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A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR távollétében KORDA SÁNDOR. 

Mi legyen Puccinival? 
háború ellenségeinkké tette a világ néhány kiváló tehetségét. Annyira, hogy 
például nemcsak mi látunk egy elvakult franciát Anatol Francéban, hanem 
ő is csak bocheoknak nevezi a németeket. Zacconi pedig nem átalt olyat 
mondani, hogy a német, magyar és osztrák szinházi publikum a legbárgyubb 
közönség. Mindezek dacára nem akad köztünk, aki nagy irónak ne tartaná 

Francét és nagy színésznek ne tartaná Zacconit. 
Ha azonban tovább megyünk, a vélemények egyhangúsága már megzavarodik. 

Előáll a kérdés: elválaszthatjuk-e a művészt, vagy pláne alkotásait a művész nem-
zetiségétől, vagy pedig kíméletlenül vessünk el mindent, ami ellenséges földön szü-
letett. Az Operaháznak például kellemetlen gondot okoz, vájjon egyszerűen kompo-
nistának nézze-e Puccinit, vagy tekintse-e benne az olaszt is. 

Az egyik vélemény táborában ezt mondják: sérti a jó érzést, ha most, amikor 
az olasz hitszegők golyóitól magyarok vérzenek, a magyar királyi Operában az olasz 
nemzet egy reprezentatív emberének a müvét játsszák. A nem élő olasz zeneköltők 
minden műve közkincs már, azokat nem lehet nemzetiség szempontjából elbírálni. 
De az élők, azok nem komponisták, hanem ellenségek. Puccinit tehát nem szabad 
játszani. 

A másik vélemény hivei igy beszélnek : ha a magyar állam törvényes intézke-
déssel foglalta le az olasz szabadalmak értékesítési jogát, miért ne tekintenék az 
opera-zenét is egy találmányhoz hasonló szellemi terméknek? Ha az élő Marconi 
szabadalmát lefoglalta a magyar nemzet számára a magyar állam, miért ne foglalná 
le éppen igy az élő Puccini zenéjét is ? Az élő és holt komponisták megkülönböz-
tetése pedig teljességgel abszurdum. Mert eszerint a nemzetközi Puccinit nem szabad 
játszani, viszont Verdit, a monarkiaellenes irredenta egyik legszenvedélyesebb harco-
sát igen. i 

Nem könnyű az érzések és a logika e bonyolult ellentéteiben igazságot tenni. 
A döntésre kétségkívül a közönség a leghivatottabb. Ha a közönség felháborodik, 
akkor nem szabad Puccinit játszani. De ha a közönség ugy találja, hogy a Puccini-
muzsikának Salandrához vajmi kevés köze van, akkor nyugodtan helyet foglalhat a 
Tosca, vagy a Pillangó kisasszony az Opera műsorán. 

Ezennel megkérdezzük a fennebbi probléma dolgában a közönség véleményét. 
Kiki tegye meg a maga észrevételeit, vagy megjegyzéseit: játsszék-e az Operaház 
Puccinit, vagy sem. 

A beérkező válaszokat jövő heti számunkban kezdjük közölni. 
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Gg\J délelőtt a s z inháza l { l<örül. 
— Pillanatfelvételek. — 

Jó olvasó, tessék, szállj be a kocsiba, 
van még számodra hely. Ülj ide mellém, 
vagy esetleg a derék Mészöly mester 
mellé, de az Istenért vigyázz, meg ne 
lökd a fényképezőgépét, mert arra még 
szükségünk lesz . . . 

— Kocsis, hajthat. Gyerünk először 
a Vígszínházba. A szinészbejáró előtt 
álljon meg . . . 

J e l m e z t e l e n próbán. 

Tizenegy óra elmúlt már, a kis kapu-
nál nincs senki, a színészek benn vannak 
a próbán. A fekete táblán nagy, gömbölyű 
betűkkel hirdetik, hogy az „Egy test, két 
lélek" próbája van. Félhomályba burkolt 
kis folyosóról vasajtó nyilik. Benyitunk a 
színpadra. A kulisszák csupasz oldalukkal 
merednek felénk, jobbról-balról rendet-
lenségnek látszó gyönyörű rendben ládák, 
díszletek hevernek, fejünk fölött pedig 

hatalmas színfalak lógnak le a zsinór-
padlásról. Tompa, egyhangú szavak ütik 
meg a fülünket. Tul a kulisszákon, folyik 
a próba. Csortos még nem tudja nagyon 
jól a szerepet, minden percben leszól a 
súgónak, a kis Gomba már szorgalmasabb 
volt, folyékonyan és fennakadás nélkül 
mondja a szöveget. Ni, itt a Vígszínház 
két uj tagja is. Az egyik Pufi, a másik 
egy kedves, igen csinos, szőke leány, 
Dallos Olga. 

Az ügyelő kezében a szerepkönyvvel, 
fel alá sétál. Fenyvesy hangja hirtelen 
emelkedettebb lesz. Egyre jobban és job-
ban beleéli magát a szerepbe. Már nem 
markírozza az alakot, a többieket a kis 
Gombát, Dallos Olgát szintén magával 
ragadja és egész hatásában kifejlődik egy 
izgalmas, nagyszerű jelenet. Még a tűz-
oltók is odaállnak a kulisszák mögé és 
figyelik ezt az izgalmas jelenetet, melyet 
annyi igazsággal játszanak meg, hogy az 
ember felejti, hogy mindez játék. 

A jelenet tetőpontján azonban Feny-

Gábor Andor — Huszár Károly — Komor Gyula — Szalai ügyelő — Varsányi Irén — Győző Lajos — Sarkadi Aladár 

a Vígsz ínház e lő t t . Mészöly felv. 
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vesy hirtelen abbahagyja a játékot és egy 
részletkérdést vitat meg Jób Dániellel, a 
Vigszinház nagyrahivatott rendezőjével. 
Aztán tovább folyik a je lenet . . . 

Felvonásvég. Pufi türelmetlenül kivonul 
a színpadról. 

— Roppant éhes vagyok. Megyek 
valamit enni. Sarkadi is ennivaló után 
nézett. Egy ennivaló kis szininövendék 
után, aki bemerészkedett a színpadra. 

A v igsz inház i Riviera. 

A kis szininövendék eltűnt valahol az 
öltözők vidékén. Sarkadi nem busul nagyon, 
hanem a kis Gombának tart már szabad 
előadást arról, hogy a szinház ifjú nő-
tagjainak szent kötelességeik vannak a 
Sarkadi bácsival szemben. 

— Lányok, gyerünk nyaralni. Nézzünk 
ki a Riviérára — mondja aztán Sarkadi. 

— Helyes, gyerünk a Riviérára ! 
A vigszinházi üdülőhelyen e percben 

éppen Varsányi Irén üdvözli az uj tagot: 
Huszár Károlyt. Megjelenik a láthatáron 

Pufi házi szerzője, Gábor Andor is. Komor 
Gyula, a világ legszeretetreméltóbb szín-
házi embere is lejött az irodából néhány 
percre nyaralni. 

A Lipót-körútról, egy kis lány meg-
látja a kis padon, az őszi napsütésben 
nyaralókat és lelkendezve feléjük tart : 

— Autogrammot kérek! 
A kislány elmegy. Színészek, színész-

nők tovább beszélgetnek. Persze Sziklai 
a kis lány után néz . . . 

F o t o g r a f á l á s akadályokkal . 

Nyájas olvasó, ki megkívánod, hogy 
e lap hasábjain ott legyen mindig e hét 
slágerdarabjának egy-egy jelenete, nem is 
sejted, hogy milyen nehézségekbe ütközik 
a színpadi felvétel. 

Magnéziummal, reflektorokkal kell dol-
gozni, hogy a sötét színpadon felvételt 
lehessen csinálni. A színpad sötét, de a 
színészek arca még sötétebb lesz, mihelyt 
arról van szó, hogy próbaközben akarjuk 
őket lefotografálni Az egyik azért nem 

Torzs Jenő Magyari Lajos Fényes Annuska 

a Magyar-szinház társalgójában. Mészöly felv. 
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Magyari Lajos — R, Gombaszöghy Frida — Z. Molnár László 

a Magyar-színház társalgójában. Mészöly felv. 

Az állami színházak kapui még zárva 
vannak. A színpadi munka jórészt el se 
kezdődött még, főleg az igazgatói irodák-
ban van élet. Az Operaház igazgatói iro-
dájában ott találjuk Kern Aurél igazgatót, 
Mihályi főrendezővel beszéli meg éppen 
a Sába királynője reprizét. A Nemzeti 
Színházban Tóth Imrét kéziratolvasásnál 
találjuk. A titkári irodában ott buzgólko-
dik már a színház uj iró-titkára, Bálint 
Lajos. 

