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5ZINHÂZI ÉLET 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 

MŰVÉSZETI ÉS MOZI HETILAP 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes 

budapest i színházak egész heti szinlapjával. 

Hi rde tések d í j -
s z a b á s szerint. 

Szerkesztőség és 

k iadóhivata l : 

V.,Uisegrddi-ulca 3 . 

Te le fon 13—31. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR távollétében KORDA SÁNDOR. 

enki sem próféta a saját hazá-
jában, semmi sem nehezebb, 
mint művészembernek a többi 
művészek elismerését kivivni. 

Vannak színpadi szerzők, kiket a közön-
ség tapssal és virággal kényeztetett el, 
tárt karokkal és erszénnyel fogadnak a 
direktorok, de akiket néhány rövid, gúnyos 
csengésű szóval, egy vállvonogatással, egy 
gyilkos gesztussal, vagy egy gúnynévvel, 
melynek maró komikuma sohase kopik le, 
intéznek el a színészek, újságírók, írók. 

Akik a műhelyhez közel állnak, akik 
ellesték a sikercsinálás apró kis fortélyait, 
nem szédülnek meg a legviharosabb taps-
tól, a leghangosabb reklámtól sem. Nagyon 
ritka és igazán értékes munka az, amely 
előtt ők is meghajolnak. 

Bródy Sándor „Lyon Leá"-jának sike-
rét több mint huszonöt zsúfolásig telt ház 
pecsételte meg, tapsban, virágban, a kö-
zönség elismerésében bőven volt része a 
népszerű szerzőnek, de még ezekben a 
sok tapsos, diadalmas, lázas napokban 
sem okozott semmi akkora örömöt neki, 
mint az a lelkes ünneplés, mely Bohémia 
rendezett tiszteletére. A Lyon Lea huszon-
ötödik előadásának estéjén a „Fészek" 
körben nagy bankettet rendeztek Bródy 
Sándor tiszteletére. A színdarab szereplői-
nek is bőven kijutott az ünneplésből, de 
az est főhőse, dédelgetett, körülrajongott 
ünnepeltje Bródy volt. 

Tolnay, a Fészek népszerű háznagya 
kitett magáért, a rendezés méltó volt az 

ünnepelthez és az egybegyűlt diszes ven-
dégsereghez. 

Mindenki eljött, aki csak tehette, hi-
szen boldogok voltak az emberek, hogy 
egy este Bródy iránti nagy szeretetüknek 
kifejezést adhatnak. 

Ott volt Beöthy László és felesége, 
Lázár Ödön, Király-Magyar színházak h. 
igazgatója és neje, Marton Sándor nejével, 
Rajnai Gábor és felesége, Gombaszögi 
Frida, Rózsahegyi, Róna József és neje, 
Hajdú Marcel és neje, Paulay Erzsi, 
Lánczy Ilka, Odry Árpád, Törzs, Tarnai, 
Jadlowker, Szomory Dezső, Fenyuessi 
és neje, a piktorok közül Kiss Rezső, 
Bednár János, Poór Bertalan, Falus Elek, 
Herrer Cézár, eljött Gyöngyi Izsó is lányá-
val, az ünneplők között ott voltak még : 
Stróbl Zsigmond, Kéri Pál, Roóz Rezső, 
a sok civilruha között kiragyogott Bethlen 
Oszkár főhadnagy egyenruhája, a banket-
ten részt vett még dr. Sőtér és neje, Győző 
Lajos, Fényes László, Drégely Gábor, 
Rényi Aladár, Bertha Pista, dr. Papp 
Béláné, Bálint Zoltán, dr. Molnár Jenő, 
Hegedűs Ferenc, Horváth Jenő, Raskó 
Géza, Kemenes Lajos és még sokan mások. 

Róna József szobrász köszöntötte fel 
Bródyt. Ötletes, kedves beszédet mondott. 
Bródyról beszélt; visszaemlékezett arra, 
hngy Bródy irt legelőször az első szobrá-
ról és boldognak mondotta magát, hogy 
most ő beszélhet Bródyról. Most jön az 
előadásról. A darab hatása alatt áll még 
egészen és igy érthető szélsőséges jelző-
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ket kereső extázisa . . . _ Aztán a szerep-
lőkről beszélt és Odry Árpádot megfenye-
gette, hogy jó lesz vigyázni , mert az é le l -
m e s izraelita hi tközség sú lyos hitközségi 
adót fog rá kivetni. 

Bródy a szép beszédre, a sok tapsra 
és éltetésre csak annyit felelt: Isten éltesse 
m a g u k a t . . . 

Ës aztán a késő reggeli órákig együtt 
maradtak és vigan ünnepelték a Lyon Lea 
e lső jubileumát. Mire hazafelé indultak, 
már a Magyar Szinház pénztáránál már 
szép kis csoport várt a délelőtti pénztar-
nyitásra. Korán felkeltek é s türelmetlenül 
tolakodtak a kis kapu közelébe. Okvetle-
nül akartak jegyet szerezni estére. A Lyon 
Lea huszonhatodik előadására . . . 

Ä Puccini»l<érdés. 

Megkérdeztük a közönséget , hogy játsz-
szék-e az Operaház Puccinit , vagy sem, 
— s a tömegesen beérkező válaszok arról 
tettek tanúságot, hogy olyan kérdés vetet-
tünk fel, amely a sz ínházba járó embere-
ket igen é lénken foglalkoztatja. 

E heti számunkban a következő hozzá-
szólásokkal zárjuk le a beérkezett válaszok 
közlését, hogy ezek után mi is érdemle-
g e s e n hozzászól junk a problémához. 

* 

Igenis, játszunk Puccinit, azért, mert nem a 
szerzőről van szó, hanem egy közkincset képező 
munkáról. Ha pedig tőle operákat nem játszunk, 
akkor szüntessük be a vasutak járását, mert az 
angol ember, Stephensohn találmánya. Ne hasz-
náljuk hajóinkon a drót nélküli távirót, mert vi-
szont azt olasz ember, Marconi találta fel. Ne 
tartsunk mozielőadásokat, mert az is ellenségünk 
fiának, Edisonnak a találmánya. Igaz ugyan, hogy 
ez utóbbi nem közvetlenül ellenségünk, de azért 
a másik kettő az. Ezért tehát elvárom, hogy mi-
nél előbb legyenek műsoron a Puccini operái. 

I f j . Molnár Jenő. 
* 

Természetes, hogy játsszák Puccinit. Nagyon 
sokszor hallottam már operáit, de soha sem elég 
ahhoz, hogy bármikor ha meghallgathatom öröm-
mel ne kapnék rajta. Remélem elegen lesznek 
még, akik ugyan igy fognak vélekedni, minél-
ogva nem volna helyes a zenekedvelő publiku-

mot annyira kedvelt darabjaitól megfosztani. 
Azonban nem hiszem, — hogy ha nyilvánosan 
fel nem vetik e kérdést — kivéve azokat a nagyon 
rendeseket, akik mindent látnak és mindenhez 
értenék, nagyon sok úgynevezett hazafit, nyug-
talanított volna ez a kérdés. Én gyűlölöm az 
olaszokat hitszegésük miatt, de nem annyira, hogy 
Puccinit, aki ma már nem is annyira az övéké 
csak, hanem internationális, gyönyörű zenéjével, 
ha a háború tartamára is, nélkülözni tudjam. A 
hazafias rajongásban sem szabad annyira túlozni, 
hogy magunknak ártsunk vele. Kónya Gizella. 

» 

Régi Puccini imádó vagyok, már akkor sze-
rettem operáit, mikor még Pesten még nem is 
volt olyan nagyon „divatos". 

Azért mégis azt mondom, ne játssza az Opera-
ház Puccini műveit. 

Miért? Azért, mert most a legjobb alkalom 
arra, hogy mellőzzük az idegen termékeket és 
tágabb teret engedjünk a magyar operának. A 
szegény elárvult magyar operának, mely Opera-
házunknak mindég „mostohagyermeke" volt s 
amelyet fejlődésképtelennek tartottak. 

Adjunk teret a magyar operairodalomnak s 
majd meglátjuk, hogy ki fog fejlődni az, ugy mint 
ahogy kifejlődött a magyar operaénekesek egész 
sora, melyet egykor szintén kétségbevontak. Az-
előtt hihetetlennek tartották azt, hogy magyar 
operaénekest nevelni lehessen s Operánk telve 
volt idegenekkel, holott egypár esztendő meg-
mutatta, hogy a magyar faj ezen a téren is fej-
lődésképes ; példa rá Takács Mihály, Környei 
Béla, Szamosi Elza, Rózsa S. Lajos, Sándor 
Erzsi stb. 

Egy Dohnányi Ernő, Hubay Jenő, Buttykay 
Ákos meg fogják mutatni, mire képes a magyar 
zeneirodalom, éppen azért : el Puccinivel ! 

Dolinay Ibolya. 
* 

Igen, igen, igen ! Kérjük, sőt követeljük to-
vábbra is a Puccini operákat ! Hiszen ezek az 
operák már éppen olyan közkincseink, mint akár-
melyik holt szerző művei. Ez a különös, csodá-
latos szépségű muzsika, ezek a bűbájos melódiák 
már hatalmukba kerítettek, már kiirthatatlanul 
belopták magukat agyunkba, szivünkbe. 

Ki is tudna ellentállni e muzsika varázsának? 
Ki nem nevetett és nem sirt együtt a bohémek-
kel ? Ki nem hallgatta lélekkel visszafojtva a 
Cavaradossi búcsúáriáját ? 

És kinek szivét nem facsarta össze, kit nem 
hozott extázisba a Pillangókisasszony ? 

Hogy mindezen gyönyörűségek szerzője vélet-
lenül hitvány ellenségünk, az olasz nemzet szü-
löttje, az nem befolyásolhatja Ízlésünket, az nem 
vonhat le semmit az operák művészi értékéből. 

És vájjon kinek lenne kára abból, ha az Opera-
ház mellőzné Puccinit? Bizonyára sem Puccini-
nek, sem az olasz nemzetnek. Hanem a M. kir. 
Operaház kasszájának és a közönségnek. Nekünk, 
akik áhitozzuk és várva-várjuk a Puccini operákat. 

Egy rajongó. 
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Csak semmi politizálás ! . . . Mikor arról van 
szó, hogy egy édesen lágy rhitmikáju, fenomená-
lis muzsika műélvezetétől vonjuk meg magunkat, 
a politikát kész botorság volna a művészet terére 
átvinni. 

Igenis, játsszuk Puccinit ! . . . Mutassuk meg, 
hogy mi igazi lojális kulturnép vagyunk s leg-
semmirevalóbb ellenségünk compositióit se vet-
jük meg, hanem művészi szempontból Ítéljük — 
minden háborús intrika dacára — is, nem nem-
zete jelleme után. B. Molnár Lenkice. 

