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Henriette é s a Fatia Negra. 
Jelenet az első ]ókai-filmből, a „Szegény gazdagok"-bóI. 
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Éttermei megnyíltak. Ebéd teríték 4 K, vacsora 
teríték 5 K. Kitűnő konyha. Elsőrangú zene. 

4 Gábor Andor szinmüve, mellyel 
a Nemzeti szinház idei szezonját 
megnyitotta, már második kiadás-
ban jelent meg. Az első kiadás 
öt nap alatt fogyott el. A szép 
kiállítású kötetben a darabot 
igen érdekes dedikáció előzi meg. 
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tabletta orvosi és fisiologiai szempontból is a legjobb 
hashajtó és háziszer, mert nem a belek izgatása, de az 
emésztő és áthasonitó szerveknek a rendes működésre 
való segítése által természetes módon fejti ki hálását. 
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5ZINH&ZI ÉLET 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 

MŰVÉSZETI ÉS MOZI HETILAP 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes 

budapesti szinházak egész heti szinlapjával. 

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

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Erzsébet-körűt 22. 

Telefon 34—97. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR távollétében KORDA SÁNDOR. 
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A varázsvessző egy suhintására csuda 
történt. Jókai drága fantáziájának gyer-
mekei, az emelt homlokú hősök, a szelid 
hősnők és a zord démonok életre keltek. 
Az aranyos kötésű könyvből, amely leg-
kedvesebb olvasmányunk ma is, kikeltek 
a regény örökké emléke-
zetes alakjai, ma láttuk 
Fatia Negrát, a bűbájos, 
finom Henriettet, láttuk az 
egész csodás Jókai re-
gényt, amelyhezhasonlóan 
regényes történet nem ke-
rült még sem filmre, sem 
színpadra. . . 

Hétfőn kerül bemuta-
tásra az első Jókai-film, 
a Szegény gazdagok az 
Omniában. 

Nem uj terv az, hogy 
Jókainak csodaszép és 
dus cselekményü regé-
nyeiből filmdarabokat ké-
szítsenek. Esztendőkkel 
ezelőtt a Nordisk Film-
gyár szerzett jogot e Jókai 
regények megfilmesítésé-
re, arra azonban nem ke-
rült a sor, hogy a film el is készüljön, 
mert közben kitört a háború. A Jókai 
regények filmrevitelének terve azonban oly 
nagyszabású, hogy még a háború folya-
mán is sokan foglalkoztak vele. A tervel-
getések azonban megakadtak azon, hogy 

a Jókai-örökösök csak olyan vállalkozónak 
akarták adni a regények megfilmesítési 
jogát, aki biztosítani tudta azt is, hogy a 
Jókai-filmek méltóak legyenek a Jókai-
regényekhez. 

Az Omnia mozgószinház tulajdonosai-
nak sikerült végre a Jókai-
örökösökkel megállapodni 
s megkezdették a tervbe-
vett első Jókai-regénynek, 
a Szegény gazdagoknak a 
moziszinpadra való sceni-
rozását. 

Fölöttébb nehéz mun-
ka volt. A Fatia Negra 
történetét ismerimindenki, 
a regény filmreirásánál 
igen kellett tehát vigyázni 
arra, hogy a cselekmény 
hiven kerüljön a vászonra 
és főképen : hogy hiven 
kerüljön a filmre annak a 
kornak levegője, amely-
ben a Fatia Negra törté-
nete lejátszódik.Igazi nagy 
rendezői feladat volt ez, 
de a film igazi sikeréhez 
még más is kellett. Az, 

hogy a legpazarabb technikai, filmgyári 
felszerelések álljanak a rendelkezésre a 
Jókai-regény felvételeinél. Berlinbe, a film-
gyártás metropolisába mentek tehát s ott 
kikeresték a legnagyobb művészi képes-
ségű filmgyárat, a Deutsche Bioscop 
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Gesellschaft ot s erre bízták a film fel-
vételének technikai részét. A Friedrich-
strassen egy óriási üvegpalotája áll a 
Deutsche Bioscopnak, ebben a négyeme-
letes atelierpalotában, a modern filmgyár-
tás legmodernebb apparátusainak igénybe-
vételével kezdődtek el a felvételek. 

A rendezés gondosságát mi sem jel-
lemzi jobban, minthogy a szükséges kosz-
tümöket a budapesti néprajzi muzeum bir-
tokában lévő ruhadarabokról rajzolták és 
készitetlék. így tudták elérni, hogy bár 
Berlinben készült a film, a miliő tökélete-
sen megfelel a regénymiliő rajzainak, hiv 
képe annak a imgyar kornak, amelybe 
Jókai ültette a cselekményt. 