Gombaszöghy Frida és Fényes Annuska 
énekelve jönnek le a próbáról. Most lát-
juk csak, hogy Gomba mint énekes 
művésznő is milyen tehetséges. Mennyi 
tűzzel dalolja hogy: „ . . . a jobb oldali 
bal lábadat tegyed előre . . 

Fényes Annuska nagyon siet. Kikap 
a mamától, ha későn jön haza az ebédhez. 

— Egy pillanatra, tessék maradni, 
fotografálunk ! 

Törzs, Z. Molnár is bejön. Mészöly 
mester fenyegetően szegzi nekik a gépet. 

Magyary délcegen kihúzza magát. 
Gombaszöghy gyönyörködze nézi. Hiába, 
nincs szebb egy fess katonánál. Z. Molnár 
szomorúan látja, hogy a civileket milyen 
nagyon elhanyagolják. Fényes Annuska 
csak nagy kapacitálásra ült igen közel 
Magyaryhoz. Törzs, a büszke Konstantin 
nagyherceg, elmélázva néz ki az ablakon... 

A s z i g o r ú Stotl Károly. 

A Király-szinház kis kapuján áthaladva, 
szük kis udvarra jutunk. Az első emeleten 
van a Rákosi-iskola. A második udvarról 
vaslépcső vezet a színpadra. 

Az iskola apró növendékei nagyon-
nagyon a színpad felé kívánkoznak. Oda-
benn Rátkai Márton és Hermann Manci 
próbálnak és az uj sláger fülbemászó dalai 
csábítgatva hívják a szőke és barna leendő 
csillagokat. De Stoll Károly, a szigorú 
főrendező, lelket se enged be a színpadra. 
És mikor szép szóval nem birt az élénk 
sereggel, odaállította a színházi tűzoltókat 
az ajtóba. Aki kimoccan a színpadról, azt 
hideg tus kergeti majd vissza. A tűzoltók 
nem ismernek tréfát, vészes komolyan 
veszik a megbízatást. Mint a mellékelt 
ábra mutatja. 

C s e n d e s sz inházak . 

engedi, mert a nadrágja vasalatlan, a 
másik mert borotválatlan és igy két évvel 
idősebbnek látszik. A nők talán kevésbbé 
hiuk, de ők viszont nem bírják a hosszú 
exponálási időt anélkül, hogy ne beszél-
getnének. Persze, hogy elromlott az a kép, 
melyen a kis Gomba, Dallos Olga és a 
színháznak még néhány ifjú hölgytagja 
volt. Pufit a harmadik felvonás végén 
ismét le akarta kapni Mészöly mester, de 
még mielőtt szólhattunk volna, elrobogott. 
Uzsonnázni ment. 

Ugy halljuk, hogy a Vígszínház körüli 
kávéházak, vendéglők és cukrászdák üzleti 
forgalma a legutóbbi időben örvendetes 
gyarapodást mutatott. 

A Magyar-sz inház társalgójában 

Vidám, kedves élet folyik a Magyar-
szinház intim, kis társalgójában. 

A kabaréból oly jól ismert Magyary 
mint uj tag friss erővel udvarol a szinház 
összes hölgytagjainak. Legújabban úgyis 
mint Magyar-szinház tagjának, úgyis mint 
önkéntes káplárnak igen nagy sikerei 
voltak. Tizenkét szines levélkét nyújtott 
át neki éppen e percben a portás. 
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A kis kapunál Rózsahegyit 
veszi körül néhány fiatal nő. 
Azt hiszem autogrammot akar-
nak. Egy pillanatra feltűnik 
főhadnagy ur Beregi is, de a 
nők láttára gyorsan menekül. 

Elnéztünk végül a legcsen-
desebb színházhoz, a Népope-
rába. A hatalmas épület lom-
hán, álmosan terpeszkedik el 
a Tisza Kálmán-téren. Száz 
meg száz terv csatázik körü-
lötte, de itt egyelőre még a 
legnagyobb csend uralkodik. 

A kis kapu melletti kis 
szobában ketten vannak: a 
tűzoltó és a kapus. Ők a ha-
talmas épület egyetlen lakói. 
Kártyáznak. 

— Bemondom a százast és az ultimót. 
Megkérdem : 
— Nincs az irodában senki? 
— Május óta egy lélek se járt itt — 

A Király-szinház bejárójánál. Mészöly feiv. 

felelik. Aztán tovább folytatják : — Kontra. 
És az ultimót is megkontrázom... 

(sz. b.) 

A színész, legyen bár 
Már 
A színpad szemefénye 
Olyan mint a családtalan kenguru 
Mindig üres az erszénye. 

* 

Ez jár eszemben 
Éppen : 
Csortos legújabb szerepében 
Betörő 
A taps mely fogadja ezzel szemben 
Kitörő. 

Fenyvesin meglátszik 
Hogy mint kélelkü ügyész 
Ugyancsak „lelkesen" játszik 

* 

Jaj de meglepett 
Láttam egy szininövendéket 
Kiből színésznő lett. 

* 

Ez 
Tény, szól egy rosszmájú ember 
Egy uj zenés színházunk lesz. 

Ti 
Kitaláljátok, hogy ez a 
Nemzeti. 

Kis 
És nagy, eddig csak énekelt ott 
Most már lesz ott egy Hegedűs is. 

Szenes ember. 

LE M BERT fotoműterme 
BUDAPEST, VII. KER., RÁKÓCZI-UT 36. 
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Jad lowker ho t e l - s zobá j ában . Mészöly felv. 

Délelőtt tizenegy óra tájban ko-
pogtattunk be Jadlowkerhez, Bristol 
szállóbeli lakására. A népszerű mű-
vész még nagyon álmos, ép e perc-
ben kelt fel. Hálóköntösét összefogja 
és mosolyogva mondja: 

— Interjú? Hajnalban? 
— Eltalálta, — mondjuk, de 

sietve megvigasztaljuk, nem tart 
sokáig. Csak azt akarjuk tudni, hogy 
van, mik a tervei, meddig marad 
Budapesten, ebben a háborús vá-
rosban. 

— Háborús város, — mondja — 
igen, de észrevenni nem lehet rajta. 
Hogy meddig maradok itt, azt nem 
tudom még. Higyje el nagyon szíve-
sen jöttem Budapestre, hiszen ez a 
második hazám. 

— Hol fog fellépni? 
— A zeneakadémiában énekelek 

október másodikán, de hogy szin-

Mozifelvétel a Royal előtt. — Látogatás Jadlowkernél. 
A déli korzón. — Vágó Béla, mint életmentő. 

Nagy csoportulás, tolakodás, tülekedés 
ä Royal előtt. Az emberek kíváncsian 
furakodnak előre. 

— Mi az? Mi történik. 
— Nem látja? 
Mozi felvétel ! 
— Nini, ott van Bródy Sándor. 
— Hát hiszen őt fotografálják. 
Tényleg. Az operatör mozdulataiból 

nyilvánvaló, hogy Bródy ellen készül a 

merénylet. A felvételt Pásztory Miklós a 
Nemzeti filmgyár igazgatója készítette, ő 
maga is itt van, mert fontos, hogy a kép 
sikerüljön. Nincs idő halasztásra. A Bródy-
felvételre sürgős szükség van, mert a na-
pokban már kijön a Lyon Lea film. 

A próbán már Bródy Sándor is meg-
nézte. Ekkor volt életében másodszor 
moziban. Először Molnár Ferencnek egy 
szkeccsét nézte meg. 

— Vigyázni, kiáltja az operatör Az 
emberek utat engednek. A felvevő gép 
működni kezd. Bródy Sándor jön és látja, 

hogy milyen merényletet követnek 
el ellene és szépen tovább sétál. 

Az operatör kétségbeesetten só-
hajtja utána: 

— Kisétált a képből ! 
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padon fellépek-e, azt nem tudom, ámbár 
valószínű, hogy mégis csak fellépek. 

— A napjaim most a hangverseny-
próbákkal és kocsizással telnek el. Szere-
tek a ligetben, főleg csendesebb helyein 
kocsikázni. Budapestet, embereit, színházi 
életét ugy megismertem és megszerettem, 
hogy már otthon érzem itt magamat. 

* 

Dél tájban, a gyönyörű pesti asszo-
nyok elindulnak a Dunakorzó felé, a 
vénülő őszi nap is felmelegszik láttukra 
és augusztusra emlékeztető forró sugarakat 
küld le, Buchwald bácsinak nagy örö-
mére. 

