boyok dicsőségét. A 
magyar népélet, amelynek romantikáját 
annyi szép Jókai-regényben élveztük, be-

vonul és pedig diadalmasan vonul be a 
mozi birodalmába, részben a Pathé Fréres, 
részben Janovics Jenő doktornak és a 
kolozsvári Nemzeti Szinház színészeinek 
jóvoltából. 

Csepreghy Ferenc „Sárga csikó"-ját 
érte az a szerencse, hogy hosszú színpadi 

A baba. Egy ked 

pihenés után világkörutra indulhat. A 
drámai cselekményekben gazdag darab 
egészen uj színben fogja a külföld előtt 
feltüntetni a „betjáren und gollaschen" 
népét. És különösen szerencsésen válasz-
tott Goldenweiser Ernő, a Pathé Fréres 
budapesti igazgatója, amikor a kolozsvári 

es Pathé-bohóság. 
Nemzeti Szinház művészeivel csinálta meg 
a filmet. A kolozsvári színészek benne 
élnek a népszínmű hangulatában, mert .a 
vidéken még kedvez e műfajnak a közön-
ség izlése. A Sárga csikó karriérje külön-
ben is biztos, már csak azért is, mert a 
szépséges Berky Lili játsza a főszerepet. 

Az áruló telefon. A Pathé filmgyár uj vígjátéka. 
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Partnerét, Várkonyi Mihályt pedig az első 
Fedák-filmről ismeri előnyösen a közön-
ség. Minden jel arra mutat, hogy a Sárga 
csikó rendkívüli sikert fog aratni itt is, a 
külföldön is, ahol a magyar színpadi mű-
vészet már nem egy ízben számottevő 
dicsőséget aratott. Külön elismerés illeti 
meg a kolozsvári Nemzeti Színház kitűnő 
igazgatóját, Janovics Jenő doktort, aki 
Csepreghy müvét moziszinre alkalmazta. 

A Pathé Fréres budapesti igazgatósá-
gánál a napokban került bemutatóra a 
Sárga csikó. A házi premier szakértő kö-
zönsége a legteljesebb elismeréssel nyilat-
kozott a filmről, ami pedig nagy szó, 
mert a Pathé embereinek szemét a leg-
kisebb hiba sem kerüli el. Kétségtelen, 
hogy a világhírű márkával ellátott ma-
gyar film bemutatója egyike lesz a mozgó-
képművészet szenzációinak. 

A Nilus királynője. 

A közönség bizonyára élénken emlékezik 
még a híres Cines-gyár „Qu vadis" szen-
szenzációs filmjére, amely tavaly egyik 

legnagyobb eseménye volt a mozinak. Az idén 
a Cines megint hatalmas művel ajándékozta meg 
a világot. „A Nilus királynője" címen feldol-
gozta Antonius és Cleopatra történetét, amely, 
mint történelmi olvasmány is, megfogja az olva-
sók lelkét drámai erejével. Hát ha még egy 
szinpad a korhű milliót is oda tudja vetíteni a 
közönség elé. 

Antoniust, a kiváló római hadvezért, aki leg-
szebb férfia volt korának, Cleopatra egyiptomi 
királynő egészen hatalmába keríti. Antonius el-
hanyagolja Róma érdekeit, árulóvá lesz és csak 
szerelmének él. Hiába jön el hozzá a felesége, 
Octavia, hogy visszaszerezze magának és Rómá-
nak. Ekkor Rómában árulónak kiáltják ki és a 
szenátus Caesart küldi el, hogy Antoniust élve, 
vagy halva kerítse kézre és hozza Rómába. 
Caesar partra száll Egyptomban, elfogja Anto-
niust, mig a szerelmes Cleopatra, amikor látja, 
hogy a játék vesztve van, egy viperával meg-
maratja magát. 

Ezt a gyönyörű történetet játszák el a Cines 
nagyszerű színészei. A fölvételek lent készültek 
a Nílus partján és pazar szépségükkel bámu-
latba fogják ejteni a közönséget. A pompás 
klasszikus keret alkalmat adott a gyárnak, hogy 
valóságos orgiákat rendezzen a színekből és 

természeti szépségekből. A Nilus partja, az 
egyiptomi épületek, krokodilusok és az egyip-
tomi föld ezer csudája vonulnak föl a néző előtt. 

A Nilus királynője a jövő héten kerül szinre 
az Apolló mozgófénykép színházban, amely nagy 
áldozatkészségével igazán rászolgált nagy nép-
szerűségére. 

A filmkölcsönzés. 
Interjú egy filmkölcsönzővel. 

A mai válságos hiteléletben egyetlen 
egy a mozik táján ismerős a vigasz-
talás. Hogy, ha pénzt manapság 

"em is lehet kölcsön kapni — legalább 
filmet lehet, sőt a mozisnak másképen 
sem lehet, csak kölcsön. A mozilátóga-
tókat — és ki nem mozilátogató ? bizo-
nyára érdekelni fogja àz alábbi nyilatkozat, 
amelyet a Szinházi Élet és Mozi munka-
társának tett egy uj filmkölcsönző cég, a 
Schvarzennberg és Társa egyik főnöke, 
Schvarzenberg ur arról, hogy milyen utat 
tesz meg a film, míg a gyár ateliéjából 
a néző szemei elé kerül. 

A közönségnek szó! persze csak az a 
felvilágosításom, hogy a film először is a 
gyártól minden anyagban az illető ország-
beli képviselőhöz kerül. A képviselő — 
ha egy személyben kölcsönző is — ki is 
kölcsönzi a képet, ha nem eladja kölcsön-
zőnek Az én cégem például képviselő is, 
képviselője a legtöbb nagy olasz film-
gyárnak Magyarországon. Nálunk jelent 
meg tavaly a Quo vadis, az idén a Girardi-
film, a Kék egér, és nálunk fog jönni a 
Nilus királynője, a Tangóláz és még egy 
csomó nagy szuccès is. Filmkölcsönzővé 
csak most alakultunk át tekintetettel arra 
a nagy érdeklődésre, amely közvetlenül a 
mozisok részéről filmeinket érte. 

— Hogy milyenek a kölcsöndijak ? A 
Iegváltozatosabbak. Lehet egész jó műsort 
kapni egy estére ötven korona kölcsöndijért 
is, de fizetnek több száz koronát is egy 
szenzációért esténként. 

— A mozisoknak szól a mi cégünknek 
az újítása, hogy csak egész műsort adunk 
kölcsön. Eddig ugyanis a mozis több 
helyről szereztette be és szerezte a filméit. 
Mi teljesen is összeállítjuk a műsort és 
úgy kapja meg. Különösen a kisebb pesti 
és vidéki mozik számára bir ez óriási 



fontossággal. Ezek ugyanis sokszor estek 
abba a hibába, hogy a műsoruk nem 
csak, hogy nem volt kellő ízléssel meg-
válogatva, de egyik kép leverte a másik 
kép hatását. Adtak például egy szenzá-
ciósnak jelzett drámát? Biztos, volt mel-
lette egy másik, de szintén hosszú dráma 
is. Ennek persze csak az volt az oka, hogy 
nem jöhettek föl Pestre minden héten. 
Nálunk valóságos dramaturg-bizottság 
állítja össze az egyes műsorokat. Azt hiszem, 
ennek meg is lesz a hatása. A mozisok 
részéről az érdeklődés máris határozattan 
tapasztalható. 