* 

Mert Zacconi, Anatole France és több hír-
nevesebb ántánt csillag becsmérlik a jószívű és 
könnyen lelkesülő magyar vagy német publiku-
mot, vagy mert az ellentábor egy része oly mély-
séges megvetést tanúsít a szövetséges zenemű-
szerzők és művészek iránt, nem következetes, 
hogy mi az amúgy is internationális zene egyik 
nagyját leócsárolva sutba dobjuk. Sőt ellenkező-
leg mutassuk meg az egész müveit világnak, hogy 
nem vagyunk Rudjard Kipling és D'Annunzio 
„barbár"-jai, akik elvakultságukban és gyűlöle-
tükben kigyót-békát hánynak az ellen remekeire. 

Rádi József. 
* 

Nem tartanám helyesnek, ha a Magyar kir. 
Operaház olyan nemzet szülöttének a zenemüveit 
adná elő, amely oly álnok és hitszegő tudott 
lenni, — ha mégoly értékesek és élvezetesek is 
azok. Péczely Margit. 

* 

Nyilvánvaló lett, mint ahogy előrelát-
ható is volt, hogy a közönség túlnyomó 
része a Puccini-darabok változatlan szinre-
hozatala mellett foglalt állást. Alig egy-
két olyan válasz akadt a sok száz között, 
amely a hazafiság szilárd elvére támasz-
kodva, száműzni óhajtotta az Operából az 
olasz komponistát. 

Nekünk azonban a kezünkbe akadt a 
Milanóban megjelenő Secolo egyik leg-
újabb száma, amely éppen ugyanezt a 
kérdést veti fel : játsszanak-e az olasz 
színházak magyar, osztrák és német dara-
bokat. A válaszolók között van Puccini 
is, aki a háború zajától távol, Torre del 

Lagoban, a birtokán uj operát komponál 
és onnan küldte be feleletét. Ez a felelet 
nagyon megkönnyíti a mi állásfoglalásun-
kat és feleslegessé teszi, hogy hosszasabb 
vitákba bocsátkozzunk a művészet nem-
zetköziségének és a háború nacionális 
érzéseinek összeütközése felett. Puccini 
ugyanis egyszerűen ezt felelte : 

— Bánjunk a magyarok, osztrákok és 
németek darabjaival ugy, ahogy ők bán-
nak a mieinkkel. 

Puccini fején találta a szöget. És ha 
ezt a felfogást szemelőtt tartva, nyugodtan 
tovább játsszuk az olasz darabokat, hogy 
az olaszok is tovább játsszák a mineinket, 
— igen kitűnő üzletet csinálunk. Nálunk 
ugyanis a Puccini- és Verdi-operák néhány 
előadásán kivül nem is szerepel a szín-
házakban olasz darab. Mig viszont a ma-
gyar vígjáték és operett impozáns tömeg-
ben szerepel az olasz színházak műsorain. 

Ha tehát az ellenséges országok nem 
játsszák egymás darabjait, mi vesztünk. 
Ha pedig nem mondunk vétót a zenére 
csak azért, mert olasz, — mi nyerünk. És 
mivel ők nem bojkottálnak, nyugodtan 
meghallgathatjuk mi is a Toscát. A ma-
gyar és német sikerek impozáns tömegét, 
a Lehár-operetteket, a Molnár-darabokat 
ma már egy ország sem tudja bojkottálni, 
akár háború van, akár nincs. A gazdagabb 
ember fölényével ülhetünk le tehát a buda-
pesti Operaház Puccini-előadásához. Min-
den beérkezett választ különben elküldöt-
tünk Kern Aurélnak, az Operaház igaz-
gatójának. 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" régi számait számonként 
24 fillér levélbélyeg beküldése ellenében küldi 
a kiadóhivatal: Budapest, V., Visegrádi-utca 3. 
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Királyéknál. - A turfon. 
Hajdani békés idők fejedelmi találko-

zóihoz hasonló a Királyék esete. Mert az 

KIRÁLYÉK ES A KIS KATO. 

már csakugyan csupa fejedelmi dolog, 
hogy Király Ernőék a Király-szinház kö-
zelében a Király-utcában királyi kénye-

lemmel berendezett 
lakásban laknak. Itt, 
a Király-utca 91. sz. 
alatt kerestük fel 
őket, hogy a Színházi 
Élet olvasóinak be-
számolhassunk: mi 
újság Királyéknál? 

Az már maga a 
színházi szenzációk 
tömege, amit ebben 
a lakásban együtt 
lehet látni.Szalagok, 
babérok, emlékek, a 
közönség ajándékai, 
száz és száz emléke 
annak a rövid, de 
annál diadalmasadb 
két művészi pályá-
nak, amelyet eddig 
Király Ernő és Solti 
Hermin megfutottak. 
A pályájukat külön-
külön kezdték, aztán 
a sors egymáshoz 
vezérelte őket és 
most már a két 
egybeforrott karrier-
hez egy harmadik 
kezd csatlakozni: a 
kis Király Katóé, aki 
máris egyike a leg-
kiválóbb hölgyek-
nek, mert csekély 
kora dacára bámiíla-
tosprecizitássaladja 
megafelvilágositást, 
hogy a papája Kijáj 
Ejnő, és a mamrja 

Mészöly feiv. Sojti Hejmin. 
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A háromtagú kedves család a követ-
kezőket mesélte arra a kérdésre, hogy 
mi újság mostanában Királyéknál : 

— A nyáron sokat jártam vendég-
szerepelni, — mondta Király, — a vidék 
sok nagy városában játszottam, aztán 
hazajöttem, hogy véyrevalahára egy kis 
pihenőhöz jussak. Az idén vettünk egy 
villát Mátyásföldön, — hála a jó Istennek, 
hogy ennyire vihettük, — ott is voltunk 
egy kicsit, aztán most megint benn va-
gyunk a téli lakásban s a munka kellős 
közepében. Most játszom minden este a 
Legénybúcsút, nagy kedvvel és szeretettel 
és minden este külön örülök a bájos és 
elragadó muzsikának. Napközben viszont 
elég dolgom akad a grammofon-éneklés-
sel, azonkívül pedig már uj szerepem is 
van : a szinház következő újdonsága a 
Légionárius cimü Sztojanovits-operett lesz, 
amelynek kitűnő címszerepét én játszom. 
És még ezenkívül is két szép feladat vár 
rám a szezonban : az egyik a Bakonyi-
Gábor-Szirmai uj operettje, a Grófok is-
kolája, a másik Granichstätten darabja, a 
„Császárnő parancsára". Ebben a két 
darabban Fedák Sári lesz a partnerem. 

— Én pedig — mondta most a szin-
házjáró bakfisok által méltán irigyelt Solti . 
Hermin — folytatom a Royal-Orfeumban 
a kupléimat, amelyeknek Zerkovitz és 
Weiner, másrészt az országos népszerűség 
között szerény közvetítője vagyok. Ezen 
kivül magam is énekelek egyet-kettőt a 
grammofon-cégeknek. Más színházi tervem 
se égen, se földön nincs. Hivtak Bécsbe 
is, de egyelőre nem történt megállapodás, 
hogy ez a vendégszereplés megtörténik-e. 
Annál több tervem és dolgom van itthon 
a lakással, a háztartással, a villa beren-
dezésével és mindenekfelett a mi egyetlen, 
drága kis Katónkkal. 

A kis Katót, akiről igy szó esett, szin-
tén megkérdeztük jövő terveire vonatko-
zólag. De ő megtagadott minden felvilá-
gosítást. Valószínűleg nem szereti a sajtót. 
Még arra a kérdésre sem akart felelni, 
hogy művésznő lesz-e. Helyette az apja 
felelt : 

— Letöröm a derekát, ha színésznő — 
nem lesz . . . 

Ekkor aztán elbucsuztunk a kedves 
Királyéktől. Király Ernő és Solti Hermin 
az országnak kétségkívül egyik legnép-

szerűbb művészpárja. Megfoghatatlan,hogy 
ennyi taps és diadal között ilyen kedvesen 
közvetlenek és szerények maradtak. Ami-
ből az látszik, hogy nemcsak kitűnő mű-
vész, hanem áldott jó fiu mindakettő. 

* 

Legújabban bizony már csak kevesen járnak 
kiBohémia emberei közül a lóversenyre, de az igazi 
nagy versenynapokon igen nagy számban jelentek 
meg a tribünökön, sőt egyik-másik szenvedélyes 
játékos is közülük. 

Gyakrabban künn láttuk Márkus Emiliát, 
Komlósi Emma szintén eljár sürün a versenyekre. 
Meszlértyí Adrienne, mint istállótulajdonos ter-
mészetesen állandó törzsvendég. Kedden alig 
győzte fogadni a szerencsekivánatokat, mikor 
„Fáta" első lett és egy másik lova „Fáklya" 
csupán fejhosszal maradt le. 

Mészáros Gizi toalettjeiről többet beszélnek 
mint a favoritról, Lonzay Anniénak és Pallay 
Rózsinak sok bámulója van, Eperjessy-Bázár 
Gittát pedig a rajongók egész tömege követi. 

Tapolczay Dezső meséli a legkedvesebb turf-
tréfákat, Király Ernőnek vannak a legbiztosabb 
tippjei (sose jönnek be) és egyetlen egy verseny-
napról sem maradt el Horváth Jenő, a Nemzeti 
szinház népszerű Tutyuja. 

Beöthy László magas, elegáns alakja kima-
gaslik a tömegből, Fa/iíd/Sándor és Jenő, Alszeghy 
Kálmán, dr. Marton Miksa, Jób Dániel is gyak-
ran kijárnak. 

Bródy Sándort a hölgyek széles gyűrűje veszi 
körül. Mindenünnen irigykedve nézik ezt a mindig 
vidám csoportot. 

Pásztor Árpád, Bede Jób, Szomaházy István 
is turflátogatók. Szomory Emil is sokat járt ki 
azelőtt, hiszen egy ideig sportlapot is szerkesztett 
az ügető versenyegylet lapját. 

A bohémcsoportokat gyakran felkeresi Sze-
me re Miklós, a népszerű sportember. Ő szállítja 
Bohémiának a jó tippeket. És nincs nála boldo-
gabb ember, ha irói művészei, nyerő lovat fo-
gadtak. 

Heltai Jenő gyakran felkeresi a totalizatört. 
Óvatosan játszik és rosszakarói azt mondják, 
hogy sokat nyer. 