Egy óra tájt már nem lehet üres szé-
ket találni. Persze a nagy tömegben Bo-
hémia is alaposan képviselve van. Közé-
pen, a Hangli előtt, ott ül Sándor bácsi. 
Szép lányok, gyönyörűséges asszonyok 
mind arra néznek, amint az uton tova 
haladnak és jobbról is balról is hallani ; 

— Nézd ott van Bródy Sándor. 
Csortos Gyula is megjelenik egy pitlanatra 
a láthatáron, de aztán eltűnik valamelyik 
kávéházban. Tanay, huszár önkéntes űr 
is gyakori vendége a Dunapartnak. Király 
Ernő és Solti Hermin, elhozzák magukkal 
a kis Katót is. Pakots József mindig szép 
nőkkel van, Kemenes a gimnázista lányok 
kedvence, a tőkét és a zenét Kálmán Jenő 
képviseli, a legfiatalabb színész generá-
rációt a kis Gomba és a Vigszinház uj 
tagja, a kedves Dallos Ölga. 

Néha Rátkai is megjelenik, Somogyi 
Nusit is többször láttuk odalenn. Szirmay-
ról persze felesleges megemlíteni, hogy 
állandó korzótag. Megjelenik néha a nép-
szerű rikkancsköltő Bakti Gyula is és 
Elvira iránti nagy szerelmének történeté-
vel ejti kétségbe az embereket. A korzó 
kis kócos virágáruslányának ked-
vence: Hatvany Lajos. Kivüle még Igno-
tus és Fenyő Miksa képviselika„Nyugat"-ot 
Nádas Sándor alakja is feltűnik, gyengébb-

szivü bankdirektoraink és panamistáink 
nagy rémületére. A festőket a kedves és 
nagyon tehetséges Tihanyi képviseli. A 
korzón minden lány a legtehetségesebb 
festőnek tartja. A Nemzeti Szinház Ivánfi 
Jenő, Gál Gyula, Paulay Erzsi, Odry, a 
Magyar Szinház pedig Törzs és Gomba-
szögi személyében talál méltó képvise-
lőkre. Szóval mindenki és minden kép-
viselve van. Természetesen a „Színházi 
Élet" is. Mint a fenti sorok mutatják. 

* 

A Nagykörúton történt ez az izgalmas jelenet. 
A Városi villamos kocsijai zsúfoltan siettek a 
Nyugati pályaudvar felé.. A Király-utcánál levő 
állomásnál, dél tájban egy munkás asszony igye-
kezett beszállni és néhány apró gyerekét beszál-
lítani. Ez a pótkocsin történt. De az első villa-
mos gyerek-kalauza nem várta be a csengő 
jelzést és jelt adott a további indulásra. Az asz-
szony, egyik gyerekével karján már lenn állott. 
A másik — három — négyéves lehetett — a 
lépcsőn volt még. És a villamos elindult. Rémült 
sikoltások. 

— Jaj, a kocsi elindult 
— A gyerek leesik! 
— A kerekek alá kerül. 
Ebben a percben egy úr elkapja a gyereket. 

Vágó Béla volt, a Magyar szinház tagja. Ha pil-
lanattal késik a halálra rémült, egyensúlyát vesz-
tett gyerek, a kerekek alá zuhant volna. 
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A villám: 

A szakácsnőm : 
A kíváncsiság ugy éget, 
Hol tanult meg Bródy főzni? 
Megfőzte a közönséget. 

Egy optikus : 
Hölgyek, urak nemde való, 
Gombaszögi olyan, mint egy 
Cvikker : Ő is szemrevaló. 

A marienbadl szakorvos : 

Önök csodálkozni fognak, 
A jegyekkel csoda történt 
Az, hogy rohamosan fogynak. 

A pesti pékipartestület : 
Azt vitatjuk mindenütt, mi 
Azt vitatjuk, hogy lehetett 
Ily mese dolgot kisütni. 

Ez a darab olyan, mint én, 
Hogy miért? Szívesen megmondom, 
Mivelhogy „beütött" szintén. 

Toldi Ödön, úszóbajnok : 
Ily szépet nem láttam régen, 
A közönség egész este 
Úszott a gyönyörűségben. 
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Gírardi. 
A legnagyobbak közé tartozik, akiket 

valaha színpadon ünnepeltek. Azok közé 
tartozik, akiket keresztnevük nélkül em-
legetnek az egész világon, akik körül már 
nemcsak adoma, de legendakör kering. 
Egyszerű lakatosinasból lett a német és 
különösen az osztrák közönség dédelgetett 
büszkesége, aki egészen kezdő korában 
érett művészetet vitt a színpadra és aki 
most is fiatal és üde. 

Budapesten régen járt, de a budapes-
tiek azért jól ismerik, örömmel látják vi-
szont és akik még nem látták, örülnek 
neki, hogy meg fogják ismerni. Hires 
régi és kedvelt uj darabjaiból állította 
össze műsorát, amelyen sorrendben első he-
lyen szerepel a 

Künstlerblut, 

Eysler Edmund operettje, amely magyar 
nyelven is szép sikert ért el. Willner és 
Bodansky a szövegírók, nagy színpadi 
érzékkel olyan szerepet irtak Gírardi szá-
mára, amelyben a művész a nyárspolgári 
jókedv és a bohémhumor ezernyi árnya-
latát csillogtathatja. 

Mein Leopold 

a régibb szerepek közé tartozik. L'Arronge 
darabja annak idején. Az én Lipótkám 
cimmel sokat szerepelt a mi színpadjain-
kon is. Gyermekért rajongó, minden hi-
báját elnéző, elvakult apa Gírardi leg-
nagyszerűbb alakításai közé tartozik. 

A kedélyesség, a vidám életbecsület 
az, amit Gírardi a 

Verschwender 

Bálintjában produkál. A Tékozló a régi 
Népszínházban is sok gyönyörűséget szer-
zett, sok könyet csalt ki az emberek 

szeméből. A jókedvű asztalos gyalu-dala 
egykor a legismertebb nóták egyike volt. 
Raimund tündérregéje a Kreutzer andalító 
zenéjével sok bámulóra számithat. 

Das dumme Herz, 
Oesterreicher és Sterk operettje, amelynek 
telivér bécsi muzsikáját Ziehrer irta, hár-
mas alakításra nyújt alkalmat Girardinak, 
aki ebben a szerepben az operett egyik 
lagnagyobb mesterének bizonyul. 

Valamivel közönségesebb, de annál 
hatásosabb az a szerep, amelyet az 

Er und se ine Schwester 

cimü operettben játszik, amelyet A pós-
tásfiu és a huga cimmel a Magyar szín-
házban adtak vagy tiz évvel ezelőtt. Pa-
rádés szerep, amelyet Buchbinder irt 
Girardi számára. 

Klasszikus magasságban áll Girardi a 

Kreuzelschreiber 
hősének szerepében. És kétségtelenül rend-
kívül érdekes, hogy az operett mesterét 
Anzengruber darabban is láthatjuk. 

Pénteken nagy esték sorozata kezdő-
dik a Vígszínházban, amelynek közön-
sége szeretettel várja Girardit. 

Girardi. 
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Nirschy Emilia táncakadémiája. 

Nirhchy Etnilia, az Operaház világ-
hírű első primaballerinája, aki nemcsak 
Budapesten, hanem Londonban is sok 
babért aratott, nem elégszik meg a szín-
padi dicsőséggel, hanem táncpedagogiai 
sikerekre is vágyik. Táncakadémiát nyitott, 
hasonlót Isadora 
Duncan és Loi Ful-
ler, világhírű isko-
lájához, — de még 
sem olyant. 

Nirschy Emilia 
az előkelő budapesti 
családok gyermekei 
számára alapította 
akadémiáját, azokat 
akarja graciózussá, 
ritmikus járásúvá 
nevelni. Erre szolgál 
a művészies ballet-
torna, amelyet Nir-
schy Emilia külön 
metódusba öntött s 
amely fejleszti, erő-
siti a gyermek tes-
tét, sudár növésüvé 
teszi, graciózussá, 
kellemes megjelené-
sűvé formálja. 

A bizonyára ha-
marosan népszerűvé 
váló akadémiában 
külön osztály van ' 
szalon - táncok ré-
szére. A gyermekek itt 24 régi és modern 
táncban nyernek oktatást s ebben az osz-
tályban olyan tanerők állanak az akadémia 
rendelkezésére, mint Filó-Nirschyné Gi-

zella, az Operaház ny. ballettanárnője és 
W. Nirschy Ilona, az Opera volt tagja. 

Az akadémia fényesen berendezett he-
lyiségei azoknak a családoknak is ren-
delkezésére áll, akik gyermekeiket zárt, 
külön kurzusokban óhajtják tanítani. 