RFUjM IIACV 

fSherlock Holmes a filmen. Az 
első nagy bűnügyi szenzációt is a francia 
Eclair gyár hozta tavaly és két év előtt 
a Zigomár sorozattal. Akkoriban Zigomár 
szépen hangzó nevétől zengett füfa-Ievél, 
de még az ő népszerűségénél nagyobbra 
van kilátása a Sherlock Holmes soro-
zatnak, amelynek első része a legköze-
lebbi hetekben jelenik meg. Conan Doyle 
világhírű alakját is az Eclair gyár drama-
tizálja filmre. 

A három testőr. Dumas világhírű regénye 
is filmre kerül legközelebb. A pompásan sikerült 
film bemutatódik még ebben a hónapban. 

N a p o l e o n élete. Sok mozidarabban szere-
pelt már Napoleon, de valamennyit messze felül-
múlja a legtöbb eddigi történelmi darabbal együtt 
az a Napoleon film, amelyet december huszon-
kilencedikén jelentet meg a Pathé gyár. A gran-
diózus filmen több, mint harmincezer sze-
replő van. 

A tangóláz — Mátray Ernővel. 
Hiába, a tangó már tényleg helyet foglal 
minden művelt és műveletlen ház aszta-
lán. Ezt dokumentálja legalább az a szen-
zációsan vidám film is, amely legközelebb 
jelenik meg Tangóláz cimen. Az újdonság 
érdekességét növeli az is, hogy a fősze-
repét Mátray Ernő, Reinhardt kitűnő 
magyar színésze játsza el. 

A halál sz igete . Gyönyörű film jelenik 
meg a Danmark filmgyár kiadásában legközelebb 
ezen a cimen. A darab főérdekességét az adja 
meg, hogy a legtöbb beállítása hü másolata 
Böcklin világhírű képeinek. A darabot báró 
Palle-Rosenkranz irta. 

A Twist Olivér mozi darab. 
Dickens örökszép regénye, Twist Olivér 
megható története legközelebb moziba 
kerül. A Twist Olivér szerepét Nat Good-
win fogja eljátszani. 

Haupmann után Schnitzler. Még 
le sem aratta a Nordisk filmgyár kolo-
szenzációja, Haupmann Herhardt darabja 
az Arilantis a megérdemelt és ráváró sike-
ret, már is készülődnek a második irodalmi 
slágerre, Schnizler Arthur Liebelei cimü 
darabjára. A Liebelei főszerepét Psilander 
fogja játszani. 

M E D G Y A S Z A I YILMA 
KABARÉJA 

MODERN SZÍNPAD 
VI.. Andrássy-ut 69 szám. — Telefon-szám 98-16. 

A nagysikerű decemberi műsor: 
Uroshima halála, japán ballada, színre alkalmazta 
Márkus László, z e n é j é t s z e r z e t t e Nádor Mihály; 
Az i r ó n ő , i r t a Molnár Ferenc ; Gábor Andor po l i t i -
kája és uj Pufidarabja; Móricz Zsigmond paraszt-
históriája .A szép Meluzina, A tangó és Max 
Linder stb. Medgyaszay uj magánszámokkal. — 
Jegyek előre válthatók egész napon a városi jegy-
irodákban és d. u. 4 órától a kabaré pénztáránál. 

T R O C A D E R O 
VII., Király-utca 77. • Telefon 15-10. 
Ma és a következő napokon az óriási sikerű 
decemberi műsor. Fellépnek Pepi Weiss a 
világhírű német humoristanő. Trude Troli saját 
műsorával, Szőke Szakái nagysikerű szatírája: 
A betegsegélyzőorvos. Studentenstreiche. Posse 
in 1 Akt. Kovács Andor uj szólókkal, Lola 
Elkins táncmüvésznő azonkívül 18 attrakció. 
:: 12-ig tánckabaret, 1—5 táncmulatság. :: 



A v i s s z h a n g . Szép Ernő 
nemsokára bemutatandó mese-
játékában, az Egyszeri királyfi-
ban sok a statiszta. A statisz-

ták szerepét persze az akadémia növen-
dékei látjáK el, akik ilyenformán szorgal-
masan megjelennek a próbákon. Az egyik 
próbán két növendék beszélget: 

— Jó volna uzsonnáim, — mondja az 
egyik. 

— Az ám, ha pénzünk volna, — só-
hajt a másik. 

— Be kellene vasalni az uzsonna 
költségeit Szépen. 

— Szépen ! — mondta erre a szerző, 
aki véletlenül épp a hátuk mögött állott 
és akaratlanul is kihallgatta a növendékek 
diskurzusát. De ezt csak a poén kedvéért 
mondta, mert próba után elküldte uzson-
názni a fiatalokat. 

Z. Molnár nem lép föl. 
Most csütörtökön este beállit 
Beöthy Lászlóhoz Z. Molnár 
Laci. A kitűnő művész ked-

állt oda a direktor elé és igy 

ur, én ma nem fogok 

vetlenül 
szólt : 

— Direktor 
játszani. 

Beöthy megdöbbenve nézett rá. 
— Nem értem, — mondta — miért 

nem akar játszani ? Mi baj ? 
— Sok minden. Rosszak a viszonyok, 

nem vagyok indiszponálva, meghűltem, 
kevés a pénzem . . . 

A direktor kétkedve csóválta a fejét. 
— Ez nem ok. Az igazi okot szeret-

ném hallani. Miért nem akar ma este föl-
lépni ? 

— Azért, — szólt diadalmasan Z. 
Molnár — mert ma este „A hiresek" 
megy és nekem nincs benne szerepem. 

A legújabb űrmér-
ték. A művész-klubban szom-
bat esténként férfi összejöve-
telek vannak a szezon kezdete 
óta. Béldi Izor is szorgalmasan 

látogatta az összejöveteleket, amelyek 
egyúttal természetesen szeszes italok él-
vezetével is összevannak kötve. Az „Arany-
eső" és „Katonadolog" kitűnő librettistája 
előtt egy szilvóriummal teli üveg, egy 
kis pohárka és öt-hat gyufaszál volt az 
asztalon. Hervay Frigyes, aki Béldi mellé 
került, szórakozottan játszani kezdett a 
gyufákkal, de a Club bérlője rémülten 
figyelmeztette, hogy hagyja békén a gyu-
fákat, mert Béldi ezekkel jegyzi, hogy 
hány szilvóriumot ivott meg idáig. 

Hervay aztán elment az asztaltól és 
vagy egy óráig feléje se nézett Béldinek. 
Amikor megint visszajött, megkérdezte: 

— No, hányadik skatulya szilvórium-
nál tartasz? 

A legjobb aforizma. 
Korcsmáros Nándornak van 
egy elfogadott darabja a 
Magyar Színháznál. Cime : 
A becsületes asszony. Korcs-

máros most azzal szórakozik, hogy a 
Tökéletes asszony plakátjain a kezével 
eltakarja az első két szótagot, csak annyi 
marad meg belőle, hogy . . . . letes asz-
szony. Ehhez aztán hozzáképzeli az ő 
darabjának cimét. 

Ezt a különös passzióját el is mondta 
Beöthynek, aki mosolyogva igy válaszolt: 

— Nagyon természetes, hogy eltakarja, 
hisz az asszonyok rendesen csak akkor 
becsületesek, ha valamit eltakarnak. 