Bródy Sándor szintén megkockáztat néha 
egy-egy tétet. De ö nála igazán beigazolódott 
a közmondás. A játékban ugyanis nincs szeren-
cséje. 

A szép őszi versenynapokon pedig igazán 
boldog lehetett, aki a szerelemben szerencsésnek 
vallhatja magát. Annyi volt a szép lány és a szép 
asszony, és Hölzer a prémek és kosztümök oly 
ragyogó szenzációit adta rájuk, hogy a nézőnek 
szeme-szája elállott. És végre is ez a fontos. 
Mert a lóversenyre igazán nem a lovak kedvé-
ért megy az ember. 

HIRDESSÜNK A „SZÍNHÁZI ÉLET"BEN. 
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— Kedves központ, egy igen nagy szívességet 
kérünk — könyörgünk : ne várakoztasson sokáig, 
ha az egyik szám mással beszél, adja hamar a 
másikat, mert nagyon sietős a dolgunk, rövid 
félóra alatt meg szeretnők tudni, hogy milyen 
terveik vannak a magyar színműíróknak. 

Nos kezdjüK, sorrendet nem tarthatunk be, 
azzal a számmal beszélünk, melyet hamarabb 
megkapunk. 

Kedves központ, ha nincs ellene kifogása 
kezdhetjük már. 

* 

— Halló — 46. 
— Halló, ki beszél? 
— A „Színházi Elet" szeretne a képviselő 

úrral beszélni . . . 
— Halló, itt Herceg Ferenc . . . Értem kérem. 

A válaszom csak annyi ! Addig amig a háború 
tart nem adok egyetlen színháznak sem darabot. 
Ez persze nem zárja ki azt, hogy színpadi ter-
vekkel foglalkozzam. Háromfelvonásos színdara-
bon dolgozom. Címe még nincs. Nem történelmi 
mü, hanem a mai korban játszóeik le . . . 

— Halló, 160 21 ? 
— Farkas Pál képviselő úrral hol beszél-

hetünk. 
— Csak a harctéren. 

— Halló központ, van még egy országgyűlési 
képviselőnk. József 1—78. 

— Itt Pékár Gyula. 
— Szíveskedne . . . 
— Befejezett darabom nincsen. Színházzal 

kapcsolatos terveim persze vannak, de egyenlőre 
lényegeset ezekről nem mondhatok. A jövő esz-
tendőre talán már elkészül az uj darabom . . . 

— Magyar Hírlap. 
— Igen. 
— Kérem Faragó Jenő szerkesztő urat. 
— Én vagyok . . . Ezidőszerint már teljesen 

kész „A kozák" cimü operettem. Még nem tudom 
biztosan, hogy ki csinál hozzá muzsikát. Való-
színűleg Buttykay Ákos. Halló . . . halló . . . köz-

pont, még beszélünk . . . Azonkívül egv három-
felvonásos bohózatot írok, melynek cime „Egy 
fiu egy leány." 

— Halló, szíveskedne egyet-mást elmondani 
színházzal kapcsolatos terveiről . . . 

— De kérem itt a „Hajléktalanok menhelye" 
beszél. 

Bocsánat, tévedés. 

— Kedves központ, ne vicceljen. Gábor Andort 
keressük és ő kiszerkeszti magukat, ha elkese-
regjük neki panaszunkat . . . 

— Itt Gábor Andor. Nincsenek nekem semmi 
színházi terveim. 

— És a Palika? 
— Na igen, a Nemzeti-színház a Palikával 

kezdi a szezont. 
— És a „Ciklámen". 

— Hát igen, a Vígszínház elfogadta a Ciklá-
men cimü darabomat. . . 

— Itt kérem Villamos. 
— Kérjük Földes Imre főtitkár urat. 
— Földes . . . Több témám van, ezek közül 

valószínűleg egy polgári család történetét irom 
meg először . . . 

— Halló ; József 48—18. 
— Tessék. Itt Harsányi Zsolt. 
— Tervei a jövőre nézve ? 
— Tervei a jövőre nézve : egy vigjáték a 

Nemzetinek, egy vigjáték a Vígszínháznak és üd-
vözletem a Színházi Életnek. 

— 81—05? 
Igen. Lengyel Menyhért. Novemberben kerül 

bemutatásra a Vígszínház által elfogadott darabom. 
— „A fekete pillangó"? 
— A címet megváltoztattam. „A táncosnő" 

lesz a darab címe. Addig míg ez szinre nem 
kerül, nem beszélek tovább terveimről. . . 
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— Itt „Világ" szerkesztősége. 
— Barta Lajos urat kérjük a telefonhoz. 
— Barta. Tessék ? . . . Igen . . . Hát kérem : 

A Vígszínház már a közel jövőben adja elő „A 
három kisasszony" cimü színdarabomat. Négy 
felvonásból áll és egy vidéki városban játszódik 
le a cselekménye. Azonkívül a Magyar-színház 
is elfogadja és még ebben a szezonban adja elő 
egy daratíomat. Három felvonásos falusi életkép 
ez. Mindkét darabnak vannak u. n. „nagy szere-
pei is, de arról, hogy ezeket ki fogja alakítani 
ma még nem beszélgetek . . . 

* 

— Pesti Napló ? kérem Liptay szerkesztő 
ura t . . . akkor előbb Bródy Miksa úrral beszél-
nénk . . . 

— Halló. Bródy Miksa . . . Van egy kész 
operettem, melyet Mártonnál és Szirmaival egy-
gyütt csináltam. Az idén — minden valószínű-
ség szerint — nem adjuk még ki. Hogy melyik 
színháznak adjuk oda azt ma még nem tudjuk. 

* 

— József 20—60. 
— Halló, Pesti Futár. 
— Nádas Sándor szerkesztő urat ! 
— Itt. Igen ? . . . Igen . . . Van. A Vígszínház-

nál van egy darabom, a címe „Viktor elaludt". 
Három felvonásos szinmü Pesti bohémembe-
rek szereplői és főalakja szintén bohémfiu, ki a 

darab végén megjavul és megházasodik. Varsányi 
Irénnek lesz nagy szerepe benne. Egyéb színházi 
terveink nincsenek. Nem is voltak sohase. 

* 

— Itt Vígszínház. 
— Kérem Heltai Jenő igazgató urat. 
— Halló. Parancsoljanak . . . Darabot irni . . . 

istenem most igazán nem gondolok erre. Annyi 
az egyéb elfoglaltságom, hogy az ilyesmi nem 
igen jut eszembe. Talán majd később. Majd meg-
látjuk. 

* • 

Bródy Sándort a Royalban keresem előbb. 
— Elment a New-Yorkba. A New-Yorkból az 

Otthonba, innen az Abbaizába, az Abbáziából a 
Magyar-szinházhoz utasítottak. A színháznál azt 
mondották, hogy néhány perccel előbb indult el 
onnan. Most már bizonyos, hogy hajnalig nem 
érkezik haza . . . 

* 

— Halló, közpon t . . . 
— Milyen számot parancsol ? 
— Köszönöm, belefáradtam már. Csak meg 

akarom köszönni, hogy ilyen kedves és gyors volt. 
— Szívesen tettem, hiszen engem is érdekelt 

a dolog. Mert ugyebár felesleges mondanom, 
! hogy egy kicsikét odafigyeltem a beszélgeté-
.' sekre . . . Nádas egy kicsit halkan beszélt, nem 

jól értettem : Hány felvonásos lesz is a 
darabja ? . . . 

P a l l a y R ó z s i . 
Minden komikus szivében az a 

titkos sóhajtás sajog, hogy egyszer 
életében eljátsza a Rómeót vagy a 
Bánk-Bánt. Minden szubrett arról 
ábrándozik álmatlan éjszakáin, hogy 
egyszer életében megmutatja annak 
az édes közönségnek, hogy tudja ő 
eljátszani Nórát. Az ilyen várakozá-
sok aztán vagy meddők maradnak, 
vagy csinos fiaskóval végződik. 

Annál érdekesebb, sőt csodálato-
sabb, hogy Pallay Rózsi, a Vígszín-
ház operett-üdvöskéje, a vérbeli 
szubrett, a megtestesült operett 
maga — fellépett a Bródy Sándor 
Tanítónőjében és ugy eljátszotta a 
kántorkisasszonyt, hogy a kritikusok 
meghökkenve néztek egymásra az 
örvendetes meglepetéstől, a szerző 
pedig sietett melegen kezet szorítani 
az újdonsült drámai művésznővel. 
Ha pedig Bródy Sándor a saját 
darabjában gratulál valakinek, az 
nagy szó. Pallay Rózsi, Budapest 
legszebb operett bokáinak tulajdo-
nosa, mostantól kezdve megcsinált 
drámai tehetség és nagyon ugy néz 
ki a dolog, hogy most kezdi az 
igazi karrierét. 

Pallay Rózsi, a Vígszínház tagja. 
Uher felv. 
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M'72 es zsir, nincs zsir nincs zsir 
Arról 
Szól 
Az újságban rengeteg hir. 

Sokszor úgy szertnék 
Zsirni 

Mert sohase kapunk zsirt mi. 

És e 

Meggyőződése 
Közös mindenkinek 
Hogy az ily fényűzést magának 
Csak a „ Vig" engedheti meg : 
Közönségét szolgáló nagy 
Hevében 
Külföldről hozatott egy színészt 
Kinek zsir van a nevében. 
Ti 
Helyesen találtátok mindjárt ki, 
Ez a színész: Girardi. 

A Népopera egy komoly színház 
Ez meglátszik 
Már kinőtt a gyerekkortól 
És nem játszik. 

• 

Rátkai, ehhez nem fér kétely 
(Színházban Jardinben, moziban) 
Szóval napjában többszőr lép fel. 
Ideje, hogy az ember j 
Megkérdje 
Hogy van az, hogy oly gyakran fellép 
És sohase lép le? . . . 

* 

ló 
Olvasó 
Válaszodat várom : 
A Legénybucsu ügyes 
Társszerzője Thelen Frigyes, 
És nyáron ? 

Szenes ember. 

A színházi szezon nemcsak a színhá-
zakban szokott megkezdődni, hanem a 
színész-iskolában is. A Szinész-Akadémián 
és a szinészegyesület szinésziskolájában 
tudományokat egy sereg fiatal lánynak sé 
fiatalembernek. 

Itt adjuk az idei növendékek névsorát. 
Ki tudja, melyik lesz közölük tiz év 
múlva a magyarság nagy művésze. Mert 
még hogy melyik az. Egyelőre nem tudni 
mindegyik azt hiszi, hogy ő az. És ez 
igy is van, rendjén. 