Van egy külön 
művészi osztály is 
az akadémiában, a 
hol tehetséges nö-
vendékekteljes szín-
padi kiképzést nyer-
nek, sőt a színi pá-
lyán lévők egyes 
táncokat is betanít-
hatnak. Ha olyan 
táncosnők kerülnek 
ki az uj táncakadé-
miából, mint ami-
lyen maga Nirschy 
Emilia, akkor az 
akadémia nemcsak 
méltó lesz nevéhez, 
hanem minden hó-
dolatot megérdemel. 
Hogy mennyire hé-
zagpótló ez az uj 
intézmény, azt mi 
sem bizonyítja job-
ban, mint az a nagy 
érdeklődés, mellyel 
a legfelsőbb körök 
fogadták ez intézet 
hirét. 

A táncakadémiában, melynek fényesen 
berendezett helyiségei V., S a s - u t c a 18. 
sz. a. vannak, a beiratások megkezdődtek. 
Beiratkozni d. e. 10-12 és d. u. 3 - 5 ig lehet. 

Mészöly felv. 
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P l a l < d t t e r v 
k ü l v á r o s i l < a b a r é = 
i g a z g a t ó l < n a l { . 

Nehéz idők, nehéz idők. Minden megdrágult, 
és a szegény külvárosi kabaré-igazgatónak min-
dent el kell követnie, hogy a népet becsábitsa 
a kis kurta kávéházba, melyben egy dobogó 
szolgál a múzsák hajlékául. Legfontosabb a 
plakát, amely ravasz leleménnyel izgasson, ser-
kentsen, kiabáljon, biztasson, "csábítson, főzzön, 
r:mánkodjon. 

Ezennel hézagpótló intézmény gyanánt közzé-
teszünk egy ilyen plakáttervet. Külvárosi direk-
torok, olvassátok figyelemmel. Használati utasítás 
nem kell hozzá. Egy kis gyakorlat, — és százával 
csinálhatjátok a legszenzációsabb plakátokat. 

Bajthay Mihály dr. 
a „Gyöngyvirág kisasszony" szövegírója. 

A „ G y ö n g y v i r á g k i s a s s z o n y " 

b e m u t a t ó j a . 

A Budai Nyári Színház uj operettejé-
nek a „Gyöngyvirág kisasszonyának szer-
zőit mutatjuk itt be. Az aradi uri közön-
ségnek szerzünk ezzel örömet, hiszen mind 
a két szerző személyes jó ismerőse, 
amennyiben Bajthay Mihály, a librettista, 
aradi uri ember, jelenleg népfölkelő fő-
hadnagy, Köpf Kálmán pedig, aki az 
operette fülbemászó zenéjét irta, Aradon 
pénzügyi titkár. 

Köpf Kálmán 
a „Gyöngyvirág kisasszony" zeneszerzője. 

// Szenzáció II 

A Vígszínház és 
Király-színház 

kabaréinak legpompásabb számai kerülnek 
ma este színre a 

Bikarbona-kávéházban. 
Belépti díj nincs. Katonák és gyermekek felét fizetik. 

Fellépnek : 
K o m á i Bertalan, hasbeszélőművész, 

akihe Z Molnár László hasonlít. 

Henry, az idomító Király Ernő egerével 

Kukac Nelli, a kis FedákaSári cimii darab egy dalával. 

Pók Márton Kis Faludi Sándor szaval 

Tanaiazemberi 
Edison tanár csodálatos I ClllCll delejességről. 
Mélyen tisztelt közönség ! E szenzációs művészestély 
rendezésével nincs más célom, minthogy a 

külső ferencvárosi néPetraSzoktassam helyisé-
gem gyakori látogatására. Ezért a fülsiketítő 

Monstre-Zenekar helyett Kolom-
pár Jani Bandájának diszkrét zenéje fogja a n. é. kö-
zönséget mulattatni. 
LtîlTaShe,yiséget Z f t ^ r t p e Z S g Ő jó-
kedvel és vidámsággal. A felszolgált italok 

és ételek is változatlan árban számittatnak. 

Számos látogatásért esd ^ f e f y y j ^ ^ávés. 
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Clara Walentin — Trude Voigt . 
A Kristálypalota egyébként is nagyszerű szep-

temberi műsora két olyan számmal ékeskedik, 
amelyek a legmelegebb pesti szezonok hires 
attrakcióit is túlszárnyalják. 

Ez a két csillag és a köréjük sorakozó többi 
elsőrendű szám ugy vonzza a publikumot, mint 
valami mágnespatkó az acélt. És a cél eléretett, 
mihelyt az ember végignézte a műsort. Mert 
akkor másnap újra elmegy. 

Az egyik hiresség Clara Walentin, a szépséges 
Metternich grófnő, aki a bécsi színházi világ 
legismertebb művésznője. Hogy milyen nagy dolog 
volta grófnőt Pestre lehozni, arról a legékesebben 
beszél a Neue Freie Presse, amely a héten 

ugyancsak leszólta a bécsi szezon unalmas voltát 
és irigységgel irta meg, hogy most Clara Walentin 
is Pesten játszik. A nagy Clara Walentin, aki 
Bécsben a Testőr főszerepét, a színésznőt ját-
szotta, a Kristálypalotában is felejthetetlen sike-
reket arat. 

A másik csillag, Trude Voigt, az Európa-
szerte hires kabarédiva, a Hölle ünnepelt művész-
nője, aki most szintén eljött a pestieket meg-
hódítani. Soha olyan menydörgő taps még nem 
harsant fel, mint mikor Trude Voigt a zongora 
tetején végigénekli — sőt meg is ismétli — 
a hires cigaretta-dalát, amelyet utolérhetetlen 
művészettel ad elő. 

Nagyon szép és nagyon tartalmas a Kristály-
palota műsora. 

C l a r a W a l e n t i n . Trude Voigt. 

Étjjt í&JuLrriACC 

Hétfőn, kopogtatás nélkül 
kinyilt az ajtó és megjelent la-
punk barátja, Zugligeti Ede. 

— Az urak mondták, hogy 
ha többet nem jövök fel, kapok 
egy koronát. Feljöttem azért a 
koronáért. 

— Itt baj van, kedves Zug-
liget. A korona csak akkor jár, 
ha maga nem jön fel. De maga 
feljött. 

— Bocsánat. Tisztázzuk a 
helyzetet. Egy hétig mindennap nem jöttem fel. 
Tehát jár nekem hét korona. Ma feljöttem, tehát 
tartozom egy koronával. Kapok hat koronát. 

Hogy igényei ilyen hajmeresztő módon ne 
növekedjenek, Zugligeti megkapta a koronát. 
Gőgösen zsebretette, aztán igy szólt : 

— Tévedés azt hinni, hogy a koronáért jöt-
tem. Egy óriási ideát hoztam az uraknak csupa 
barátságból. Átengedem ingyen. Elmondjam?: 

— Ne. 

— Helyes. Tehát az ideám a következő : 
Magyarországon e pillanatban játszik mondjuk 
ötven színház. Átlag minden hetedik darab 
szinlapján ez áll : „népség, katonaság". Ez a 
katonaság egyik helyen több, másik helyen 
kevesebb emberből áll. Vehetünk átlag tíz em-
bert. Minden hetedik darabnál száz színházban 
tíz ember, az hetenként hétezer ember. Egy 
évben ötvenkét hét van. Ez egy évben össze-
sen háromszázhatvannégyezer ember. És három 
év alatt összesen egy milló és néhány ezer 
ember. Ennélfogva három évig fegyverszünetet 
kell tartani és három év múlva felvonulni az 
uj milliós hadsereggel Feltétlenül megnyertük 
a háborút. Három évig várni kell ugyan, de 
addig úgyis,fegyverszünet lesz, amitől nem hal 
meg senki. Áldozatot pedig csak annyit hozunk, 
hogy három évig a darabokat nem népséggel 
és katonasággal, hanem csak népséggel játsz-
szuk. Ezt a közönség a biztos győzelem remé-
nyében el fogja nézni. Hát nem egy szenzációs 
ötlet? 

— Várjon csak Zugliget: Szokott maga 
statisztálni, mint népség és katonaság ? 