Helyreigazítás Feny-
vessy és Vendrey tata egyik 
délben sétálgatnak a Lipót-
köruton, amikor hallják, hogy 
egy diákgyerek kellő áhítattal 

ezt magyarázza a másiknak. 
— Nézd, az a kövér ottan Vendrey 

Ferenc, a Vígszínház tagja. 
Fenyvessy elmosolyodott és igy szólt 

a fiuk felé: 
A Vígszínház vastagja. 
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Ahol unatkoznak 
Mária Antonia 

A zöld f rakk 
Mérföldkövek 

Stuar t -Mária 

Mária Antonia 

A faun 

Az egyszeri 
királyfi 

A dolovai 
nábob leánya 

Egyszeri királyfi 

Az utolsó csók 

Mérföldkövek 

Aladár nem 
szamár 

A titok 

Mérföldkövek 

Aladár nem 
szamár 

A zöld frakk 

Az utolsó csók 
Mérföldkövek 

A mozikirály 
A tökéletes 

asszony 

A cigányprímás^ 
A tökéletes 

asszony 

Uj földesúr 
Hiresek 

Kinetofon elő. 
3 - 5 - 7 - 9 

Halló Kinetofon elő. 
6 - 9 

Hiresek Kinetofon elő. 
6 - 9 

Halló Katonadolog 

Hiresek 

Halló 

1913 

Sevillai borbély 

Katonadolog 

A kék madár 
1913 

Budagyöngy 
Katonadolog 

rím/Eli szinuAz 
A faun. 

Vígjáték 5 fe lvonásban. Ir ta: Eduard 
Knoblauch. 

Ktirthy György 
Paulay Erzsi 
Rajnai 
Horváth lenő 
Csillag Teréz 
Bartos 
Mészáros Alajos 
Hajdú 
Mátray Erzsi 

Lorg Stoinbury 
Lady Alex. Vamery 
Silvani herceg 
Sbi Ernest 
Mrs. Hojre Clarke 
Maurice Norris 
Cyril Overton 
Fisch komornyik 
Vivian 

Színház után a NEW-York kávé-
házba megyünk. 

Ahol unatkoznak. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Pailleron E. 
Fordj to t ta : Huszár I. Rendező: Dr. Csathó 

Kálmán. 
S z e m é l y e k : 

Kürthy György Bellac tanár 
Náday Béla Céran Roger gróf 
Dezső József Raymonde, helyettes főnök 
Hajdú József Toulonier, ál lamtitkár 
Gál Gyula Saint Réault báró ' 
Kürti József Tábornok, a szená tus tagja 
Bónis Lajos Virot, képviselő 
Mészáros A. Gaiac, szerkesztő 
Gabányi L. Des Millets, költő 
Lubinszky T. De Boines báró 
Szőke Lajos Francois, inas 
Rákosi Szidi Réville hercegné 
Cs. Alszeghy I. Céran grófné 
Nagy Ibolya Laudan marquisnő 
D. Ligeti J. Raymondné 
Váradi Aranka Villiers Susanne 
Paulay Erzsi Watson Lucy 
F, Dömjén R. Saint Réault báróné 

Stuart Mária. 
Történelmi szomorújá ték 5 felvonásban. 
Irta Schiller F. Fordí tot ta Kovács Gyula 
és Sulkovszky J. Rendező Dr. Csathó K. 

Személyek : 

S. Fáy Szeréna 
Jászai Mari 
Mihályfi József 
Gál Gyula 
Gyenes László 
Bónis Lajos 
Garamszeghy S. 
Hajdú józsef 
Beregi Oszkár 
Bar tos Gyula 
Lugosi Béla 

Erzsébet , Anglia királyn. 
Stuart Mária, skót királyn. 
Dudley Róbert 
Ta lbo t György 
Cecil Vilmos, Burleigh br. 
Kent gróf 
Davison Vilmos, államt. 
Paulet Amias lovag 
Mortimer, unokaöcscse 
Aubespine, francia köv. 
Belliévre gróf 

Történik részint a fotheringiai várban és 
az azt környező parkban, Nor thampton 
angol grófságban, — részint Londonban 

a westminster i palotában, 1587-ben. 

SORRENTO 
KÁVÉHÁZ 

Rácz Gyula ZÖLDI MARCZI 
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Maria Antonia-
Történeti szinmű 5 felvonásban. Irta 

Szomory Dezső. 

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

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

I. felvonás. A nemzetgyűlésen a három 
rend tanácskozása eredménytelen s a 
neheztelő XVI. Lajos királyi hatalmával 
és testőreivel oszlatja fel a nemzetgyű-
lést, miután Mirabeau vezetésével elhatá-
rozták a képviselők immunitását. A test-
őrök közt van de Saint Marie gróf test-
őrkapitány, aki itt találkozik fogadott 
testvérével, Barnave-val, aki a forradalmi-
párt egyik vezére. De ez hiába hivja az 
új zászló alá, Saint Marie hű marad, 
mert titokban szerelmes a királynéba. 

II. felvonás. A királyi család a guillo-
tine egy kis modelljével Guillotin doktor 
új találmányával szórakozik, amikor egy-
szerre felhangzik az ablak alatt a nép 
lármája, akik kenyeret követelve, ostro-
molják a palotát. De Saint Marie meg 
akarja menteni a királynét, azonban a 
királvné azt hiszi róla, hogy ő is áruló,' 
s arcúi üti. 

III. felvonás. A királyi család menekül. 
Az üldözők Varrensben egy kis fűszeres 
boltban érik utói őket s hiába könyörög 
a fűszeresnének, hogy rejtse el. Elfogják 

s viszik vissza Párisba. 
IV. felvonás. A Templeben. XVI. Lajost 

halálra Ítélték, három hónapi haladékot 
kér és papot, hogy végső útjára elkészül-
hessen. A három hónapot megtagadják, 
a papot elhozzák. Búcsúzik a családjától 
s f. lesége Mária Antoinette itt megis-
meri Lajos igazi nagyságát s egymásra 
találnak. 

V. felvonás. De Saint Marie bevallja a 
királynénak szerelmét, mikor már semmi 
más módon nem tudja rábirni, hogy me-
neküljön. A királyné azonban méltatlan-
nak találja magához ezt és ő is követi 
XVI. Lajost a vérpadra. 

SGHWARCZ IZIDOR 
URI-, NŐI- ÉS GYERMEKCIPŐK RAKTÁRA. 

Mértékszerintí megrendelések 
és javítások elfogadtatnak. 

Budapest, VII.,Szövetség-u.28/b 
Telefon hivó „József" 29—80. sz. 

PESTI 
CABARET 
TANAGRA 

Gyár-utca 21. sz. 
Uillanios megálló-
hely. Teréz-faörut 
Szondy-uíca sarok. 

M i n i s z t e r t a n á c s , Liptay 
Imre tréfája . Falun, Kondor 
Ernőtől. Szüret a Lipót-
városban . :: Biztosítsunk, 
jelenet Békeffy Lászlótól. 
:: :: :: Szoborleleplezés 
a Margitszigeten, Kálmán 
Jenő operá ja . :: A Nagy-
bácsi, Karinthy Frigyestől. 
4 - 6 óráig színpadi tréfa, 
Sajtó Szabadság, Liptay 
Imrétől. 

Konferál : Paulini Béla. 

jegyek előre válthatók a 
szinlapon megjelölt helye-
ken és a pénztárnál d. e. 
10—l-ig, d. u. 4-től estig. 

Telefon 80-04. 

icnzcri i s z m u Á i 

Az egyszeri királyfi. 
Mese 9 képben 3 felvonásban. Irta : Szép 

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

kertje. IX. Tündérország kis kapuja. 

Személyek: 

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

Tündérek, 

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

I. kép. Két juhászgyereknek estéli órán 
mesélni kezd az öreg juhász az egyszeri 
királyfiról, aki félt a haláltól s ezért bú-
jában elvándorolt hazulról. 

III. kép. Kis gyerekek közé téved az 
egyszeri királyfi, ahol szembekötősdit ját-
szanak. A királyfi szemét kötik be. Végre 
megfog valakit, de a valaki nem kis gye-
rek, hanem maga a halál, aki szabadon 
bocsátja őt ugyan, de megfogadja, hogy 
mindenütt nyomában lesz. 