A nevek a következők: 
Az Orsz. Színművészeti Akadémia : 
Előkészítő osztály. Arany Klára, Balog Klára, 

Bydeskuty László, Bónis László, Bródi László, 
Braun Ediih, Döme Lajos, Ferenczi Margit, Fer-
ber Lilly, Gárdos Kornélia Gyarmati Eszter, Grün-
hut Béla, Horváth Margit, Krémer Lilly, Kováts 
Jenő, László Etelka, Lorbert Angela, Lukács Pál, 
Marczinka Vilma, Mák Margit, Mészáros Paula, 
Muzsnay Bella, Rejtő Gizella, Szabados Árpád, 
Szécsi Erzsi, Tapolczay Jolán. 

Akadémiai osztály. Andorfy Ida, Bartkó Elza, 
Grill Lola, Izsáky Margit, Jankovics Magda, Kar-
dos Nelly, Lejdel Olga, Leszkay Irén, Málnaffy 
Ottilia, Strobentz Margit, Szántó Margit, Szeghő 
Lilly, Vajnovszky Vilma, Visnyiczky Ferenc. 

II. akadémiai osztály. Apor Margit, Baló 
Elemér, Biró Elemér, Bíró Erszi, Frimmer Erzsi, 
Gervay Rózsi, Gombaszögi Irén, Kálmán Erzsi, 
Kiefer Lujza, Kovách Ernő, Lencz Hedvig, Nádor 
Margit, Pfitzner Gusztáv, Reich Margit, Szabados 
Piroska, Ürmössy Annikó. 

Az Orsz. Szinészegyesület iskolája : 
I. éves növendékek. Balogh Klári, Becker 

Ervin, Berkovics Sári, Ekecs Margit, Ekkert 
Amália, Evora Anna, Élő Ilonka, Fényes Mariska, 
Fried Margit, Füredi Arabella. Geréb Magda, 
Vilma, Gróf Eszter, Gábor Flóra, Hajdú Etelka, 
Hoffmann Józsa. Horváth Mária, Kertész Hedvig, 
Kiss Margit, Kondermann Ilona, Mayer Kató, 
Morvay Irma, Rosner Ilona, Sárosi Mici, Sisa 
Margit, Urai Lili, Varga Szerén, Várnai Erzsi, 
Végh Rózsi, Sklár Editt, Hirsche Béla, Kaposi 
Gyula, Gáspár László. 

II. éves növendékek. Brecher Ilona, Cseres-
nyés Böske, Dárday Teréz, Dénes Rózsi, Déri 
Ilona, Gerő Erzsi, Hacker Gabriella, Homoki 
Pazla, Kertész Sári, Körmendi Sári, Kotek Margit, 
Majoros Juliska, Marosi Gizella, Szendy Eszter, 
Szécsi Tilda, Szirmai Rózsi, Ungár Méta, Vicsik 
Ida, Schwert Antal, Urai Tivadar. 

II Apollo műsora dominál II 
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A LEGMEGBÍZHATÓBB 
BICIKLIS KÜLDÖNC A 

V E R S E N Y - B O Y . 
Telefon József S ^ q 

MÉSZÖLY LÁSZLÓNAK még a fejlett magyar foto-
míivészetben is kimagasló tudását 

és ízlését, az előkelő izlésii közönség és a szakembe-
rek már régóta méltányolják, lapunk olvasói pedig 
hétről-hétre konstatálhatják. A kiváló fotomüvész 
legújabban iskolát is nyitott. Fényképésziskolájába 
már eddig is igen sok növendék iratkozott. 

Négyessy Mátyás Várkonyi Mihály tüzérkáplár, Petheő Pali hadnagy, Radó Sándor őrvezető, 
a miskolci szinház tagja. a kolozsvári Nemzeti szinh. t. a debreceni szinház tagja. kabaré-komikus. 

Színházak a háborúban. 

Ujabb fényképeket ho-
zunk, egyre szinészkatonák 
nevei jutnak eszünkbe. Szí-
nészek, akik elbúcsúztak a 
„világot jelentő", a dicső-
séget, sikert, az életet jelentő 
színpadtól. 

Várkonyi Mihály tüzér-
káplár a magyar filmeknek 
egyik legkedveltebb alakja 
volt. Mint Fedák Sári part-
nere igazán elsőrangú ala-
kítást produkált. Legközelebb 
az „Éjféli találkozás" és a 
„Havasi Magdolna" cimü 
Prója-filmeken fogjuk látni. 
És ugyanakkor fogunk neki 
tapsolni, mikor ő már a 
színpadtól, mozitól távol tel-
jesít katonai szolgálatot. 

Pető Pál, az „Uj Szín-
pad" színpadán tűnt fel. 
Azóta több vidéki városban, 

legutóbb Debrecenben ara-
tott szép sikereket. Több 
mozidarab címszerepét is 
kreálta. Az északi majd a 
déli harctéren küzdött mint 
hadnagy. 

Radó Sándor, népszerű 
kabaré komikus. Sok vidám 
jelenet és kabarétréfa sikere 
fűződik az ő nevéhez. 

Négyessy Mátyás, tehet-
séges intelligens színész, ki 
igen szép jővő előtt áll. 

Gózon Gyula, a pestiek-
nek és váradiaknak egyaránt 
dédelgetett kedvence, szintén 
katona. A lugosi lányokat 
egyaránt irigylik a pesti és 
váradi bakfisok, mert Gózon 
ott szolgál. 

A közönség és a szinpad 
mindnyájukat szeretettel vár-
ja vissza. 

Gózon Gyula 



10. oldal SZfnUÁZl ÖLET 

Az Alhambra megnyitása 
v a g y : 

ilyen még nem történt Budapesten! 

I. Fejezet. 
Ebben elmondatik, hogy uj mulatóhely nyílik 

a fővárosban. A hirdetőoszlopokon nagy vörös 
plakátokat ragasztanak ki és meghívják a publi-
kumot az első előadásra. 

II. Fejezet. 
Az uj mulatónak „Alhambra varietékabaré" a 

neve. 
III. Fejezet. 

A Társulat tagjainak 5000 ember ígérte meg 
a megnyitó előadáson való részvételét. 

IV. Fejezet, 
melyben a társulat kétségbe van esve, mert 

nem tudja, hogy az eligérkezett közönséget hova 
fogja elhelyezni. Az igazgató a nagy érdeklődésre 
való tekintettel Buchwald székgyárostól 8 vaggon 
pótszéket rendel. A társulat helyrendező bizott-
sága viszcnt a Halkereskedelmi Részvénytársa-
ságnál egy hordó heringet tanulmányoz a célból, 
hogy miként lehet kis helyen mennél több embert 
összepréselni. 

V. Fejezet. 
Ebben a fejezetben már kezdődik a megnyitó 

előadás, azonban a pénztárnál még egyetlen jegy 
sem fogyott el. 

VI. Fejezet. 
Már 11 óra van és a pénztárnál még egyetlen 

jegy sem kelt el. 

VII. Fejezet. 
Az Alhambra varietékabaréban nincs egy 

lélek ! 

VIII. Fejezet. 
Az igazgató dühében a saját hajába markol 

és tépést csinál. 

IX. Fejezet. 
Ez a fejezet már csak versben folytatható 

tovább, 
Hogy mit mondott az igazgató, hej 
Az még e versben sem mondható el. 
Káromkodásra nyílt a szája széle 
És sok mindent kivánt 
Az elmaradt publikum fejére. 

X. Fejezet. 
Viszont szörnyű gond gyötörte, 
Az Alhambrában égő villanykörte 
Fénye mellett a társulatot, 
Amely könnyeket hullatott 
És a fejét azon törte, 
Hogy az igen tisztelt közönség 
Az Alhambrába mért nem jött be ! 

XI. Fejezet. 
Ebben a fejezetben elmondatik, hogy a József-

utca 70. számú házba pont azon az estén, ami-
kor az Alhambra megnyílt, rengeteg ember csön-
getett be ezzel a kérdéssel : 

— Itt van kérem az Alhambra? 

XII. Fejezet. 

Tudniillik az történt, hogy az Alhambra meg-
nyitását hirdető plakáton a legfontosabb dolgot, 
hogy hol nyilik meg az uj kabaré, vaskos sajtó-
hibával intézték el. József-körut 70. helyett 
József-utca 70-et szedett ki a nyomdász. 

Utolsó fejezet. 

A végzetes tévedést a direkció sietve igazí-
totta helyre egy uj plakáttal. A sajnálatos tévedés 
helyreigazítása miatt most legjobban a József-
utca 70. számú ház házmestere haragszik, aki 
így elesik a további kapupénzektől. 

Lovászi Károly. 
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Simon Judit a filmen. 
A filmek dramaturgjai, akik éppen olyan tisz-

teletreméltó művész emberek mint a színházi 
dramaturgok, régen rájöttek, hogy a magasrendű, 
a különösen irodalmi képek számára nagyszerű 
tárház nyilik a költői müvekben és a nagy re-
gényírók és beletristák alkotásaiban. Valahogyan 
fordítva van ez a dolog a filmnél, mint a szín-
háznál. Mig a regények színpadi müvekké való 
átalakításában sok szépsége vész el az erede-
tinek, rengeteg sikkad el az iró szárnyaló fantá-
zájának szülötteiből, — a változó szinterü de-
tailokból, — addig a film dúsan ki tudja befe-
jezni az iró gondolatát, életre hivja a témát s 
minthogy eleven illusztrációval szolgál ahoz. 

A filmre dramazitált regények és költemények 
előkelő sorozatához csodaszép mű filmje sze-
gődik hamarosan : Kiss Józsefnek a legnagyobb 
magyar költőnek utolérhetetlen szépségű hatalmas 
témájú balladája Simon Judit. Mi, akik iskolai 
olvasókönyvünk által ismerkedtünk meg a klasz-
szikusnak elismert alkotással, ezt a filmet, mint 
régi emlékezetünk kedves ujraidőződését foko-
zott gyönyörűséggel fogjuk szemlélhetni. Ám a 
film a magyar irodalom világszerte való elter-
jedésében uj eszköznek is lesz az úttörője. A 
magyar költők müvei külföldön alig ismeretesek, 
s ha közöttük a legnagyobbaknak költeményei 
meg is jelentek a külföldön, nagyobbrészt csak 
bibliofélek számára összeállított antológiákban 
jeletek meg. Kiss József grandiózos baladája amely 
hiszen ragyogó gemma a világirodalom ékkő-
gyűjteményében is, igy, e film által egyszeriben 
eléri méltó világszerte való megbecsültetését. 