— Hogyne, 
— Hát akkor magát is elviszik. 
Zugligeti nagyot nézett. 
— Ja ? Erre nem gondoltam. Hát majd a 

jövő hétre kitalálok valami jobbat. 
Azzal rágyújtott egyszerre két szivarra és 

eltávozott. 
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// Apollo műsora dominál II 
Antoine szinház mutatta be ezt, még pedig Qé-
mier játszotta a címszerepet. Budapesten a mozgó-
szinházak vásznáról hatott először a közönség 
idegeire, még pedig a Bassermann nagyszerű 
műsészetének segédletével. És akik látták Basser-
mannt, talán önkéntelenül is fölsóhajtottak : Hát 
még milyen lehetne ebben a szerepben Fenyvesi. 
Nos, most majd láthatják a Vígszínház nagyszerű 
művészét is ebben a kettős szerepben, amelynél 
hatásosabbat keveset irtak még. 1 

Csütörtökön este forró, kedves estéje volt a budai 
színháznak. Örömmel hallgattuk 

a Luxemburg grófjának ismert melódiáit. A kö-
zönség sokat tapsolt a búcsúzó Patakynak ; igen 
szép sikere volt Lóránt Vilmosnak, aki igen ruti-
nosan jálszotta Brissard festő szerepét. Mulatsá-
gos és kedves volt, tánca pedig bravúros. Szép, 
megérdemelt sikere volt. 

Lábas Juci rövid idő alatt igazán gyönyörű kar-
riert csinált. Ma mikor azon alkalom-

mal, hogy a Legénybucsu című operett főszerepét 
fogja adni a Királyban, közöljük fényképét, már 
kedvence a pesti színházi közönségnek. Igaz, 
hogy kedves tehetségének az érvényesüléshez 
igen erős segítőtársa volt: ritka szép alakja, 
mélytüzü szeme, igazán még a színpadon is ki-
tűnő, ragyogó szépsége. 

Soha nem felejtjük el azt a néhány percet, azt a 
csupán rövid ideig tartó, de 

örök időkre emlékezetes gyönyörűséget, melyet 
Medgyaszay Vilma szerzett a kabaréban Gyóni 
„Csak Gézát egy éjszakára" című háborús 
dalával. A prsemysli ostrom minden borzal-
mát, fájdalmát, szörnyűségét vissza tudta adni 
Medgyaszay művészete. Egy-egy mozdulatában 
ezernyi fájdalom vonaglott, hangjában tengernyi 
keserűség rezgett. A közönség könnyes szemmel, 

összeszorított ajkkal, lebüvölten hallgatta és viha-
ros tapssal köszönte meg Medgyaszay Vilmának 
az élményszámba menő alakítást. 

Molnár Aranka uj Móricz-darabban. Molnár Aranka, 
a nagytehetségű fiatal művésznő, 

aki legutóbb Eötvös Károly darabjában lepett 
meg mindenkit pompás drámai kreációjával, a 
most jövő szezonban három hónapot a Télikert 
színpadán tölt el ; első fellépte Móricz Zsigmond-
nak legújabb darabjában lesz, amit az illusztris 
szerző direkt a számára irt. 

Retteghy Margit,abudai-temesváriszinház uj drámai 
hősnője, szerdán este mutatkozott be 

meglepő sikerrel Sudermann „Otthon"-jának Mag-
dájában. Művészi alakításával és megnyerő külső 
megjelenésével egy csapásra meghódította a budai 
közönséget. A színkört egészen megtöltő közön-
ség ugy a nyílt színen, mint a felvonások végén 
lelkes tapssal honorálta a művésznő játékát és 
nagy készségét. 

A LOVAS-fé le z e n e c o n s e r v a t o r i u m b a n 
(Nagymező-utca 8. sz.) a beiratások már 
m e g k e z d ő d t e k . 

! A „Színházi Élet" 
hirdetése 

eredménynyel jár. ? 

A használt ZENEMÜVEKET, különösen 
iskolákat legmagasabb árért adhatja el 

LÉDERER ISTVÁN Ä Ä 
sében B U D A P E S T , Erzsébet-körut 36. 

Árjegyzékeit ingyen küldi ! : Olcsó kották nagy raktára ! 

N B M . B S I I . 
legelőnyösebben ismert <5rás és kszerész 

B U D A P B S T 
VII. k e r ü l e t , E r z s é b e t - k ö r u t 23. s z á m . 

TELEFON-SZÁM: 125-42. 

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát : 

mindennemű ékszerek, drágakövek, 

különlegesség férfi é s női órákban 
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A végrendelet . Hát aláírták 
Nemzetiék a szerződéseket. 
Minden rendben lett volna, 
csak az nem nagyon tetszett, 

hogy a szerződés végén van egy pont, a 
mely szerint addig, mig a háború tart, 
nem a szerződésben kikötött rendes gázsit 
kapják, hanem a tavalyi háborús fizetést. 
Hát ez nem nagyon tetszett. De belemen-
tek, mert hát háború van s nékik is be-
látással kell lenniök. A mi viszont nem 
jelenti azt, hogy némely komoly és tréfás 
megjegyzéstől is tartózkodtak. 

— Olyan ez a szerződés, mint az egy-
szeri gazdag ember végrendelete — mon-
dotta Náday Béla. 

— Milyen volt az a végrendelet? 
— Azzal kezdődött, hogy a feleségé-

nek, az öccsének, a fiának hagyott fejen-
ként százezer koronát, különböző jótékony 
intézményeknek ujabb százezret és igy 
tovább. 

— S aztán? 
— Aztán következett az utolsó pont, 

amelyben végrendelkező kijelenti, hogy ez 
a testamentum egyelőre érvénytelen, annál 
is inkább, mert összesen csak ötvenezer 
korona vagyona van. Hát ilyen a mi szer-
ződésünk is. 

Virágerdő aTélikertben. 
Á i A katonák, a pesti hölgyek 

1 előttmindignépszerűek voltak, 
• hát hogyne szeretnék Fritz 

Wernert, az örök katonát, aki legnagyobb 
sikereit uniformisban aratta. 

Évekkel ezelőtt, nagyon-nagyon utána 
néztek a nők, amint délcegen, sarkantyút 
pengetve megjelent az utcán. Az utcán, — 
mert nem színpadi katonáskodásról van 
szó, Fritz Werner ugyanis mint katona 
kezdte pálya futását. De a színpad meg-
irigyelte a jóképű, kitűnő humoru, délceg 
katonát és elrabolta a hadseregtől. A had-
sereg ezt nem is bocsátotta meg és ál-
landóan bosszút forralt a szinpad ellen. 
Fritz Werner ezalatt folytatta a katonás-
kodást - a világot jelentő deszkákon. Hogy 
milyen sikerrel azt mindnyájan tudjuk 
kik az Asszonyfalóban láttuk. A hadsereg 
tudvalevőleg a folytonos ujabb behívások 
folytán lényegesen megerősödött, igy tör-
tént, hogy legyőzte régi vetélytársát a 
színpadot és Fritz Wernert visszahódította. 
A Télikertből, sikereinek színhelyéről 
kivonul és bevonul. 

Ez a változás egyáltalán nem izgatja. 
Volt már elég katona szerepem, — mon-
dogatja — most egy ujat kaptam. 

Hétfőn volt Fritz Werner születési-
napja. Tisztelői valóságos virágerdővel 
borították el. Öt percig tartott mig a szol-
gák lehordták a sok virágot az öltözőbe 
s különösen Philanthia szolgája volt baj-
ban hatalmas nagy kosárral, melynél re-
mekebbet még nem látott színházi világ. 

A Télikert öltözői a föld alatt, széles 
pinceszerű helyiségben vannak. Fritz Wer-
ner amint e lépcsőn lefelé halad elegáns 
öltözője felé, a virágokra mutatva igy 
szólt : 

Még nem is voltam a fronton és máris 
a föld alatt szagolom a virágokat. 

A p o s t á s o k . Valaha, azok-
ban a boldogabb időkben, 
mikor még a háború dacára 
is játszott az Opera, egy 

szép reggelen arra ébredt Kern Aurél, 
az igazgató, hogy a fokozatos behívások 
következtében a zenekara alaposan meg-
fogyatkozott. Annyira, hogy az Aida leg-
közelebbi előadását komoly veszedelem 
fenyegette. Még a katonazenekarok is há-
borúval voltak elfoglalva és az igazgató 
már-már nem tudott mihez fogni. Végre 
mentő ötlete támadt. Kisegítő erőket ho-
zatott a postás-zenekarból. 
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A zenekari próbát hamar kiírták, hogy 
a postások megtanulják az operai Aida-
előadás tempóit. Tango beült a székbe és 
elkezdett dirigálni. De egyszerre rémülten 
lekopogta a zenét. A postások csekély 
hat taktussal előbbre jártak Tango meg-
csóválta a fejét és szolid szemrehányással 
kérdezte : 

Az urak mind expressz-levélhordók?... 