IV. kép. Táncoló legények és leányok 
között találkozik a királyfi az ezüsthajú 
király-leánynyal s egymásba szeretnek. 
Boldog csókok között ülnek egymás mel-
lett, de megjelenik mögöttük a halál, s 
mikor a királyfiban a legtöbb reménység 
él, lekaszálja a kis királyleányt s a ki-
rályfi ijedten és magánosan menekül előle. 

V. kép. Korcsmába téved, A népmesék 
alakjaival találkozik iit, de megjelenik a 
halál is, s hogy mind a mulatozók elfu-
tottak, a halál a királyfival akar táncolni, 
de a kiralyfinak is sikerül elmenekülnie 
s a halál egyedül mulat egy szál dudás-
sal. 

VI. kép. A menekülő királyfi a temető-
ben ébred fel s a holtak szellemei közül 
menekül tovább, mig elérkezik 

VII. kép. a tündérország kapujába, ahol 
a tündérkirályné nagyon megszereti, de 
ahol a halál is nyomába ér. A tündér-
királyné azonban egy csókkal megváltja 
a haláltól s boldog mosolylyal viszi ma-
gával tündérországba. 

VIII. kép. Tündérországban ugyan bol-
dog a királyfi, de végül is hazjvágyódik 
még egyszer, s rövid időre leindúl a 
földre. 

IX. kép. Tündérország kapujához meg-
törten, szomorúan jön vissza a földről a 
királyfi, s itt találkozik újra a halallaí. 
Megőszül és megöregedik s kétségbe-
esetten beszél arról, hogy őt már semmi 
sem köti az élethez. Kéri a halált, hogy 
most már vigye magával. A halál leka-
szálja a királyfit. 

Színház után a New-York kávé-
házba megyünk. 
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Mérföldkövek, 

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

totta Kosztolányi Dezső. 
Személyek : 

1. felvonás. 1860. 
Góth Sándor 
G. Kertész Ella 
Rónaszékyné 
Szerémy Zoltán 
Gazsi Mariska 
Tanay Frigyes 
Bogyó Zsigmond 

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

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

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

III. felvonás. Napjainkban. 
Góth Sándor Rhead John 
Gazsi Mariska Lady Rhead 
G. Kertész Ella Rhead Gertrude 
Mészáros Giza Lady Monknurst 
Kemenes Lajos Lord Monknurst 
Makay Margit Pym Muriel 
Haraszthy Hermin Sibley Nancy 
Földváry József Sibley Richard 
Zátony Kálmán Preece Arthur 
Bárdi Ödön Webster 

I. felvonás. — Rhead John jegyese 
Sibley Rózának, Sibley Sam vőlegénye 
Rhead Gertrudnak. Rhead előretörő, 
modern gondolkozású fiatal ember, a 
Sibley család sokkal konzervatívabb. 
Amikor John azzal áll elő, hogy a hajó-
építő cégnek, amelynek tulajdonosa a 
két .család, ezentúl vashajókat kell épí-
tenie, kitör a lappangó ellentét. Sam til-
takozik, John ragaszkodik tervéhez, Róza 
a vőlegénye mellé áll, Gertrud azonban 
haragszik Sam e, amiért ez John ellen 
foglal állást és visszaadja neki a jegy-
gyűrűt. Pym Ned, a könnyüvérü uracs, 
kénytelen ebben közreműködni. 

II felvonás. — Róza már jó ideje a 
John felesége. Már nagy leányuk is van, 
Emily. Ezt a leányt megkéri Preece 
Arthur, John gyárának egyik mérnöke. 
John, aki már nagyon befolyásos, dús-
gazdag emser, nem akar beleegyezni 
ebbe a házasságba és végül is Emily 
kénytelen belenyugodni abba, hogy az 
időközben lorddá lett Pymnek nyújtsa 
kezét. Sam, aki nem tudott kibékülni 
Gertruddal, ujabban nöul vette a gép-
irónöjét, aki már egy kis fiúval ajándé-
kozta meg. 

III. felvonás. — Emily és lord Monk-
hurst házasságából két gyermek szárma-
zott. A fiatal lord, aki istenben boldo-
gult atyjának könnyüvérüségét örökölte 
és a szépséges Muriéit. Ezt a leányt 
megkéri Richa d, Nancynak a Sam özve-
gyének fia. John ismét ellenszegülne ennek 
a házasságnak, de ezúttal hiába próbál-
kozik. A modern kor gyermeke maga 
szerzi meg a boldogságát. Sőt a türelmes, 
szelid Róza, aki ötven évig engedelmes-
kedett, szintén lázong. John enged és 
akkor aztán nyugodtan, boldogan ünne-
pelheti aranylakodalmát. 

Színház után a NEW-York kávé-
házba megyünk. 

A zöld frakk. 
Vígjáték 4 felvonásban. í r t ák : Fiers és 

Caillavet. Fordította: Heltai Jenő. 

S z e m é l y e k : 

Szerénv Zoltán 
Gótné Kertész Ella 
Góth Sándor 
Vendrey Ferencz 
Varsányi Irén 
Tanay Frigyes 
Tapolczay Dezső 
Sarkady Aladár 
Varga Anna 
Makai M irgit 
Dergan Blanche 
Balassa Jenő 
Ditrói Mór 
Zátony Kálmán 
Kemenes Lajos 
Szalay Károly 
Győző Lajos 
Bárdi Ödön 

Herceg 
Hercegné 
Hubert 
Durand 
Brigitte 
Parmeline 
Pinchrt 
St. Gobain 
St. Gobainné 
Givrene 
Jargeaune 
Tábornok 
Benin 
Mouires 
Laurel 
Parancsnok 
Micnel 
Doyenje 

Történik : Az I. felvonás Deanvilleban, 
a herceg villádban. — A II. felvonás a 
louveciennsi kastélyban. — A III. fel-
vonás első képe az akadémia üléstermé-
ben, második képe a köztársaság elnö-

kénél. 

Az utolsó csók. 
Színmű három felvonásban. Irta: Biró 

Lajos 

Személyek : 

Varsányi Irén 
Virányi Sándor 
Fenyvessy Emil 
Tanay Frigy s 
Szerémy Zoltán 
Kemenes Lajos 
Dergan Blanche 
Makay Margit 
Kárpáthy Lili 

Beauregard Claire 
Nagy János 
A herceg 
A báró 
Maitre d'hote I 
Bobby 
I. kisasszony 
II. kisasszony 
III. kisasszony 

Szinház után a New-York kávé-
házba megyünk. 

Aladár nem szamár. 
Vidám tündérrege énekkel és tánccal, há-
rom felvonásban, öt képben. Iita: Komor 
Gyula. — Zenéjét szerzette : Stephanides 

Károly. 

S z e m é l y e k : 

Földváry József Géza herceg 
Sarkady Aladár Aladár, főtanácsosa 
Győző Lajos Bálint király 
Kiirthy Sári Viola, a felesége 
Pallay Rózsi Ágota, a leányuk 
Kovács Lili Manyi, Ágota ko-

mornája 
Kemenes Lajos Pitypang,a vőlegénye 
Bogyó Zsigmond Fondor a gonoszok 

fejedelme 
Kende Paula Cigóiia, a huga 
|ancsó Jolán Rusnya,ennek leánya 
Gyöngyössy Teréz Sirály, a tündér-

királynő 
Bárdi Ödön Barabás 
Záró Giza Mosoly, tündér 
Fait Giza Apród 
Népség, katonaság, apródok, tündérek. 