A Simon Judit filmet Mérei Adolf rendezi, 
aki ötleteit pompásan fogja érvényesíthetni most 
már a filmen is, amely különben sem ismeretlen 
terrénum előtte, néhány nagyon ötletes film meg-
rendezésében, — a revük keretében — már be-
mutatkozott előttünk. Ám őt voltaképen segítő-
társul kell csak említeni a film megrendezésében. 
Mert hiszen, hogy a költemény szépsége a költő 
sajátos fantáziájának hűséges továbbfejlesztése 
legyen, s a megható történet meg na r. irt fázisai 
ugyanoly szellemű, nagyszerű részletek legyenek, 
arról maga Kiss József gondoskodik, aki a 2000 
méteres dráma konceptusát maga készítette 
el, s Mérei azt szinpadszerüvé tette. így a fen-
séges balladából készült film értékre nézve 
ugyanolyan klasszicitást képvisel majd, mint az 
eredeti, a ballada. 

A szereposztás a küvetkező : Simon Juditot 
Acél Ilona játsza, az apát Rátkay Márton, Simon 

Kiss József. 

zsidót Somlay Artúr, a szent papot Vágó Béla. 
Uj szereplő a balladában, szerepe nincs, de a 
film kiterjedt elképzelésében annál fontosabb 
cselekvésü, a zsidó házasságközvetitő, akit Sar-
kadi Aladár személyesít. Simon Juditnak, a bol-
dogtalan zsidólánynak ábrázolásához kiválóan 
alkalmas tehetség Acél Ilona a Nemzeti-szinház 
tagja. Gyönyörű megjelenés, a drámai művész-
nők között egyike a legtehetségesebbeknek, s 
mély intelligenciájával bizonyosan feledhetetlen 
alakítást fog nyújtani. Rátkay Márton nem 
ezúttal debütál filmen először. A szent papnak 
hatalmas szerepét Vágó Béla vállalta, s a nagy-
szerű drámai színésznek igazán minden tehetsé-
gére számottartó szerep jut a kezére. Somlay 
Artúr szerepe persze domináló, a legfontosabb 
Acél Ilona mellett. Somlay Artúr bizonyosan 
külföldön is megcsodált művésze lesz a mozi-
nak e film révén. 

A rendezői apparátus hatalmas lesz. Az ere-
detileg nem sok strófás ballada annyi szint, 
képet ad, a régi zsidó családi életből, amennyit 
rendre feldolgozni páratlanul pazar módon kell, 
hogy a rendkívül érdekes miliőt bemutassa. A 
felvételek máris serényen folynak s a közel jövő 
meghozza a magyar filmgyártás ujabb diadalmas 
térfoglalását. 

A hatalmas munka, amely jelentős munka is, 
a Hungária filmvállalat vállalkozásában készül. 
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— Uraim — rohant be Zug-
ligeti feldúlt arccal a szerkesz-
tőségbe, — az életemről és a 
becsületemről van szó. Adjanak 
nekem,ötven koronát. Minek? 

— Életem és becsületem fo-
rog kockán .Provokálni akarom 
Tóth Imrét, a Nemzeti-Szinház 
igazgatóját. Igen kellemetlen 
afférünk volt egymással. 

— Hát kérem a dolog a kö-
vetkezőképpen történt. Felmentem Bálint Lajos 
Nemzeti-szinházi titkárhoz, bemutatkoztam és 
megkérdeztem tőle, hogy ha a Nemzeti csak-
ugyan nem fog a hét minden napján játszani, 
kell-e a Nemzetinek azokon a napokon is tár-
sulat, mikor nincsen előadás. Erre ő azt felelte: 
hogy buta kérdés, mert a Nemzetinek szüksége 
van a társulatára, akár van előadás, akár nincs. 
Erre a New-Vorkban megkerestem Somlay 
Artúrt, bemutatkoztam neki és megkérdeztem 
tőle, hogy játszik-e a Nemzeti-Szinházban azo-
kon a napokon, mikor nincs előadás. Erre ő 
azt felelte, hogy valószinüleg őrült vagyok és 
persze, hogy nem játszik. Erre magamban arra 
a következtetésre jutottam, hogy ahol senki 
sem játszik, ott nincs társulat, tehát a Nemze-
tinek azokon a napokon, mikor nincs előadás, 
társulata sincse.i. De viszont a titkár kijelen-
tette. hogy társulatra mindig szükség van. 
Ebből józan észszel az következik,hogy a Nem-
•zeti-Szinháznak csak akkor van társulata, mi-
kar játszik. Mikor nem játszik, akkor nincs, 
pedig a titkár szerint kellene neki. Nincs tehát 
semmi akadálya annak, hogy a Nemzetihez 
szerződjem azokra a napokra, mikor nincs elő-
adás. Nyugdijképes állás — gondoltam magam-
ban — és semmi munka sincs. Még játszani 
sem keli. Felmentem tehát Tóth Imréhez alá-
írni a szerződést. Most jön az affér. Tóth 
Imre egyszerűen nem fogadott. Ez sértés, ezt 
nem hagyhatom annyiban. Provokálni fogom, 
mert útját állja a karriéremnek. Kérek párbaj-
költségre ötven koronát. 

— Ötvenet nem, de egy koronát kaphat. 
— Lássuk. 
Zugligeti megkapta a koronát. Zsebre tette 

és elgondolkodott. 
— Most jut eszembe, hogy nem provo-

kálhatom. 
Miért ? 
— Mert ez még öt nappal ezelőtt történt. 

Huszonnégy óra alatt elévült a dolog. Külön-
ben is a párbaj egy barbár intézmény. Az urak 
igazán szégyelhetik magukat, hogy ilyen közép-
kori dologhoz segítséget akartak nekem 
nyújtani. 

Zugligeti eltávozott és nemes haragja jeléül 
becsapta az ajtót. 

Az uj Apollo. 

em is lesz inyére talán az 
Apollo-Projectograph igazga-

J f e ï ^ L tóságának, hogy már ilyen 
korán eláruljuk, hogy : októ-

ber 30-án nyilik meg az uj Apollo a Royal-
Szálló épületében. Kétségtelenül ez az 
esemény az idei színházi év egyik kima-
gasló eseménye és csak természetes, hogy 
mindenki ott szeretne lenni a megnyitó 
előadáson. 

Az uj mozgószinház szenzációs lesz. 
„Szenzációs és kimagasló". Budapesten, a 
mozik városában nehéz uj mozinak eze-
ket a jelzőket kivívni. De mi, miután be-
tekintést nyerhettünk a Royal-szállóban 
épülő uj Apollo építési terveibe és láttuk, 
figyeltük az építkezés menetét is, tudjuk, 
hogy Budapest közönségére nagy meg-
lepetés lesz. 

A megnyitó előadásnak természetesen 
méltónak kell lennie a pompás uj szinház-

I hoz. Abban a helyzelben vagyunk, hogyi 
már beszámolhatunk az első előadási 
programmjáról. Ernőd Tamás, a kiváló' 
poéta irta a bevezető prológot, melyet 
egyik legkiválóbb színművésznőnk fog el-
szavalni. A hangulatos, gyönyörű vers 
egyike Ernőd Tamás legsikerültebb, leg-
művészibb alkotásának. 

Az Apolló vezetői most ls hívek ma-
radtak dicséretreméltó tradíciójukhoz : még 
a moziban is magyart akarnak nyújtani. 
Magyar írók, magyar színészek, magyar 
környezet és hazai felvételek ! A megnyitó 
előadáson a „Tetemrehivás"-t mutatják 
be, azt a filmet, melyet Arany János örök-
becsű, hatalmas erejű költeményéből alko-
tott meg a Proja-filmvállalat. 

Mind az a sötét borzalom és fájdalom 
ami ott viharzik Arany János halhatatlan 
soraiban eleven erőre kap a vásznon. 
Kund Abigélt Berky Liiy játsza és ő, ki 
már eddig is sok szép mozialakitást produ-
kált, most fogja legszebb mozisikerét aratni. 

A darab beállítása egészen újszerű. Egy 
regős énekli el ezt a balladát. A regőst 
Gál Gyula, a Nemzeti Színház imponáló 
tehetségű tagja alakítja. 

. . . Bizonyos, hogy a magyar színészek, 
a magyar filmmel nagy diadalra segítik 
ezt a legújabb budapesti Apolló-szinházat. 
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A nemzeti-színházban már vigan folynak a próbák és 

egyéb készülődések az október 16-ikai 
megnyitóelőadásra. Tudvalévőleg a Nemzeti-szin-
ház eltér a régi rendtől s mindjárt premiérrel 
szolgál. Gábor Andor „Palika" cimü drámájával 
nyitja meg a szinház kapuit. S a kitűnő iró 
darabja mindjárt jó alkalmat ad a közönségnek, 
hogy a szinház legjobb erőit viszontlássa. A cím-
szerepet, a maturális diák Palikát : Rajnai játsza. 
S mellette Paulay Erzsi, Rákosi Szidi, Bajer 
Gizella, Somlay és Kiss Irén jutottak nagyobb 
szerephez. Pénteken egyébként a Palika próbái 
egy napra megszakadtak s a fekete hirdető-tábla 
szerint ünnepi délelőttje volt a Nemzetinek — 
hogy utána nemsokára még az ünnepibb este 
kövesse : Pénteken délelőtt a Zalameai biróból 
volt ugyanis rendelkező próba, ami viszont any-
nyit jelent, hogy Hegedűs Gyula bevonult az ál-
lami színházba. Ez volt az első próbája itt, mi-
óta a szinház szerződött tagja. 

Magyar szerzőnek tombolt Bécs város büszke 
közönsége az elmúlt héten. Szomory 

Dezső Belláját mutatták be a Stadttheaterben s 
a nagy sikert fokozta az a körülmény, hogy a fő-
szerepet Leopoldina Konstantin játszotta, akit a 
budapesti közönség is nagyon megszeretett, ami-
kor a Vígszínházban a Sumurumban lépett fel. 

Elment ! Elment a buda-temesvári színtársulat a 
krisztinavárosi színházból. Sebestyén Géza, 

az uj direktor, egy hónap alatt teljesen meg-
hódította Budapest közönségét és igazgatása 
alatt forró siker tombolt esténként, amikor a ki-
váló gárda igaz szeretettel és megértéssel tömö-
rült Thália újonnan felszentelt zászlaja alá. 
Őszinte szivvel kívánjuk, hogy Temesvárott is 
ilyen szeretet fogadja őket mint, ahogy mi vár-
juk vissza a gárdát az első tavaszi napsugárra. 

A Modern Színpad pénteken, október elsején tar-
totta uj műsorának bemutató előadását. 