Nyáray és az örvös. 
Nyáray Tóniról, az utolsó 
ősbohémról, szól ez a tör-
ténet. A kedves Tóninak 
igen érzékeny gégéje van 

s mint minden tenorista, ő is gondos sáfára a 
hangjának. Hosszú éveken keresztül min-
dennap felment Polacsekhez, a színházi 
gégeorvoshoz, aki ellátta tanácsokkal, vizs-
gálattal, s ha kellett, külön kezeléssel is. 

Elmúlt már jó néhány esztendő, mikor 
egyszer Nyáray a kővetkező meglepő 
kijelentést tette. 

— Talán ideje volna már, doktor úr, 
hogy pénzről is beszéljünk. 

A doktort szerfelett meglepte, sőt za-
varba is hozta ez a váratlan fordulat — 
ó kérem, kedves Nyáray ur, hiszen nem 
olyan nagy dolog. Amennyit ön éppen 
gondol . . . 

Nyáray összeráncolta a homlokát. 
Hát adjon — mondjuk — ötven ko-

ronát . . . 

Pepi papa. Ez is meg-
esett Hajdú Józseffel, a 
Nemzeti kedves Pepijével. 
Papa lett hétfőn és ezzel 

az eseménnyel belépett a családapák so-
rába. Kétségbeejtően komolyan veszi ezt 
az uj minőséget. Ami sohasem történt 
meg vele, most a jövőre gondol. A fiának 
tőkét akar gyűjteni, szorgalmasan tanul-
mányozza az élelmiszerek árait, heves 
vezércikkeket mond el a tejhiány ellen és 
e nagy változások egyedüli oka egy pó-
lyában van elrejtve. Ez az ok jelenleg 
bizonyosan kapkod az öklével, esetleg 
sir és a Hajdú György nézve hallgat. 
Már mikor hallgatt. De többnyire nem 
hallgat. 

Szóval Pepi papa. Jó dolga lesz a 
fiának mikor beszélni kezd. Nagyszerűen 
lehet kimondani: Pepi papa. Pepi papa. 

Sziklai reprizeket köve-
te l . Sziklai Cornél tizennyolc 
évvel ezelőtt, összetűzött Ditrói 
Mórral, a Vígszínház igazga-

tójával. Akkor megfogadta, hogy a Ditrói 
szinházába nem teszi be a lábát. Hiába 
hivták, csalogatták a Vigbe, bármily kí-
váncsi volt is színészeire és darabjaira, 
mégse ment el. Most, hogy Ditrói nyu-
galombavonult, elment a Vígszínházba 
és megnézte a Tanítónőt. Nagyon tetszett 
a darab is, az előadás is, ugy hogy 
egyszerre igen megkivánta az elmúlt évek 
nagy vigszinházi slágereit. Az ördögöt, 
A testőrt és a többieket. 

A Faludi direktoroktól legerélyesebben 
kérte az összes nagy darabok felújítását. 
Sziklai nem enged. Azt mondja, hogy ő 
nem engedheti el a Vígszínháznak, ezt a 
tartozását. 

fl „ 5 z i n h a z i É l e t " 
a színhazat keduelő közönség 
nélkülözhetetlen lapja ! 

FODOR ARTÚR, a Vigszinház uj tagja. 
Strel isky Je lv . 



18. oldal SZIÍ1UÁZJ ÉLET 

A negyvenkettes. A háború 
elején — mint annyi társa — 
egy ismert fiatal szinész is 
felhúzta az egyenruhát és el-

ment a harctérre. A derék fiút arról ismerte 
mindenki, hogy szenvedélyes sorsjegy-
játékos. És a szerencse mindig nagyon 
közelről környékezte meg. Egy-két szám 
több sohase — hiányzott a főnyeremény-
hez. Persze a harctér zajában alig gondolt 
a sorsjegyre, egyéb gondja volt bőven. 

A múlt héten aztán valami mégis fel-
ébresztette benne régi szenvedélyét. Ő 
maga mondja el azt egy kedves levélben, 
amelyet a közismert Dörge bankházhoz 
intézett. A levélben ezt irta: 

Igen tisztelt bankár úr! 
Különös véletlen juttatta most eszembe 

újból az osztálysorsjegyet. Egy zászlós 
bajtársamnak, aki verseket farag, kezembe 
került egy verse, amelyben azt olvastam. 
„Jó negyvenkettősünk ekkor nagyot dörge 
S hatszáz szegény muszka rettentően felhörge." 

Hát kedves Dörge úr, erről a pogány 
rimről jutott eszembe az Ön neve. Meg-
rendelek Önnél két darab V2 sorsjegyet, 
érzem, hogy most megütöm a főnyere-
ményt. A sorsjegy árát postán küldtem 
és a sorsjegyeket küldje el édesanyám 
cimére (Budapest, Markó-utca 3 6 ) 

Ilyen szerencséje van Dörgének. Még 
a negyenkettes is neki csinál reklámot. 

É v i k é . A Magyar színházban 
már folynak az „Éviké" pró-
bái. De ezzel párhuzamosan 
egy bizonyos „Lyon Lea" 

cimü darabból is folynak az előadások. 
Még pedig táblás házak előtt. Mikór kerül 
sorra az Éviké? Kérdezte múltkor valaki 
Beöthyt. Bizony „Éviké," felelte Beöthy, 
még talán egy évig ke' várni. 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" régi számait számonként 
24 fillér levélbélyeg beküldése ellenében küldi 
a kiadóhivatal : Budapest, V., Visegrádi-utca 3. 

n R , ó n i 

Simon Judit a filmen. Mérei Adolfnak, a nagystílű 
rendezőnek brilliáns vezetése 

mellett már a befejezéshez közelednek a Simon 
Judit filmfelvételei. Kiss József csudaszép balla-
dája méltó kiállításban kerül a filmre. Mérei a 
nagy költő segédkezésével kitűnően, mély művészi 
megérzéssel vitte át filmre a balladát, amelynek 
főszerepeit Cs. Aczél Ilona, Somlay Arthur, Hege-
dűs Ferenc, Sarkadi Aladár, Rátkai Márton, Vágó 
Béla és Lakos Vilma játszák. A film, amely a 
Hungária fimvállalat tulajdona, bizonyára egyik 
ékessége lesz a magyar filmgyártásnak. 

Geröffy Aranka, aki komoly feltűnést keltett a Fő-
városi Orfeum tavalyelőtti nagy 

revüjében, a Hajrá utánában és a Rott-filmen, 
az uj évadban több mozidarab fő női szerepét 
játsza el. 

Göre Martsa lakodalma. Gárdonyi Géza pompás 
figuráiból, a Göre Gábor, 

Durbints-sógor és Kátsa cigány alakjairól már a 
harmadik film jelenik meg a legközelebbi hetek-
ben egyik előkelő budapesti mozgóban. Ezúttal 
a Göre Martsa lakodalma cimü Göre-könyv ke-
rült filmvetítésre, kitűnő magyar humorral. Göre 
Gábort „A bor" kitűnő szereplője, Rózsahegyi 
Kálmán, a Nemzeti Szinház művésze játssza. 

A tiszti kardbojt. A jövő hónapban fog megjelenni 
a Korona filmvállalat idei ma-

gyar filmje, amely eddig páratlan érdekességü 
háborús színjáték. A mozidarabhoz a főváros leg-
előkelőbb színészei közül szerződtettek : Rajnai 
Gábor, Haraszthy Mici, Horváth Jenő, Pajor 
Ödön, Vörös Ili és Gombaszögi Irén játszák a 
kitűnő darab főszerepeit. A darabot Neumann 
József irta és rendezte. 

Pali filmgyáros. Pázmán Ferenc, a Népopera ked-
ves és népszerű Palija filmgyáros 

lett és most szorgalmasan csinálja azokat a fil-
meket a saját gyárában, amelyeknek ő maga a 
főszereplője. Öt kedves Pali vígjáték van már 
készen. Az első cime: Pali, a muszkaverő. 

A rókaút, a Sudermann Hermann gyönyörű regé-
nyéből készült filmdráma lesz bizonyára 

egyik disze az idei filmgyártásnak. A filmről, 
amelyet Max Maik rendezett s amely november-
ben jelenik meg, csodákat beszélnek, akik látták. 

KOTÁNYI PAPRIKA 
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A gyermektelen özvegy cimen az Eclair egy hallat-
lanul bájos vígjátékot jelentet meg legközelebb. 
A fordulatokban dus bohóság főszereplője a nép-
szerű német filmkómika : Anna Müller Lincke. 

Olga Desmond, akinek csodás számait a Royal 
Orfeum közönsége csudálja mos-

tan, a jövő hónapban filmen is fellép Pesten. Az 
első Desmond-film cime Tavaszi álom. A leg-
finomabb és legartisztikusabb filmek egyike az 
idén. 
Romlott emberek között. Egy u j magya r f i lmdráma 

cime ez, amelynek irója a 
litteratura egy régi munkása: Geguss Dániel 
rendőrtanácsos. A filmet, amely témáját a társa-
dalom mélyéből meriti, Illés Jenő rendezte, fő-
szerepét pedig Somlay Arthur játsza. 