I. Felvonás — Bálint király. Ibolya-
ország uralkodója, akinek feleségét, Vio-
olát, Fondor gonosz szellem elragadta, 
kénytelen nőül venni Fondor húgát, a 
gDnosz Cigóriát, aki a maga leánya, Rus-
nya, kedveért, üldözi Ágotát, Bá.nt édes 
leányát. Megjelenik Géza herceg, Harang-
ország trónörökössé, hogy régi kötéshez 
hiven nőül kérje a királyleányt. Ágot.i 
örömmel fogadja a fiatal vitézt, de ekkor 
Cigória arra hivatkozik, hogy a kötés 
szerint Ibolyaország első szülött herceg-
nőjét kell elvenie, Géza királyfinak, az 
első szülött hercegnő pedig most Rusnya. 
Szerencsére Aladár, Géza tanácsa, segít-
ségére siet a szerelmeseknek. Követelni, 
hogy Rusnya mutassa fel az aranyalmát, 
amelyet a menyasszonytól követelhet a 
vőlegény. Igen ám, de az aranyalmát 
csak Viola királyasszony utján lehet el-
nyerni. Ki szerzi meg az a lmát?! Ágota 
vállalkozik erre, és a nép áldásától ki-
sérve el is indul a veszedelmes útra. 

II. Felvonás. — Sirály tündérkirálynő 
segitségével Ágota nyomában maradhat-
nak jó emberei : Manyi, a kormánja, 
Pitypang, ennek vőlegénye, Géza, Aladár. 
De megjelennek a gonoszok :s. Aladár 
segitségével Ágota elnyeri az aranyalmát, 
de most meg az a baj, hogy Cigória fur-
fangosan lecsente a királykisasszony uj-
járól a varázsgyűrűt, amely nélkö nem 
teljes az aranyalma bűvös hatása. Sirály 
ismét segítségére siet védencének, de 
ezzel Fondor hatalmába került, es most 
már Aladárra az a feladat hárul, hogy a 
tündérkirálynőt is megmentse. 

III. Felvonás. — Aladár kijátszsza 
Fondor őreinek éberségét és kimenti 
bortönéből Sirályt. Fondor gyikos bom-
bával akarja elpusztítani Aladárt, de 
ezúttal a tüneérek mentik meg Aladárt, 
aki végre is megsemmisíti Ágota és Géza 
ellenségeit. Pitypang és Manyi is Insznek 
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Mozikirály. 
Operette 3 felvonásban. ír ták: Bernauer 
és Schanzer. Magyar szinre alkalmazta: 
Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette: Szir-

mai Albert. 

Személyek 

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

Ferenc. 

Személyek : 

Rátkai 
Latabár 
Concha 
Krasznai 
Sárosi 
Zombori 
Kaiser 
Kertész 
Gerő I. 

Király Pabló 
Fedák Elvira 

Don Gil 
Columbus 
Karínén 
D' Estrada 
Perez 
Ernesto 
Diego 
Katrevszky 
Qigi 

I. felvonás. Tabló di Cavalletti márki, 
a gazdag és fiatal spanyol mágnás, kissé 
megun.a feleségét, a szőke, szelíd és jó-
ságos Elvirát. Inkább kalandok után 
szaladgál. Megmenti például a szép fe-
kete Carmen di Serrantis életét és mivel 
nem akar házas-ember gyanánt szere-
pelni, barátja, Don Gil nevében mutat-
kozik be. A kis névcsalás azonban ki-
derül, mert Carmen meglátogatja a 
Márkiékat. Elvira meg'nt csak szomor-
kodik férje csapodársága miatt, de Carmen 
ravasz tanácsot ad neki, bs>gy urát vissza-
hódítsa. Elvira elutaz.k, szinleg azért, 
hogy nővérét, a t>";zes, fekete Karolát 
meglátogassa. 

II. felvonás. A szalmaözvegy Márkihoz 
azon az estélyen, amelyet a Yacht-Klub 
számára rendez egy elvesztett fogadás 
címén, beállít a fess, fekete, tüzes Karola. 
Tabló rövidesen beleszeret a pompás, 
szilaj nőbe. Különösen féltékenynyé teszi 
egy Kartrevszki nevü cselló-művész, aki 
szerelmes Karolába, és ide is utána jött. 
Pablo persze nem tudja, hogy akibe 
beleszeretett, az kitűnő fekete parókával 
a saját felesége. Csak Carmen tudja ezt, 
aki viszont Don Gillel keveredik erős 
flörtbe. 

III. felvonás. Pablo elhatározza, hogy 
elválik a feleségétől és elveszi Karolát. 
Csak Kartrevszki izgatja, akire roppant 
féltékeny. Nagy a boldogság, mikor ki-
derül, hogy Karola az Elvira, — és hogy 
Kartrevszki csak szerződtetett féltékeny-
ségi médium Pablo újra imádja a fele-
ségét, Don Gil, aki az eset elején még 
reménytelenül szerette Elvirát, most Kar-
ment veszi el feleségül. 

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

Andrássy-ut 1. kaphatók. 

A tökéletes asszony. 
Operette 3 felvonásban. Fordította : Har-
sanyi Zsolt. Zenéjét szerzette : Lehár 

Színház után a NEW-York kávé-
házba megyünk. 

A híresek. 
Dráma 5 felv. Irta: Hatvany Lajos. 

Személyek : 
Törzs 
R. Gombaszögi 
Halmi Margit 
Csörtos 
Kardos 
Sebestyén 
Csatay Janka 
Rónay Alice 

Kubics 
Matild 
Róza 
Tibor 
Lukács 
Roemer 
Mira 
Máday Ida 

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

Andrássy-ut 1, kaphatók. 

nAGY/\PÍSís/inu/\z 
Az uj földesúr. 

Színmű 5 felvonásban Jókai regényéből. 
Szinre alkalmazta Dr. Hevesi. 

Személyek : 
Törzs Ankerschmidt 
Cs. Acél Ilona Hermin 
Nagy Teréz Eliz 
Vágó Grisák 
Réthei Von Maxenpfutsch 
T. Forrai Miss Natalie 
Haraszti Mici Özv. Pajtayné 
Papp Garamvölgyi 
Tarnai Garamvölgyi Aladár 
Körmendi Kampós 
Csiszér Vak Mihály 
Kertész Straff 
Dobi Georg 
Hubai Helén 
Ketszeri Gyuszi 
Erödi Ispán 
Bellák Miklós Fiu 
Harmat Ügyvédbojtár 

Halló ! . . 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta; Földes Imre. 

S z e m é l y e k : 
Csortos Szelistyey főhadnagy 
Gombaszögi Fr. Gaby 
Z. Molnár Brenner Decskó 
Papp Miska Andris 
Báthory Giza A szőke nő 
gróf Bethlen Gilda A nagykalapos nő 
Rónai Alice A pongyolás nő 
Kertész Mihály Weisz önkéntes 
T. Forrai Róza Anna, szakácsnő 
Körmendy Házmester 
Doby Vice 
Dobos Margit Vicéné 
Csiszér Szerelő 
Sáry Rózsi Szobalány 
Történik mindhárom felvonás Szelistyey 

főhadnagy lakásán. 

Színház után a New-York kávé-
házba megyünk. 

NÉP-
A sevillai borbély. 

Vig dalmű 3 felvonásban. Zenéjét szer-
zette: Rossini G. A zenekart vezényli 

Reiner Frigyes. 

Arányi 
Mátrai Ernő 

! Lipkowska 
Bazilidesz M. 
Baklanoff 
Bihar Sándor 
Vajda Frigyes 
Fehér Artűr 

•Hevesi Miklós 
"Loránd Lajos 

Személyek : 
Almaviva gróf 
Bartolo, orvos 
Rozina, gyámleánya 
Marcellina 
Figaro borbély 
Basilió, énektanár 
Fiorillo 
Egy tiszt 

Ambrózió 

Katonadolog. 
Operett 3 felv. í r ták: Mérei Adolf és dr. 
Béldi Izor. Zenéjét szerzette : Ze kovitz 

Béla, A zenekart Nagypál vezényli. 