A műsor kiemelkedő száma A kávéház cimü 
drámai vázlat, amelyben Medgyaszay Vilma egy 
kaszirnőt. Rózsahegyi Kálmán pedig egy züllött 
vidéki hivatalnokot játszik. Ők ketten játszák 
Ernőd Tam Vájjon mit csinálnak ? cimü darab-
ját is, amely az orosz fogságban sinylődő magyar 

katonáról szól. A darabban Medgyaszay egy ere-
deti orosz népdalt énekel, melynek szövegét 
Gorkij irta, s amelyet folkloristák az esztergomi 
fogolytáborban gyűjtöttek A díszleteket, amelyek 
a scenikai festés szenzációi, a darab számára 
Rippl-Rónai József tervezte. Nagy sikere van 
Gábor Andor és Szirmai Albert A cár a fron-
ton cimü kis tréfás operettjének, valamint Har-
sányi Zsolt és Nádor Mihály A három árva 
cimü vidám blüettjének, amely Jadlovker, Ni-
zsinszki és Tangó borzalmas helyzetét ecseteli. 
Vendége is van a kabarénak ! Pécsi Erzsi énekli 
a Chopin cimü hangulatos jelenetben a lengyel 
komponista világhírű ,4-moll- keríngőjét. A sza-
kadatlan tréfák sorát a rendes Pufi darab zárja 
be, amelyben Pufi ezúttal a zsir-kérdésről cseveg 
a feleségével. A magánszámok is pompásak, s a 
Bárdos-rezsim második műsorát is kétségtele-
nül csupa táblás ház fogja végignézni. 

Rózsalánc a cime a Télikert uj operettjének. A 
vidám, ötletes libretto Mere/ Adolf 

munkája, a kedves, hangulatos muzsika Ötvös 
Adorján müve. Az uj operettet igen nagy szere-
tettel fogadta a közönség, sokat tapsolt Rátkai-
nak, Kormos Ilonkának, Somogyi Nusinak és a 
föbbi szereplőknek. Az est folyamán szinre került 
Szenes Bélának két vidám jelenete, mindkettő 
igen szép sikert aratott. 

Tímár Liza szépségeit nélkülözi a Vígszínház kö-
zönsége De már nem sokáig. A jövő 

szombaton Bródy Sándor müve ismét bevonul 
a játékrendbe, amelynek egyik legszebb dísze. 
A címszerepet az utolérhetetlen Varsányi Irén 
adja, az apát Fenyvesy Emil. Csortos Gyul vál-
lalta Kuno grófot, akinek szerepét Tanay tizedes 
ur most nem játszhatja. Uj lesz Kertész Dezső, 
akinek az orvos felelősségteljes szerepe jutott. 
Ismét fellép Mészáros Giza, akit betegsége so-
káig tartott a színpadtól. 

Esténként 
symfonikus házi 

zenekar. 

H színházi közönség 

keduenc találkozóhelye! 
Havi ebéd-bérlet „ . 
- étlap szerint - ™ f ° n 0 « w « 
4 fogás 60 kor. OLÁH GYÁRFÁS 
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A száműzött herceg. — Apa kerestetik. 
A mesterlövő. 

A Mozgókép Otthon hétfői bemutatója. 

Pesszimisták mindenkor voltak, vannak 
ma is. A mozinak épen ugy megvannak 
a maga külön pesszimistái, mint akármi 
másnak. Tavaly például, amikor a mozi 
már tetőpontján állott fejlődésének, a sötét 
világnézetű urak között ez a mondás volt 
divatos: Jó, jó. Szép és jó dolog a mozi, 
nagyszerű találmány a kinematográfia — 
de mégis van egy dolog, amin csődöt fog 
mondani ez az egész csudás dolog. És ez 
nem más — mondották tovább e modern 
jósok — mint az, hogy a moziirók, meg a 
mozirendezők kifogynak a darabtémákból. 

Nem kell bőven magyaráznunk, hogy 
a kávéházi Conradok ez édes unokatest-
vérei nem találták még a feje mellett sem 
a szöget — ezúttal sem. Az uj szezon-
ban eddig is a legpompásabb filmek je-
lentek meg — a Mozgókép Otthon pél-
dául minden áldott héten három teljes 
színművet ád elő, három darabot, amely 
ugy témájában, mint rendezésében telje-
sen újszerű. 

Ezen a héten sem csalódik a Mozgó-
kép Otthon közönsége. A hétfői premié-
ren három kitűnő mozidarab kerül szinre 
— három darab, amely a moziszindara-
boknak három egészen különálló zsáne-
rébe tartozik és amelynek rendezési és 
megjátszási módja is teljességgel elütő 1 

egymástól. 

A száműzött herceg a legfőbb 
száma az uj műsornak. Meg is érdemli 
ezt a külön distinkciót ez a darab, mert 
nagyon régen láttunk már ily abszolút 
finomsággal, ily magasrendű litteráris ér-
zékkel megrendezett filmdrámát. A leg-
tisztább romantika zeng végig ezen a szin-
művön, amelynél az egyes jelenetek be-
állítása is a legmagasabbrendü pikturális 
érzékkel történt. 

Egy fejedelmi udvarba visz bennünket 
a történet. A hercegi család egyik sarja 
összeesküvést forral az uralkodó ellen, de 
elárulják. Szöknie kell. Viharos időben 
menekül a herceg azon az uton, ahol 

diadalmasan remélt bevonulni. Kisleányát 
egy jószivü erdészcsaládhoz adja és meg-
kéri őket, hogy neveljék fel amig ő vissza-
tér. Esztendők telnek el. A herceg külföl-
földön eszi a száműzetés keserű kenyerét, 
amig egy napon vissza nem térhet hazá-
jába. Első dolga, hogy leányát keresi fel. 
Leánya közben már férjhez ment. A her-
ceg inkognitóban, mint orvosprofessor 
látogatja meg leányát s ugy találja, hogy 
leánya boldogtalan. Egyetlen célja most 
már a hercegnek, hogy leánya boldogsá-
gát visszaszerezze. És sikerül is neki sok-
sok munka után ez is. A száműzött her-
ceg újra elfoglalja a régi helyét. 

Apa kerestetik. A második darabja 
a hétfői premiércsoportnak vígjáték. A 
legvérbővebb, legvidámabb vidámságok 
közül való ez a történet, amelynek alfája 
és ómegája, amint az indiszkrét cim is 
elárulja ezt, az hogy : Apa kerestetik. Egy 
vígjátéknak a meséjét sohasem szabadna 
elmondani. Pláne nem szabad ezt a mesét 
elárulni. Oly vidám, annyi fordulattal, el-
més ötlettel, viharos kavarodás, bájos és 
elragadó humoru szinészalakitással teli ez 
a filmkomédia, hogy a mese elreferálása 
semmit sem tudna visszaadni a vígjáték 
sok-sok apró, derült és kacagtató kedves-
ségéből. 

A harmadik a sorban egy amerikai 
film. Már ez a tény maga elég arra, hogy 
jelzőket ne is mondjunk. Ami film Ameri-
kából került ki, az kilencven percentjében 
jó. Ez azonban egyenesen szenzációs. 
A mesterlövő ez a cime a színműnek, 
amely a cow-boyok és a farmerek roman-
tikus életéből való. Pompás história, ame-
lyen a bravúrok egész sorát csodálhatja 
a néző. 

A Mozgókép Otthon e heti műsora is 
a legteljesebb mértékben kielégítette a fő-
próba-közönséget, amelynek a kritikája 
pedig talán jogosabb, mint a nagypub-
likumé. 
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Mister King. 
Bemutatja október 7-én az Omnia mozgókép -

palota. 
Az emberek végsőkig feszitett idegei ujabb 

és ujabb szenzációkat kívánnak. A mozgószin-
házak őrületes versenye követelődzővé tette a 
közönséget, régi trükkök, beállítások és helyzetek 
fölött ásitva térnek napirendre és érdeklődésü-
ket ma már szokatlan, frappáns és minden ré-
szében meglepetéseket tartalmazó mozidarab 
tudja lekötni. Ilyen darab a „Mister King", me-
lyet az Omnia mozgóképpalota mutat be októ-
ber 7-ikén. 

Az izgalmas cselekményt a következőkben 
vázolhatjuk : 

Május 6-án délelőtt 11 órakor Amsterdam-
ban egy ur beül egy bérkocsiba és megmondja 
a kocsisnak, hogy hajtson Joe Debs detektív 
lakásához. Alig csapta be a kocsiajtót, egy férfi 
a fal mellől egy autóba ugrott és néhány pillanat 
múlva az autó közvetlenül a kocsi mellett robo-
gott el. A detektivnek levelet hoztak, amelyben 
James Harrington értesiti, hogy valami veszély-
től fél és felkeresi őt. Kocsi áll meg a kapu 
előtt és már hallja a kocsis segélykiáltásait is, 
mert utasa útközben meghalt. Deebs megállapítja, 
hogy az utast egy hatalmas ökölcsapás ölte meg. 
Ekkor egy utcai verekedés vonja el figyelmét a 
halottról és mire visszatér látja, hogy egy addig 
elrejtőzött férfi a bakra ugrott s elhajtatott. 

Deebsnek sikerült kinyomoznia a bérkocsit és 
azt az autót, amelyen a holttestet tovább szálitot-
ták. Mialatt Debs az autó soffőrjét, Williamsot 
megfigyeli és nyomon követve őt a Vogeding-

féle artista penzióhoz jut, azalatt megtalálják az 
áldozat holttestét, amelynek jobb karja le van 
vágva. Harrington zsebében találnak egy pár sort 
is, amelyből a detektív megállapítja, hogy az ál-
dozat valamikor egy délafrikai bányában volt 
igazgató és akkor egy négert gyémántlopás 
miatt megöletett, annak fia pedig üldözi őt. 

A Vogeding-penzióban King a néger artista 
áll az érdeklődés központjában. Különösen egy 
öreg tanár csinos leánya érdeklődik nagyon 
iránta és egy napon rábirja, hogy elmondja, mi-
ként ölette meg atyját egy Harrington nevü angol 
bányaigazgató gyémántlopás miatt. Az elbeszélés 
annyira hat a leányra, hogy találkára megy az 
este, King szobájába. Mialatt a leányka találkán 
van a tanár szobájában tüzet gyújt. Természete-
sen mindenki kifut a szobájából, King is, nem 
felejtve azonban kis kézitáskáját, melyben ugy 
látszik fontos dolgok vannak. 

Miután Debs tudta, hogy a damala-négerek-
nél az a vérbosszú divik, hogy a gyilkost a meg-
gyikolt hozzátartozói megölik és jobb kezét le-
vágják, hogy az áldozat sirjába tegyék, azt akarta 
tudni, hogy hol tartja King ezt a levágott jobbkezet. 