A Salambbo, Flaubert csudaszép regénye is meg-
jelenik az idén filmen. Hallatlanul 

nagy apparátussal, ragyogóan tökéletes rendezés-
ben, a statiszták tízezreivel készült el a regény-
ből készült film, amely páratlan attrakciója lesz a 
mozik idei szezonjának. 

Erna Moréna, a kiváló német filmtragika az idén 
egy külön sorozat filmen lép fel, 

amelyek közül az első darab már legközelebb 
meg is jelenik. A cime : Csak álom volt. .. 

Az első Henny Porten film a héten jelenik meg. A 
kiváló német filmdivát bizo-

nyára örömmel üdvözlik ezidén először bámulói. 
Az első Porten-film dráma. A cime: Alexandra. 

Dorrit Weixler, a bájos német filmnaíva első filjme 
az idén A milimári cimü végtele-

nül mulatságos komédia lesz. 

Riza Sacchetto első filmje, A bajadér halála e 
héten kerül a mozik vásznára. A 

darab exotikus történet. Egyike a nagy dán mű-
vésznő legérdekesebb filmszerepeinek. • 

S Z Í N H Á Z I H É T 
V Í G S Z Í N H Á Z 

A korzó szépe. 
Énekes vígjáték három felvonásban. írták: 
Blumenthal és Kadelburg, forditotta Gábor 
Andor. Zenéjét szerzette Holländer Viktor. 

Személyek : 
Vendrey Ferenc Kerekes Kálmán 
Haraszthy H. Matild, a felesége 
Sarkady Aladár Havas Márton 
Pallay Rózsi Ilka, a felesége 
Diósy Nusi Mariska 
Csortos Gyula Vass Tóbiás, díjbirkózó 
Sziklay József Tarnovszky Boriszlav 
Csáky Irén Anna 

I. felvonás. Havas Márton fiatal férj 
létére szeret kirúgni a hámból. E miatt 
nem ritka nála a családi perpatvar és 
ilyenre érkeznek most is az asszony 
szülei. De a fiatalok leplezik a bajt. 
Márton is menekül legutóbbi kiruccaná-
sának következményeitől, bár egy kedvenc 
hazugságáról is lerántják a leplet. Az 
asszonynak ugyanis mindig azt hazudta, 
hogy barátjával, Tarnovszky Boriszlávval 
volt, pedig ez a Tarnovszky valahol 
Egyptomban jár. Csakhogy váratlanul és 
nagyon rosszkor megérkezik Boriszláv. 
De ebben a pechben is van valami jó: 
Boriszláv megismeri Mariskát, Márton 
rokonát, és beleszeret. A társaság sétára 
indul és nagy felháborodással jönnek 
vissza: Egy moziban egy korzó képet 

láttak ugyanis és ezen a képen Márton 
is szerepel, amint egy szép nőnek tüzesen 
udvarol. Márton kétségbeesik: Hogyan 
mászik ki ebből a bajból ? ! 

II. felvonás. Az após mulat Márton 
baján. Hiszen neki ls van egy olyan ál-
üzletbarátja, akire hivatkozva szokott ki-
menőt szerezni, de óvatosabb, mint a 
veje. Még sötétebb felhők tornyosulnak 
Márton feje fölött. Megjelenik ugyanis 
Vass Tóbiás, a hires műbirkózó, a filmen 
szereplő „korzó szépének" a férje, aki 
halálra keresi azt az embert, aki az ő 
feleségének udvarolt. Márton előzőleg 
rémülten vette meg az áruló filmet, de 
épen ezzel szabadítja magára Tóbiást. 
Boriszláv is nagy bajban van, mert hát 

MOST JELENT MEG 
L AM PEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) Rész.-Társ. kiadásában 

Dudapest , VI., Andrássy-ut 21. 

ÁRA K 1.40 
Minden k ö n y v k e r e s k e d é s b e n kapható ! ! 
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most meg öt mutogatják a moziban azzal 
a szép nővel, és ö is bujkál Tóbiás elől. 
Annál nagyobb a félelme, mert ez a ka-
land Mariska előtt is diszkreditálhatja' 

III. felvonás. A fiatalok valahogyan 
kimenekülnek a bajból. Kisül, hogy a 
korzó szépe, amikor a képek készültek, 
még nem volt Tóbiás felesége és külön-
ben is meg tudja magyarázni a kényes 
szituációkat. De most meg Kerekesre jár 
rá a rúd. Persze a bohózati gondviselés 
őt is megmenti a nagyobb csapástól. 

Egy test, két lélek. 
( D e r A n d e r e ) 

Szinmű 4 felvonásban. Irta: Lindau Pál. 
Fordította: Barta Lajos. 

Személyek: 

Fenyvessi Emil 
Kende Paula 
Kertész Dezső 
Pécsy Blanka 
Bogyó Zsigmond 
Győző Lajos 
Kardoss Géza 
Balassa Jenő 
Huszár Károly 
Csortos Gyula 
Sarkadi Aladár 
Szerémy Zoltán 
Gombaszögi Ella 
Dallos Olga 
Serák Alisz 
Fodor Artúr 

Dr. Hallersz áll.-ügy. 
Emmy, a testvére 
Dr. Arnoldy, ügyvéd 
Ágnes, a testvére 
Evald, Hallersz inasa 
Kleinchen, irnok 
Weigert, rendőrbizt. 
Dr. Feldermann 
Korcsmáros 
Vastag Károly 
Gyürús 
Schroetel 
Amál 
Lotti 
Eliz 
Őrmester 

Történik az első, harmadik és negyedik 
felvonás Hallersznél a második felvonás 

a lebujban. 

I. felvonás. Dr, Hallersz államügyészt 
a túlerőltetett munka betegesen idegessé 
teszi. Felderman tanár inti is, hogy jó 
lesz szünetet tartani a munkában. Érde-
kes eseteket mond el arról hogy a túl-
feszített munka következtében milyen 
különös állapotokba kerülnek azok, akik 
nem vigyáznak magukra. Hallersz meg-
ígéri, hogy „meg fog javulni". Nem sejti, 
hogy maga is már mennyire beteg Amint 
az est beáll, álomszerű állapotban elveszti 
tiszta öntudatát, rongyos ruhát ölt és 
valami lebujba megy. A rettegett állam-
ügyészből egyszerre csak egy olyan go-
nosztevő lesz, amilyenek üldözésével 
foglalkozik éjjel-nappal. 

II. felvonás. A lebujban eleinte gya-
nakodva fogadják az uj vendéget, aki 
rongyos kabátja dacára is feltűnően ele-
gáns figura. Nagyon vonzódik hozzá 
Amál, egy volt szobalány, akit egyszer 
lopás miatt elitéltek, bár mennyre-földre 
esküdött, hogy ártatlan. De Hallersz 
ügyész akkor nem hitt neki. A cimborák 
végül maguk közé fogadják az uj jöve-
vényt és befogadják egy nagy vállalko-
zásba: Ki fogják rabolni Hallersz állam-
ügyész egyedül álló villáját. A kétlelkű 
ember belemegy. Nincs annak tudatában, 
hogy második énjéről van szó. 

III. felvonás. Hallersz a betörőkkel 
tényleg betör a saját házába. A rendőrség 
rajtüt a betörőkön. Hallersz felébredt 
beteges álmából, most már ismét állam-
ügyészi öntudata van meg és vallatóra 
fogja cinkostársát, aki természetesen nem 
érti meg, mi lelte a cimborát. Amint 
azonban a két betörő társ négyszemközt 
marad, Hallersz kezdi átlátni, mennyire 
jogosult volt Feldermann figyelmeztetése. 

IV. felvonás. Amál megjelenik az 
ügyésznél, aki most kénytelen belátni; 
hogy puszta látszatra nem lehet senkit 
sem elitélni. Megkezdi azonkívül a kívá-
natos pihenőt is és a szép Ágnes hatása 
alatt a sziv gyöngéd szavára is hallgat. 

k Ip/^L/ LEfeêêJs/1nmáz n / \ G t f \ p f f l s z i n u / \ z 

LENGYELVER. 
Operett 3 felvonasban. Irta: Stein Leo. 
Fordította : Gábor Andor. Zenéjét szerzé : 

Nedbal Oszkár. 