Szereplők : 

Horthy Sándor 
Szoyer Ilona 
Berky Lili 

! Pázmán Ferenc 
Gózon Gyula 
Újvári Lajos 
Marossffy Lajos 
Faludy Károly 
Sz, Hudacsek Nelli 
Tarnay Leona 
Nagy Magda 
Margitai Manci 

: Földes Ilona 
Dobozi Anna 
Várady Erzsi 
Jeney Edith 
F. Lázár Margit 
Csáthy Iza 
Körmendy Sárika 

' Tűssel Mimi 

Fucsufu, kormányzó 
Nakinak, a leánya 
Man-Sing, kínai ifjú 
Máriássy László 
Bodor Pista 
Zabola Péter 
Mu-Ci) . . 
Pu-Ci ) kutyamosók 
Pimpimpáró 
Ping-Pong, igazg.-nő 
Rózsaméz 
Lótuszkehely 
Hrjnalcsók 
Napsugár 
Harangvirág 
Harmatcsöpp 
Igazgyöngy 
Csillagszem 
Liliomszál! 
A táncosnő 

PALMA KAUCSUK SARO 
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N E P O P E R A 

A CSODAVÁSZON 
Énekes bohóság 3 felvonásban. Irta : F a r a g ó Jenő. Zenéjét szerzette : Barna Izsó . 

SZEREPLŐK : 

Kis Buzgó András, földesgazda . 
Borbála, a felesége 
Kató, a leánya 
Braunhaxler Sepp, gazdag sváb . 

Faragó Ődön 
Tarnay Leona 
Nagy Magda 
Újvári Lajos 

Stefi, a fia Pázmán Ferenc 
A tisztelendő úr Mátrai Ernő 
A tanítónő Fehér Artúr 
Edison M. Manó, pesti ügynök Horthy Sándor 

Az első és harmadik felvonás egy bácskai faluban történik, Kis Buzgó András portáján, a második 
felvonás Budapesten, a Népoperában, manapság. 

A második felvonásban 

EDISON 
K I N E T 0 F 0 U J A 1 T A K 
(beszélő-mozgóképek) bemutatása. 

M Ű S O R : 

1. Bemutató-konferánsz 
Németül elmondja Hans Paul berlini színész 

2. A nótás kovácsok 
Énekes játék. Előadják Edison színészei 

3. Napoleon gárdistája 
Dráma egy felvonásban 

4. Carmen - az orfeumban; 
Amerikai varieté-jelenet 

5. Said-pasa 
Kiállitásos operett 2 részben 

6. A kornevillei harangok 
(A másqdik felvonás) 
Előadja egy angol operett társulat 

7. A pajkos diákok 
Énekes játék. Előadják Edison színészei 

Az előadások este § és 9 órakor kezdődnek. 



Zenéjét szerzé: Sas Náci. 

Ma még meg. s i . rat . lak. 
Ma még a l . ko-nyat - kor 

fá - jó sze- re - lem-mel hull a köny-nyem ér . ted 
egy kis ab- l jk a - latt csön-de-sen meg.ál . lok 

bo-csát-nám né . ked min-den 
u - tol . só csók - kai ö - rök 

Ma ha visz - sza 
Es . t i ha. rans 

nem v i . szem. e en is 
szel. lő szár-nyán klil - döm 

ta - Ián más - sal é 
csőn-des ha.rang-sz< 

MUSIKA" zeneműkiadóhivatal WIESINGER ÁRMIN VII., Hernád-utca 45 

SZ1Í1UÁZI ÉLET 29. oldal 

Ma még megsiratlak... 
(Erosa Béla.) 

3 PALMA KAUCSUK SARO 
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FOPROBA TITKA 
HARSÁNY! ZSOLT REGÉNYE 

Matolka lemond és boldog 
lesz. 

gy történt a dolog, hogy Matolka 
Pál megnézte a Magyar színház-
ban a Hatvani Lajos báró darab-
ját, a Híreseket. A darab nagyon 

hatott rá. De más irányban hatott, mint a szerző 
szándéka volt. A szerző a bohémek teljesen 
külön álló morálját akarta megmutatni a darab-
ban, a külön morál furcsa, fájdalmas és egyedül 
álló voltával együtt. És érthetővé tenni, talán 
rokonszenvessé is tenni a polgári néző előtt. Igy 
gondolta legalább Matolka Pál, aki — mint innen 
is látható — igen éles szemű színházi emberré 
fejlődött a pesti színházi dzsungelben töltött sok 
idők folyamán. Igy gondolta és rögtön megálla-
pította, hogy ő bizony ezt a bohémiai morált 
sem érthetőnek, sem rokonszenvesnek nem tudja 
találni. Borzadva gondolt arra a lehetőségre, 
hogy Mosolygó Róza, ha a bohémvilág egyik ün-
nepelt hölgye leend, ugy fogja magát viselni, 
mint az a hölgy, akit Gombaszögi Frida játszik 
a darabban. Mosolygó Róza ugyan nem szándé-
kozott irónő lenni, de ezt a kifogást Matolka 
Pál nyomban leintette magában. Az mindegy, 
— mondotta — Mosolygó Rózának nem szabad 
belekerülnie ebbe a világba. 

Ugyanígy gondolkozott Mosolygó Róza is, aki 
jegyese mellett ülvén, figyelte a darabot. Milyen 
élet, milyen erkölcsök, milyen emberek, — mon-
dogatta magában azzal a borzadással, amely az 
ináncsházi csendes élet tisztes és erkölcsös vol-
tában gyökeredzett. 

A költő és arája szótlanul hagyták el a szín-
házat. Hosszú ideig egyikük sem szólt semmit. 
Hogy miről gondolkoznak, azt csak a forró és 
heves kézmozdulat jelezte, amellyel Mosolygó 
Róza hirtelen a Matolka könyöke alá fűzte a 
karját. Egymáshoz simulva, szorosan együvé tar-
tozva igy haladtak hazafelé a decemberi éjsza-
kában. Matolka végre egy nagyot és mélyet 
sóhajtott. És igy szólt: 

— Holnap felmegyek a Király-szinházhoz. 
Minek ? — Kérdezte Mosolygó Róza szorongó 

aggodalommal. 
— Visszakérem » darabot. 
— És mit csinál vele ? 
Matolka ismét sóhajtott egyet. A sóhajok 

azon válfajával, amelyeket Napoleon alapított a 
Bordinó melletti havas sikon amaz emlékezetes 
alkalomkor. 

— Semmit. Elteszem emlékbe. 
Mosolygó Róza válasz helyett melegen magá-

hoz szorította a költő karját. A szorításban min-
den benne volt, ami egy állami elemi népiskolai 
fiatal tanítónő gyöngéd és érzelmes szivét meg-
töltheti. írhat akármilyen darabot Herczeg Ferencz, 
akármilyen operett zenét Huszka Jenő, festhet 
akármilyen képet Rippl-Rónai József és arathat 
akármilyen tomboló sikert Törzs Jenő, Matolka 
Pál mégis csak a legkülönb ember a világon. Ez 
volt benn a karok egymáshoz fonódásában és 
Matolka Pál megérezte a gyengéd odasimulás 
értelmét. Ebből is látható, hogy intuitiv lélek 
volt és bizony nem tudni, nem alkotott volna-e 
maradandó dolgokat, ha az irodalmi pályán 
marad. 