Az öreg tanár és leánya, illetve Deebs és 
Lyne rendőrbiztos, most már megkísérlik Ling 
elfogatását. Kingnek azonban sikerült megugrania 
és elérnie egy délafrikai hajót. A hajó már el-
indul és Európában már csak egy olyan állam-
ban köt ki, amelynek hollandjával nincs kiada-
tási szerződése. Deebs erre automobilon meg-
előzi a hajót, varieté direktornak öltözve a 
szárazföldre csalja Kinget és koldusálruhában 
ellopja a négertől a féltve őrzött táskát. A néger 
elvakultan üldözi és csak akkor néz körül, mikor 
a hollandi konzulátus épületében letartóztatják. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket ! 
(Gyóni Géza verse) Zenéjét szerzé Szirmai Albert-

Csak egy éjszakára küldjétek el őket, 
A pártoskodókat az üzérkedőket, 
Csak egy éjszakára ! 
Kik hirdetik fennen, hogy mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk, 
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek, 
S gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket, 
Gerendatöréskor szálkakeresőket, 
Csak egy éjszakára ! 
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, 
És a föld ugy felnyög, mintha gyomrát vágnák, 
Robbanó golyónak mikor fénye támad, 
S kicsap véres árja a vén Visztulának. 
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Egy föl nem vett mozi-
jelenet. Molnár Aranka leg-
utóbb, a budai színkörben 
aratott sikereit Gölniczbányán, 
a bátyja hajlékában piheni ki. 

A szép vidéken gyakorta tettek ketten ki-
rándulásokat; ezek egyikéről irta Buda-
pestre a következőket: 

„. . . Szomolnok — huta-fürésztelepre 
mentünk át ; ott az elöljárónál átöltöztünk, 
bocskort huztunk és nekiindultunk a nagy 
erdőnek. Persze ételt is vittünk magunkkal, 
délben szépen megebédeltünk, ittunk jó 
forrásvizet és mentünk tovább. Egy gyö-
nyörű völgykatlanba értünk. Sándor leül-
tetett egy faderékre, ő pedig mászott föl-
felé. Jó darabig üldögéltem ott. Hát egy-
szer csak szalad lefelé a Sándor és 
mondja ám : 

Konstantin nagyherceg — Virányi Sándor 

FILMEN. 

„Te Aranka, ott fönn medve-mormo-
gást hallottam a sziklák között, gondol-
tam jó lesz lejönni." 

Mondom rá, bizony, De valami nagyon 
komolyan nem gondoltunk a menekülésre ; 
sőt leültünk és kezdtünk egymással alku-
dozni, merre is menjünk. Ahogy igy beszé-
lünk, egyszerre a Sándor fölugrik meg-
kap engem és mondja: 

— Szentséges ég, itt a medve, szaladj ! 
Na képzelheti, énbennem tényleg elhűlt 

a vér, mint egy bolond fölugrottam és 
rohantam. Egy-kettőre beugrottam a bok-
rok mögé a patak partján és remegtem, 
mint egy nyárfalavél. Persze Sándor ott 
maradt továbbra is és kezdte gyorsan a 
puskáját tölteni. Én a bokrok mögül ki-
ki lestem, hogy hol is hát a medve? 
Egyszer csak látom ám, amint jön szép 
lassan a Sándor felé, én megijedtem, hogy 
esetleg bántani .akarja és csak őreá gon-
dolva egy nagy botot ragadva előugrot-
tam. De a nyavalyás meglátott és usgye, 
elszaladt, mint a villám, mire Sándor rá-
célozhatott volna, eltűnt. Erre visszamen-
tem és elkezdtünk isszonyuan nevetni, 
hogy túljárt az eszünkön a koma . . . 
Csak azt sajnálom, hogy nem kapták le 
filmre az egész jelenetet; kettős hasznom 
lenne most belőle ; egyrészt látnám, hogy 
milyen bátor is tudok én lenni, ha egy-
szer megijedek ; másrészt most maga kétel-
kedés nélkül olvasná a fentieket . . ." 

A tudós asszony — K. Demjén Mari 

LYON LEA A 
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Az uj opera. Kern 
direktorhoz az Operába 
egy frissen csapolt isme-
retlen zeneszerző állit be. 

A hanyag elegánciával fésült kompo-
nistát a halálraítéltek arcára emlékeztető 
ábrázattal fogadja, mert a zeneszerző egy 
szuszra lekopogtata a zongorán az egész 
muzsikát. 

— Nos, mit tetszik kérem szólani 
operámhoz? — kérdezte az újdonsült ze-
neszerző. 

— Az opera szövege csapnivaló rossz 
— felelte Kern Aurél jóságos arccal — 
ellenben a muzsika Puccini legjobb mü-
vei közé tartozik. 

A Pali. Gábor Andor Palikájából 
vígan folynak a próbák a Nemzeti-

1 9 színháznál. S a közönségbéli is-
merösök természetesen nagyban ér-
deklődnek a művészeknél, hogy 

milyen a darab, kik játszanak benne, mint az 
már szokott lenni. 

— Ki lesz a Pali? — Kérdi Rózsahegyit 
egyik ismerőse, aki rosszul tudja a darab címét. 

— Palika — Rajnay lesz — de Pali — a 
közönség — Pali lesz a darabra, a színészetre 
és az egész előadásra. 

Hát ez egészen jó auspicium és jó szerep-
osztás is. 

Beöthy keserve. Beöthy 
László az Otthonban a világ 
eseményről beszélgetve egy-
szerre hirtelen elszomorkodik 
és elkeseredve kiált fel: 

— Rettenetes! Ebben a nyomorúságos 
világban egészen tönkre teszik az embert 
az anyagi gondok! 

— Te beszélsz anyagi gondokról? 
— Kérdezik a körülállók csodálkozva. 
Hiszen a Lyon Lea huszonöt előadása 

direkt óriási vagyont jövedelmezett! 
— Mit érek vele, mikor minden pén-

zem hájra fogy el. 
— Háájra? Hogy értsük ezt? Kérdezik 

jobbról-balról. 
— Igen. Hájra fogy el minden pén-

zem. Hiszen ti magatok is jól tudjátok, 
magamfajta embernek állandóan minden 
hájjal kell megkenve lenni. Már pedig 
ilyen viszonyok között, amikor több mint 
hét korona egy kiló, ez a legnehezebb 
dolog! Körülbelül ezer koronám megy el 
hájra egy nap alatt. 

losue Josele — Fodor Oszkár. A púpos — Rátkai Márton Lyon rabbi — Fenyvessy Emil. Lyon Lea — Jákó Amália. 

LYON LEA A FILMEN. 
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Október elsején nyilt meg az 

ODEON MOZGÓ 
ssr szenzációs műsorral! -sea 

(ROTTENBILLER-U. 37. KIRÁLY-U. MELLETT.) 

Műsor október 4-én és 5-én 

1 Harctéri fhmripcrfok. 
2., 3., 4. Az örök béke. Dráma 3 felvonásban. 

5., 6 Sofförkisasszony. Vígjáték 2 felvonás. 

7-, 8„ 9. A rabasszony. Bünügyi történet. 

Műsor október 6-án és 7-én 
1 Harctéri filmriportok. 
2 Tévedni emberi dolog, vígjáték 

3 , 4 Teddy házasodik, vígjáték 2 few. 

5 f l részeges férj. Bohózat. 

7., 8., 9. A pokol vitorlása. Drámaatengeren3felv. 

Műsor október 8., 9. és 10-én 
1 Az erdei malom. 

2., 3., 4. Szellemek éjszakája. Dráma 3 feiv. 

5 6. A szerelem sötét verem. vigj 2 feiv. 

7 s, 9. £ fekete Brigitta. 
Egy züllött leány története. 3 felvonásban. 

Kitűnő nyolctagú zenekar. Az előadások 4 órakor kezdődnek. 
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Legénybúcsú. Ez lett a magyar cime Herr ohne 
Wohnung cimü pompás mozi víg-

játékának, amely a legnagyobb siker előzeteivel 
kerül színre legközelebb az Apollóban és a 
Tivoliban. 

Az Est-mozinak Psilander premierje lesz a jövő 
héten. Szinre kerül az idény má-

sodik filmje, a Gavallér cimü társadalmi rajz. 

Pintér Imre filmje a l e g n a g y o b b s z a b á s u m o z i s l á -
gernek Ígérkezik. A darab ak-

tuális szatíra, amelyeknek szerepeit Pintér ímre 
és Parlaghy Kornélia mellett a legelőkelőbb fővá-
rosi színészek játszák. Érdekes rendezői ötlete 
Pintérnek, hogy az olasz király, az „il piccolo 
Emmanuele" szerepét Zolival, a Beketow törpe 
bohozatával játszatja el. 

Dr. Gar el Hama, a népszerű mozi gazember leg-
közelebb egy izgatóan érdekes 

bünügyi történet keretében újból meg fog jelenni. 

Asta Nielsen hosszú szünet után újból meg fog 
jelenni a mozik vásznán. Első da-

rabjának cime A nép leánya. 

Franceska Bertini, a kiváló filmtragika először az 
az idén a Sevilla gyöngye cimü 

szerelme játékban fog fellépni. 

Letört szárnyak. Végtelenül bájos és poétikus 
szinmü az Apolló és Tivoli 

jövő heti újdonsága, a Letört szárnyak romantikus 
színjáték, amelynek főszerepeit a csodaszép Fern 
Anera játsza. 

Gsak semmi botrány! E g y p o m p á s é s ö t l e t e s m a -
gyar film ez, amelynek fő-

szerepét Komlós Ilka, a Vígszínház volt művész-
nője, a kiváló és népszerű művésznő játsza. A 
Komlós Itka film dedektivkomédia, amely példás 
rutinnal van irva és rendezve. A darab szerzője 
Korcsmáros Nándor, a kiváló iró. A kitűnő ma-
gyar újdonság premierje a jövő héten az erzsé-
betköruti Olimpia moziban lesz. 

Göre Marcsa lakodalma. A példátlan sikerű uj Göre 
film, amely minden elődjét 

túlszárnyalta, a jövő héten a Lipót-köruti Elite 
mozgóban fog szinrekerülni. Egyébként az Elite 
mozinak szenzációs hete lesz a jövő héten : Csak 
magyar filmeket fog előadni. 

A 9 ujju ember, a Nordisk szenzációsnak ígérkező 
detektivdarab október közepén 

jelenik meg. 

Ise Bois, a bájos gyermekprimadonna, aki a 
Royal Orfeumban vendégszerepel, fel-

lépett a napokban a mozikban is egy vígjátékban 
amelynek címe : Ismertetőjel fehér rózsa. 

Marins Bonnard, a kiváló es felette népszerű mo-
ziszinész legközelebbi filmje A bilincs cimü szo-
ciális szinmü lesz. 