Személyek : 

Latabár Zaremba gróf 
Lábass J. Helena, leánya 
Király Baránszky Boleszláv gr. 
Rátkai • Bronió Popiel 
Tisza Karola Wanda, táncosnő 
Gerő Ida Kwasinskája Jadwiga 
Tomcsányi S. Drygulska grófnő 
Kassai M. Napolska grófnő 

S z i n h á z u t á n a N e w - Y o r k k á v é -
h á z b a m e g y ü n k . 

TISZAVIRÁG. 
Operett 3 felvonásban. írták : Bródy István 
és Vajda László, Zenéjét: Rényi Aladár. 

Személyek : 

Lábass J. Beau-Chateau marquise 
Rátkai Beau-Chateau marquis 
Király A hadnagy 
Latabár Miska 
Boross Andris 
Tisza K. Josette, szobaleány 
Raskó Adolf 
Balassa Bertram 

A n d r á s s y - u t 69. :: T e l e f o n 93—16. 

Egész héten a nagysikerű megnyitó műsor 

Medgyaszay Vilma, Rózsahegyi Kálmán és 

az összes tagok felléptével. 

Szinrekerül: 

A B Á R Ó N É GULYÁSA. 
Móricz Zsigmond pusztai képe. 

VASZILYEI . 
Harsányi Zsolt kis drámája. 

P U F I A P O L G Á R Ő R . 
Gábor Andor jelenete. 

SZÓL A H A R A N G . 
Ernőd Tamás háborús képe. 

Aktuális tréfák, kis darabok, blüettek, 
szólószámok. 

Kezdete este 10 órakor. 

Az uj földesúr. 
Szinmű 5 felvonásban Jókai regényéből 

irta: Hevesi Sándor dr. 
Személyek : 

Törzs 
Cs. Acél Ilona 
Nagy Teréz 
Vágó 
Réthei 
T. Forrai 
Papp 
Tarnai 
Körmendi 
Csiszér 
Vándory 
Dobi 

Ankerschmidt 
Hermin 
Eliz 
Grisák 
Von Maxenpfutsch 
Miss Natalie 
Garamvölgyi 
Garamvölgyi Aladár 
Kampós 
Vak Mihály 
Straff 
Ispán 

S z i n h á z u t á n a N e w - Y o r k k á v é -
h á z b a m e g y ü n k . 

Főuárosi nyári szinház. 

Gyöngyvirág kisasszony. 
Operette 3 felvonásban. Irta: dr. Bajthay 
Mihály, zenéjét szerzette : Köpf Kálmán. 

Személyek : 

Galetta F. 
Serfőzy 
Kerényi Hermin 
Lakatos Ilona 
Ujj Kálmán 
Bordás Rózsi 
Fülöp Sándor 
Hercegh V. 
Vágóné 
Torkos Á. 
Róna Valér 
Sebestyén jenő 
Koncz 
Feledy 

V. Eduard 
Radinow gróf 
Leona 
Gyöngyvirág kisasszony 
Lazaretti 
Zizi 
Makaróni 
Nárcisz 
Rosamunda 
Torpgdó \ miniszterek 
Spitz Mór 
Sinoros strázsamester 
Polgármester 

BUDAPESTI SZÍNHÁZ. 

A hajótöröttek. 
Szinmű 3 felvonásban. Fordította Molnár 

Márton. 

Csak f e l n ő t t e k n e k ! 
Személyek : 

Fehér Arthur Az orvos 
Szendrő Gyula A beteg 
Krémer Jenő --Az após 
Petheö István A tanársegéd 
Hattay Adrien A feleség 
F. Lányi Irma Az anya 
Perényi Ell i 
Kürthy Teréz 
Fehér Eva 
Várady Erzsi 

A dada 
Egy munkásasszony 
A szobaleány 
Egy leány 
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S z í n h á z i É l e t r e 
való hivatkozással 
:: árkedvezmény. :: 

Színházi képrejtvény. 

Rejtvényünk megfejtői között három 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij: Egy magyar színdarab, 
a szerző sajátkezű dedikációjával. (E héten 
Herceg Ferenc „Az ezredes" cimü szín-
müvét sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép a 
művész sajátkezű aláírásával, e héten 
Jadlowker Hermann autogramjával ellátott 
arcképet adjuk. 

III. dij : Egy színházi páholyjegy, 
az e heti fővárosi színházi előadások 
valamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb szerdán 
estig szerkesztőségünkbe (Visegrádi-utca 
3.) küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk meg-
fejtése: Tapsorkán. 

Helyesen fejtették meg : 
Kalmár Imre, ifj. győri Farkass Lajos, Czigler 

Lili, Holcz Mihály, Kálmán Ella, Antal Jenő, 
Irsai Kató, Grünbaum Dóra, Pfeiffer Gizella, 
Haeffner Ferenc, Péczely Margit, Zellerin Vilma, 
Mayer Irén, Fleischer Feri, Magyar László, 
Wámoscher Lajos Sopron, Csikváry Margit Arad, 

Fitos Jenő hadnagy, ifj. Kopp József, Vécsei Klári, 
Lubinszky Metta, Gross Gábor, Havas Jenő, 
Kovács Ëmilné, Wagner Piroska, Simon Miklós, 
Encsei Dorner Sándor, Sárközi Piroska, Erdős 
Hugóné, Seiler Erzsike, Szilágyi Ödön, Krehnyay 
József, Huszár Károly, Höffer Lajos, Wahl Frigyes, 
Pauker Klárika, Veisz Ella, Okruczky László, 
Kováts Gyula, Müller Irénke, Dezseöffy Margit 
Nagykáta, Schwarcz Árpád, Grünbaum " Boriska 
Hartman Rózsi és Ottó, Hirsch Fanny, Unghváry 
Böske Erzsébettanya, nemesnépi Zakál "Gyula 
Kaposvár, Fauféder'lmre, Megyery László, Kálmán 
Ella, Hirschkovits Karolin, Sztranyovszky Erzsébet 
Bruckner László, Krausz Lajos," Voglhut Miklós, 
Missa Lenke. Weintraub Józsa, Dietzl Ottilia,  
Katona József, Steiner Aranka, Somló Károly, 
Tauber Ilonka, Verő Józsika, Klopstock Róbert, 
Pállfy Sándorné, Wonke Irén, Friesz Emy, Firon 
Béla, Hegedűs Tilda, Zsolnai Elza. Runtag Elza, 
Dominies Ernő, Mágics Etelka Nagykanizsa, 
Palotás, Maca és Rara, Alexander Idus Szolnok, 
Főnyi Árpád Sátoraljaújhely, Küry Dódy és Magdi 
Szolnok, Csizik Gyula Pozsony, Fülér Jenő, Rajos 
Böske, Neumann Ili és Manci, Patav Teréz Új-
vidék, Ábrahám Mariska Kolozsvár, ifj. Bayer  
Antal, Gvurkovich Tibor, B. Molnár Lenkica 
Cegléd, Feledi Edith Késmárk, Kálmán Hugó, 
Spiegler Erzsike Szombathely, Fekete Anna Kecs-
kemét, Gerő Manci, Weisz Miklós, Fass Erzsi, 
Török Gyula, Grauer Ilonka, Zalaegerszeg, Pezsa 
Panny Arad, Mátyás Annus Arad, Povázsay Gyula 
Békéscsaba, Havass Erzsi, Kroó Miklós Munkács 
Püspökv Ivor, Zeéri Pósch Gézáné, Láber Mi-
hálvné Debrecen, Kardos Böske Orosháza, dr. 
Tepliczky Aladárné Érsekújvár, Höffer Lajos, 
makfalvi Dósa István Maroshéviz, Blantz Tibor, 
T. Laky Imre, Bozóky Röske Budakalász, Berger  
Marcika és Gizi Simontornya, Bossányi Gizi 
Budafok, Kabos Vera Temesvár-Belváros, Klein 
Grete, Zeisler Elly Kecskemét, Háry Imre Gyömöre 

A sorsolásnál Brődy Sándor „Tímár 
Liza" cimü művét Zeisler Elly Kecskemét, 
R. Gombaszöghy Frida sajátkezű aláírá-
sával ellátott fényképét Kabos Vera Temes-
vár, a színházi páholyjegyet Pósch Gézáné 
Budapest nyerte meg. 

IP, 

MÉSZÖLY LASZLO 
BUDAPEST, IV. KER., BÉCSI-UTCA 5. : 

MODERN 

FOTÓMŰVÉSZETI 
SZALONJA 

TELEFON 53-85. 



IV. SZínilÁZ! CLCT 

K E R T É S Z D E Z S Ő 
a Vígszínház uj tagja, a ,,Sasfiók" címszerepében. 

Lengyel Lipót lithograliai és könyvnyomdái miiintézete Budapest , V. Visegiádi-utca 3. — Telefon 13—31. 