Otthon barátságos, meleg szoba, de barátság-
talan újság várta őket. Volt ugyan jó újság is, 
amennyiben Mosolygó Ede országos képviselő 
megérkezett Budapestre és máris elintézte a tan-
ügyi mulasztás dolgát a kultuszminisztériumban. 
De ez a jó újság eltörpült egy másik kellemetlen 
hir mellett Özvegy Mosolygó Flórisné kisirt 
szemmel egy levelet mutatott nekik. A levelet az 
ináncsházi jegyző felesége irta, s a levél egyik 
passzusa igy szólt : 

„ . . . sokat beszélünk rólatok. Matolkának vár-
va-várt sikereiről hiába keresüuk hirt a lapok-
ban. Különben pedig mink, az intelligencia, 
nagyon fel vagyunk háborodva ellene, mert 
súlyosan kompromittált egy urileányt, mint 
Róza. Az állatorvosné és a patikusné máris 
elhatározták, hogy Rózával csak abban az 
esetben tartják fenn társadalmi érintkezést, 
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ha mint Matolka Pál hites felesége érkezik 
meg Budapestről Ináncsházára. . 

Ez bizony súlyos dolog volt. Annál súlyosabb, 
mert Mosolygó Ede azt a választ kapta a kultusz-
minisztériumban, hogy minden meg van bocsájtva, 
de mind a két tanerő foglalja el az állását még 
ezen a héten annál is inkább, mert ellenesetben 
és a többi. 

A család ezen az éjszakán édeskeveset aludt. 
Másnap pedig Matolka ismét csak Mosolygó 
Edét kereste fel. A protekcióját kérte, hogy a 
dispenzációt rövidesen megkaphassa, mert ők 
ketten, már tudniillik a fiatal pár, csak mint 
házasok érkezhetnek meg Ináncsházára és leg-
később szombaton meg kell érkezniök. 

Mosolygó Ede azonban nem tehetett semmit. 
El kellett utaznia, még pedig igen sürgősen. 

— Egy tanácsot adhatok — mondotta sajnál-
kozva Matolka Pálnak, — keress valahogyan 
összeköttetést Bárczy István polgármesterhez. 
Hogy milyen uton-módon lehet hatni rá, azt 
nem tudom. Annyit tudok, hogy a magyar nótát 
nagyon szereti. 

Másnap délelőtt Matolka Pál — természetesen 
frakkban — ott álldogált a Bárczy István elő-
szobájában. Másfél óra hosszat várt. Végre meg-
nyílt az ajtó és Matolka Pál belépett a polgár-
mesterhez. Szivén édes nyilalás futott keresztül : 

ime bejutott hazánk székesfővárosának első pol-
gárához. Ott állt a polgármester előtt és nem 
tudott szóhoz jutni. Csak nagysokára dadogta el 
a mondókáját, mikor Bárczy részvétteljes nyájas-
sággal biztatta. 

— Mivel támogatja a dispenzáció kérést? — 
kérdezte a polgármester. 

Ekkor következett el a perc, hogy Matolka 
Pál végrehajtsa merész tervét. Kiegyenesedett 
és összeszedve bátorságát, így szónokolt: 

— Azt hallottam, hogy méltóztatik szeretni 
a nótát. Nekem volna egy pár ináncsházi paraszt-
nótám. Azokat elénekelném, más protekcióm nincs. 

— Protekció ? — mosolygott a polgármester, 
— az nálam nem sokat használ. Hanem azokra 
a nótákra csakugyan kíváncsi vagyok. 

Matolka pózba vágta magát és elkezdett éne-
kelni. Először is elkezdte a szép ináncsházi 
szomorút : 

Leégett az Icig zsidó 
Vályogfalas csűrje, 
Nem bolond a biztosító, 
Hogy az ilyet tűrje. 

Majd e szomorú dal után rápöndöritett egy 
vidám ropogósra, aszongya, hogy aszongya: 
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Zöld a fazék, zöld a fazék 
Cserepe, de cserepe, 
Megkérdeztem a babámtól, 
Szeret-e, de szeret-e. 

Bárczy István, Budapest székesfőváros polgár-
mestere, a hasát fogta nevettében. A könnye 
csorgott a derültségtől, miközben Matolka Pál 
ináncsházi állami elemi iskolai néptanító az 
íróasztal ellőtt énekelt. 

— Meg hagyom magam vesztegetni, — mondta 
végül nevetve a polgármester — a nóták nagyon 
kedvesek. 

Még e délelőttön Matolka Pál kezében volt a 
dispenzáció. Rohant hazafelé, de útközben gon-
dolt egyet. Betért a Király-szinházba és ott 
stentori hangon igy szólt Czeglédihez, az igaz-
gatói iroda rideg és könyörtelen őréhez : 

— Nem, nem akarok bemenni. Egyáltalában 
nem megyek be többet. Sőt azért jöttem, hogy 
ettől a színháztól ezennel visszavegyem a dara-
bomat. Tessék kikeresni. 

— Mi a c ime? — kérdezte Czeglédy. 
— Hallod ezt, isten ? Mi a cime. „A gyász 

görlice" a címe. Vagy a régi cimén „Az átok 
gyásza." 

— Jaj, az bajos dolog ilyen hirtelen. Száz, 
meg száz darab van itt. Napokig tart, mig én 
egy ilyen el nem fogadott darabot előkeresek. 

Matolka kiegyenesedett mint egy gróf. 
— Ugy ? Rendben van. Nem kell a darab. Itt 

hagyom. Csináljanak vele, amit akarnak. De 
szinre ne hozzák, mert az ellen tiltakozom. 

Azzal kirohant az irodából és elfutott Beöthy 
László mellett, aki Huszka Jenő és Stoll Károly 
társaságában jött fel az irodába, a Nemtudom-
káról beszélgetett velük, s a diskurzusba merül-
vén észre sem vette a költőt. Matolka hazaro-
hant és boldog mosollyal lobogtatta a dispen-
zációt. 

— Holnap megyünk az anyakönyvvezetöhöz, 
mondotta, — és pénteken utazunk. Vagy még in-
kább csütörtökön, mert a péntek rossz nap. 
Hanem a Gyászgörlicét, azt ott hagytam a szín-
háznak. Süssék meg. És nem köszöntem Beöthy 
Lászlónak. 

— És ö észrevette, hogy nem köszöntél ? 
kérdezte Mosolygó Róza szűzies lényéhez nem 
illő kajánsággal. 

Nem vette észre, de az mindegy. Nem kö-
szöntem. 

Másnap megesküdtek az anyakönyvvezető 
előtt. Tanuk voltak Mosolygó Ede országos kép-
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viselő és egy ismeretlen ur, akit a képviselő 
a kávéházban fogott. Csütörtökön délben pedig 
a nyugati pályaudvaron volt a boldog család. 
A vonat már nemsokára indulóban volt, de 
Matolkának a fülkében hirtelen eszébe jutott 
valami. 

— Negyed kettő van, — mondotta, — ilyen-
kor már van Esti Újság. Az Esti Újságnak van a 
legjobb színházi rovata, leszállok, veszek egyet, 
és megnézem mi újság. 

Mosolygó Róza egy pillantást vetett csak Ma-
tolkára. Szemrehányó pillantást. Matolka nem 
felelt semmit. Egy kissé szégyenkezett és ülve 
maradt. Nem vetle meg az Esti Újságot. Nem 
kell többé színházi rovat. 

Szorosan Róza mellé ült és átkarolta ifjú fele-
ségét. Özvegy Mosolygó Flórisné kedvtelve szem-
lélte őket. A vonat lassan megindult. A gyász-
görlice pedig soha nem fog színre kerülni. 