Egy uj mozicsilag tűnik fel moziszinházak egén, 
Fern Andra jöttét nagy reklám 

és sok szép hir előzi meg és csak nagyon ke-
vesen tudják, hogy a név alatt magyar szó rej-
tőzik. Fern Andra nem más, mint a Polonyi-
ügyben sokat emlegetett Schönberger Róza bá-
rónőnek szépsége miatt már azelőtt is megcso-
dált leánya. 

Fehér Ärtur. 
A Budapesti Színházban mint vendég 

lép fel Fehér Artúr. A kedves megjelenésű, 
kellemes hangú művész, akit a közönség 
a Népoperából igen jól ismer, a „Hajó-
töröttek" cimü darabban a főszerepet 
játsza és itt ismét tanújelét adja sokoldalú 
tehetségének. 

Fehér Arthur. 
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AlmdssxJ Çôsl<e. 

A temesvár-budai szinház érdekes tagot 
szerződtetett a napokban. A társulat tag-
jává avatta Almássy Böskét a kiváló 
táncmüvésznőt, aki főleg a táncos ope-
rettben fogja ragyogtatni jeles tehetségét. 
A szinház mindenesetre szerencsés fogást 
csinált, mert most megvalósulhat az a 
törekvése, hogy az operettekben és zenés 
darabokban annyira fontos tánc-számo-
kat külön e célra szerződtetett tag-
gal adatja elő. Erre a célra pedig aligha 
lehetett volna alkalmasabb művésznőt 
találni, mint éppen Almássy Böskét, aki 
már számtalan izben keltett szenzációt 
ügyes táncaival. 

S Z Í N H Á Z I H E T ^ynAÍr/ 

v m n 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 

Dass Dumme Herz. 
Ein Operettzyklus (3 Bilder) von Rudolf 
Oesterreicher u. Wilhelm Sterk. Musik v. 

M Z. Ziehrer. 
Personen : 

Alexander Girardi Florian Strobl 
Mizzi Griebl Frau Schwab 
Tina Heiina Grete ihre Tochter 
Erich Deutsch-HauptGustav Schäfer 
Hanna Reimar Gräfin Lärchenburg 
Ernst Flohr Graf Kurt, ihr Sohn 
Julius Schöntag Neudeck, Bürgerin. 

Er und seine Schwester. 
Posse mit Gesang in 4 Bildern von j 

Bernhard Buchbinder. 
Musik von Rudolf Raimann. 

Personen : 
Franz Mainau Dr. Heinrich Waiden 
Alexander Girardi Karl Flenz 
Carla Nagelmüller Josefine 
Carl Schober Baron Harpen 
Julius Schontag Bergen, Theaterdrkt . 
Carl Przybislavsk Kalmer, Regisseur 
Hans Stern Dr. Planer 
Mizzi Griebl Anna Mehl er 

Egy test, két lélek. 
(Der Andere ) 

Szinmű 4 felvonásban. Irta- Lindau Pál. 
Forditot ta: Barta Lajos. 

Személyek: 
Fenyvessi Emil Dr. Hallersz áll.-ügy. 
Kende Paula Emmy, a testvére 
Kertész Dezső Pr . Arnoldy, ügyvéd 
Pécsy Blanka Ágnes, a testvére 
Bogyó Zsigmond Evald, Hallersz inasa 
Győző Lajos Kleinchen, irnok 
Kardoss Géza Weigert, rendőrbizt. 
Balassa Jenő Dr. Feldermann 
Huszár Károly Korcsmáros 
Csortos Gyula Vastag Károly 
Sarkadi Aladár Gyürus 
Szerémy Zoltán Schroetel 
Gombaszögi Ella Amál 
Dalios Olga Lotti 
Serák Alisz Çliz 
Fodor Artúr Őrmester 

Andrássy -u t 69. :: Te le fon 93—16. 

Október elsején és a következő napokon 
szinrekerül: 

1. A KABALA. Békeffi László tréfája. 
2. Sellő Ilus. 
3. AZ OLASZ. Jelenet a doberói fensikon. 
4. Hollós Rózsi. 
5. A HÁROM ÁRVA. 

Harsányi Zsolt és NádorMihály bluettje 
Tangóról, Nizsinszkiről, Jadlowkerről. 

6. Vidor Feri. Czeglédy Gyula dalai. 
7. CHOPIN. Zenei kép. 
8. Forgács Rózsi. Versek. 
9. Roross Géza. 

10. KÁVÉHÁZ. Drámai vázlat. 
11. Kökény Ilona. 
12. A CÁR A FRONTRA MEGY. 

Gábor-Szirmai operettje. 
Szünet. 

13. VÁJJON MIT CSINÁLNAK . . . ? 
Ernőd Tamás színpadi játéka. 

14. Pécsi Erzsi. Dalok. 
15. „LYON LEA." Karinthy Frigyes tréfája. 
16. Medgyaszay Vilma. 
17. Sajó Géza. 
18. PUFI ÉS A ZSIR. Gábor Andor jelenete. 

Kezdete este V« 10 órakor. 
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Szinházi képrejtvény. 
v 

Rejtvényünk megfejtői között három 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy magyar színdarab, 
a szerző sajátkezű dedikációjával. (E héten 
Bródy Sándor „Lyon Lea" cimii sz ín-
müvét sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép a 
művésznő sajátkezű aláírásával, e héten 
Solti Hermin autogramjával ellátott arc-
képet adjuk. 

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

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

Mult számban közölt rejtvényünk m e g -
fejtése: „A fele sem tréfa". 

Háromszáztizenhét beküldött megfejtés 
között csak három volt helyes. A sorso-
lásnál Harsányi Zsolt darabjait Kelemen 
Arthur dr. Budapest , Andrássy-út 18., 
Tisza Karola sajátkezű aláírásával ellátott 
képét Semlyén Károlyné Nádudvar, a 
szinházi páholyjegyet Fenyéri László 
Miskolc nyerte meg, aki a miskolci szinház 
egyik előadására kapja m e g az ingyen 
páholyjegyet. 

(E rovatban minden szinházi dologról, színészről, íróról kész-
séggel adunk felvilágosítást.) 

Nebántsvirág. A kérdezett szerződés története 
nem olyan fantasztikus, mint ahogy kegyednek 
elbeszélték. A véletlennek egy kis köze volt 
hozzá, de itt is bevált a régi szinházi közmon-
dás : „Ha valaki tehetségtelen, még el tudja tit-
kolni, de ha tehetséges, azt nem." — H. G. l.,Sok 
hűhó — semmiért. 2. Személynök-utca 16. 3. Édes 
leánya. 4. Fedi a valóságot, tényleg sok hányat-
tatáson ment keresztül. — Papa kedvence. 1. Igaz. 
2. Október közepén. 3. Király-utca 95. 4. Egyelőre 
nem, hacsak valamiképen nem lesz aktuális. — 
Kíváncsi. 1. Református. 2. Katholikus. 3. Zsidó. 
4. Katholikus. — M. R. Nagykároly. Az esküvő még 
nem volt meg — Drágák. 1. Lúgoson van. 2. 28 
éves, református, a Magyar Szinház tagja. — 
Löwenheim. Az érettségi vizsga után ha feljön 
Pestre, szívesen leszünk segítségére. — Abony 61. 
1. Zsidó. 2. Öt éve. Nincsen gyermeke. 3. Már 
egy éve katona, most itthon van. — Göre Marcsa 
nővére.1 Egész héten adták a Mozgókép-Otthon-
ban. A kérdés másik részére a feleletet megta-
lálja az e heti számunkbun — Sz. Adél. 1. Azo-
nos. 2. Segédszolgálatra van minősítve. 3. Jelen-
leg betegen itthon van. — Pécsi asszony. Nagy-
váradra szerződött. — J. H. 1. A Bristol-hotelben 
lakik. 2. Két hétig 3. Október 20-ika körül a 
Vigszinházban. -— Szerző. 1. Csak zongorára irva 
közüljük le. 2. Valakivel le kell tétetni 3. Tessék 
nekünk beküldeni. — B. Gabi. 1. A lakás cimét 
még nem tudjuk. Elegendő a levelet „Temesvári 
Szinház" cimre beküldeni. 2. Nem. 3. Jelenleg 

nem. 4. Központi Szálló. 5. Most nem jelenik 
meg ilyen zsánerű lap. — Kiváncsi Dudó. 1. 29 
éves. 2. Zsidó. 3. Aradi kereskedő. — N. Dénes. 
Miskolc. A színházak a brutto bevétel 10°/o-át 
fizetik tantiemnek. Ebből rendesen 5% a zene-
szerzőé, a másik 5°/o-on a szövegírók osztoznak. 
Ha csak a verset irta a másik szerző, annak 1% 
szokott jutni. — S. Sárika. 1. 32 éves, Személy-
nök-u. 16. 2. Református, a Kereskedelemügyi 
minisztériumban van. 3. A szüleivel lakik. 4. A 
Vigszinháznál. — T. Tibor. A kérdezett noveila-
iróról nem tudunk felvilágosítást adni. 2. Nagy-
disznódon van. Tüzér, még nem volt a harctéren. 
3. Körülbelül 32 éves, nem ment még férjhez. 
Berlinben. — Eszter. Kalocsa. 1. Nem szabad ilyet 
kívánni. 2. Nem katona. — V. Melanie. Ha a szü-
lők nem konzervativek, akkor igen. — Sárga liliom. 
1. 31 éves. 2. Király-utca 102. 3 Délután rende-
sen otthon van. 4. Mészöly műtermében, Bécsi-
utca 5. — Táncos asszony. 1. Lúgoson katonás-
kodik. 2. Nőtlen. — Olasz. 1. Nem. 2. Ezidő 
szerint nem játszik színházban. 3. Király-u. 102. 
4 Főherceg Sándor-tér 3. 5. József-körut 2. 
6. Nem jelent meg. Szerzője Boris Noel. — Miska. 
1. Harsányi Zsolt. 2. 28 éves, református, jelen-
leg vidéki vendégszereplő körúton van. — Buksi. 
1. Legalkalmasabb Farkas Imre „Iglói diákok" 
című műve. Megszerezhető Bárd Ferenc és Test-
vérn cégnél, Andrássy-ut 4. 2. Ott van a társu-
latánál. — K. Magda. A Magyar Színházhoz szer-
ződött. — K. Zoltán. Miskolc. Kedves dolog, de 
nem nekünk való. 2. Ilyen cimü lapvállalat nin-
csen — B. Harry. 1. 32 éves. 2. Zsidó. 3. Évi 
18.000 korona. 4. Harmadik éve. 

Helyettes szerkesztő : SZENES BÉLA. 

Főmunkatárs GÁBOR JENÖ. 
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