(vége.) 

tíás^^l 
Rejtvényünk megfejtői között két dijat 

sorsolunk ki. 
I. dij: Egy művészi arckép a 

művésznő sajátkezű aláírásával. E héten 
Mészáros Giza autogrammjával ellátott 
arcképét adjuk I. dij képen. 

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

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

Mult számban közölt rejtvényünk 
megfejtése: Benféntes-

Helyesen fejtették meg: 
Roskay Ernő, Garay B. J. Újpest, Guth Irénke, 

Schäfer Károly Székesfehérvár, Balkányi Sári, 
Nagy Ibolyka, Molnár Lenkice, Guttmann Zsig-
mondné, Sárközi Piroska és Pál, Zóbel Lipót 
Nyitra, Kácser Dezső, Roboz Viktor, Borbély 
Irma, Vályan Tusy, Jamriska Lajos Péczel, Dr. 

Tepliczky Aladárné Érsekújvár, Molnár Elle, 
Zobel Leó. Roskainé, Pintér Margit, Madáchy 
Istvánné Miskolc, Pankuch Józsej Pozsony, Fülöpp 
Jldiko Mezőtúr, Nikicsné Csámer Kamilla, Keimer 
Ilonka, Szolnay Sándor, Münk Jolán Gracac. 

A sorsolásnál — melyet Fényes An-
nuska ejtett meg — R. Gombaszögi Frida 
sajátkezű aláírásával ellátott fényképet 
Lukács Ervin Pécs, a páholyjegyet 
Buli/ovszkyné Erzsike Budapest nyerte. 

e&e^Â&yzùïo 

Többeknek. A « Nemtudomka » bemutatója 
Fedák Sárival a női főszepben január első nap-
jaiban lesz. — Csitri. 1. Theobaldgasse 26. — 
R. Gizella. 1. Nem igaz egy szó sem. 2. Elvált a 
feleségétől. — Karmen. Német szó, tehát e szerint 
o l v a s a n d ó . — Garay. B. I. 375. — K. Rezső Nagy-
kanizsa. Legcélszerűbb az Orsz. Színművészeti 
Akadémiától kérni értesítőt. — K. K. Pest. Molnár 
Mihály lakása Hársfa-utca 40. — Hajas baba. 1. 
Az előfizetők ingyen kapják a karácsonyi Újházi 
albumot. — Don Girl. 1. a) Még beteg, b) Nem 
igaz. c) Cairóban. 2. Berlinbe utazott 12-ikén. 
3. Sándor. Szentkirályi-utca 36. — Zsazsa 25. 
Tessék Ehrenfeld Dezső könyvkiadóhoz fordulni 
(Rottenbiller-u. 6/a). — Bunkunku. Még nem szer-
ződtette Komjáthy direktor — Br. A Cz. 1. Sze-
mélyesen Eötvös-utca 4. szám alatt. 2. December 
19-én. — Baby. A cime : „Te tudod". — Tótszer-
dahely. 1. Nemtudomka. 2. Január elején 3. Fedák 
Sári. 4. Január első felében. 5. Nem rokonok. — 
S. Jolne. 1. A Vígszínháznak nincsen már ilyen 
nevü tagja, Csak a Maryházy társulatnak. 2. Esti 
400 korona, 3. 16 év, egy szezonra 2—300 Kor. 
4. Személyesen, „Kedves Művésznő". 5. 8000, 
10.000 és 4.000 korona. — Fedák rajongók. Kéré-
sük teljesítve lesz. — Odiof Max. Szentkirályi-
utca 36. — Imádott Annuska. Tíz %-ot. 2. 19 éves. 
— Jadlowker láz. 1. 34 éves. 2. Berliner Hofoper 
fagja. 3. Haza ment. 4. Április elején. 5. Bizony 
nem illő dolog. 

Helyettes szerkesztő: KÁLMÁN JENŐ. 

„Arc festés színpadra" 
gazdagon illusztrált szakkönyv megjelent 

Ezen könyvből minden szakember 
könnyen elsajátíthatja a színpadi 

arc festés művészetét. = 
A mű bolti ára 4 korona. 
M e g r e n d e l h e t ő a s z e r z ő n é l : 

König Károly szakirónál, ÍDarosuásárhelyt. 
LENGYEL LIPÓT LITHOGRAFIA ÉS KÖNYVNYOMDAI MÜINTÉZETE BUDAPEST, V., VISEGRÁDI-UTCA 3. 
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TELEFON SZ. 135—70. 

VERES pbotoművészeti-szalonja 
TELEFON SZ. 135-70. 

. . . 

való hivatkozással 
:: árkedvezmény. :: BUDAPEST, V., Harmincad-utca 3. sz . (Bécs i -utca sarok). való hivatkozással 

:: árkedvezmény. :: 

a|n Csak hölgyeket érdekli a(a 

Első magyar női egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete. 

KELETI J.BUDAPEST 
IV., Koronaherceg-u. 14/16. (Gr. Szapáry-udvar) 
A cég saját gyártmányú és külföldi különlegességei : Haskötők az ö s sze s 
altesti bántalmak ellen. :: Eredeti párisi fűzők és melltartók éptermetüek 
részére , valamint kiegyenlitőfüzők ferde növésüek számára. :: Cs. és kir. 
szab. sérvkötők. :: Egyenestar tók. :: Hygienikus havibajkötők. :: Gummi-
harisnyák. :: A legkiválóbb francia és amerikai női óvszer -különlegességek! 
Uj! Auto Vaginal Spray. Uj ! :: Irrigátorok, bidék, valamint az összes beteg-
ápolási cikkek. :: Csak szakavatott női kiszolgálás. :: Mérsékelt és polgári á rak . 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

fá 

MÉSZÖLY LASZLO 
DUDAPEST, IV. KER., VÁCI-UTCA 11/b. ::: TELEFON 53-85. 

MODERN 

FOTÓMŰVÉSZETI 
SZALONJA 

V / F R ^ F N V R O V a l e 9° , c s ó b b> leggyorsabb, legmegbízhatóbb. 
V L n j L l ^ l T ~ kJ KS T k e r é k p á r o s küldönc. JÓZSEF-KÖRUT 9. 

3-58 M inden megbízást pontosan elvégez, előzetes bejelen-
tés esetén minden összegért szavatosságot vállal. Í

S * 3 - 5 8 

I TELÊFON JÓSZEF 28-87 
* * I 30-39. 

LILY" GŐZMOSÓDA f f 
Telefon 93-95. I., A T L O S - U T i l . S Z . Telefon 93-95. 

DOOR 
k o z m e t i k u m o k a legmodernebb hygienie 

szabályait kielégítik, 
p o u d e r az előkelő világ kedvence. — Nagy 

doboz K 5.—, kis doboz K 3.—. 
a r c á p o l ó k e n ő c s . A teint bársonyos lesz. 

Nagy tégely K 5.—, kis tégely K 3.—. 
a r c i s z a p , a tudomány legújabb vívmánya! 

100 grammos doboz K 5.—. 

Szépségápolás a kozmetika legzseniálisabb talál-
mányaival: krém-kurák (dr. Schmén professzor 
módszere szerint), arciszap kezezelések, vibrációs 
masszázs, elektromos szőrtelenités. Szépséghibák 
eltüntetése a legújabb francia kozmetikai eljárás-
sal. A „Door" kozmetikumok egyedüli képviselete: 
G á l f f y - f é l e k o z m e t i k a i i n t é z e t B u d a p e s t , 
VII., K irá ly -u tca 102. V i d é k i s z é t k ü l d é s ! 



SZÍriUÁZi ÉLET 

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

A Gaumont-gyár szenzációs detektivdrámá-
jának, a „Fantomas" negyedik részének 

legizgalmasabb jelenete. 