Walter Schmidthässler, a legkiválóbb 
berlini filmrendezők egyike vállalta el a 
Jókai-regény rendezését. Schmidthässler 
magyar származású ember, a bécsi Burg-
theater tagja volt azelőtt, igy megfelelt 
annak a követelménynek is, hogy ismerje 
Jókait, ismerje Magyarországot. 

Berlinben folytak az atelierfelvételei a 

Fatia Negrának és a vadregényes Harz-
hegységben vevődtek fel azok a jelenetek, 
amelyek a regényben az erdélyi határszé-
len történnek, a regény természetesen nem 
került minden epizódjával együtt a filmre, 
bár a lehetőség szerint igyekeztek a nagy 
iró minden alakját életrekelteni. A két fő-
szerepet két kiváló berlini színészre bizták. 

Hátszegi Lóránt bárót, a Fatia Negrát 
ragyogóan személyesiti meg Seldeneck, 
a Deutsches Theater hírneves tagja, a 
Henriette szerepét pedig von Hansen kis-
asszony, a Lessing Theater művésznője 
játszotta el. 

Eddig igen kevesen' részesültek még 
abban a szerencsében, hogy a filmet lát-
hatták — akik azonban látták, mind el 
vannak ragadtatva a két pompás színész-
produkciótól. 

Természetes, hogy az egész színdara-
bot e két alak és e két alakítás domi-
nálja. E két alak mellett stílusos, értékes 
a darab többi szereplője is. Az öreg Onucz, 
a szép Anica, Juon Tare és Kálmán, akik-

Az öreg Lapussa Demeter és Henriette. 
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ről nem lehet nagyobb dicséretet mondani, 
minthogy utolérik azt a képet, amelyet a 
Jokai-regény olvasása keltett bennük. * 

* * 

Öt végig izgalmas, végig meglepeté-
sekkel, frappálóan drámai jelenetekkel teli 
felvonás kellett a regény filmkivitelétfez, 
a regény meséje élénk emlékezetében van 
még mindenkinek. 

Az öreg, milliomos Lapussa Demeter 
unokáját, Henriettet hozzákényszeriti a 
dúsgazdag és előkelő Hátszegi Lóránt 
báróhoz. Henriette szerelmesével együtt a 
halálba akar menekülni a házasság elől 
— de végre mégis legyőzi őt az egész 
család akarata s Hátszegi báró felesége 
lesz. Erdélyben, a vadregényes hegyek 
között van a Hátszegi báró kastélya. A 
birtok környékén garázdálkodik a hires 
rablóvezér, Fatia Negra, akinek feje köré 
egész glóriát szőtt már a nép félő tiszte-
lete. Hős és gazember ez a Fatia Negra, 
akit hiába akar három vármegye elfogni. 
A főbűne Fatia Negrának az, hogy az ál-
lamot lopja meg. Egy elhagyott malom 
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alatt pénzverdét rendezett be, amelyben a 
környékbeli oláhok, akik aranymosással 
foglalkoznak, maguk verik ki az aranyuk-
ból az aranypénzt — ahelyett, hogy az 
állami pénzverdébe adnák. Százezrekre 
megy igy a haszna a pénzverőknek — 
akiknek rettegett vezére a Fatia Negra. 
Fatia Negra a szeretője Onucz, a leggaz-
dagabb oláh leányának, Aniczának. Ez a 
szerelem lesz az okozója a Fatia Negra 
tragédiájának. Egy napon Anica nyul a 
pénzverőpréshez — és rosszul présel le 
egy aranypénzt. Ez az aranypénz lesz az 
árulója az egész bandának. 

A Fatia Negra története ugy kapcsoló-
dik egybe a Henrietteével és a Hátszegi 
báróéval — hogy az előkelő földesúr nem 
más, mint Fatia Negra. A szerencsétlen 
Henriette egy végzetes napon rájön erre 
a titokra — amelyet sohasem tud meg 
sënkisem. A Fatia Negrának, aki örökké 
egy fekete álarcot visel az arcán, még a 
halálában is sikerül megőriznie az inkog-
nitóját, mert a puskalövés, amellyel ön-
gyilkos lesz, összeroncsolja teljesen az 
arcát Hátszegi báróról pedig az a hir 

Henriette. 
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járja, hogy medvevadászaton járt szeren-
csétlenül. 

* 
* * 

íme a hézagos kivonat, a rövid, egé-
szen rövid és hiányos tartalma a darabnak. 

Az Omnia hétfői premierjén, amely 
ünnepi eseménye a budapesti színházi 
életnek és filmgyártásnak egyaránt, a kö-
zönségnek már alkalma lesz látni a film-
regény szebbnéi-szebb elragadó jeleneteit. 

Különösen nagy sikerre tarthatnak szá-
mot azok a jelenetek, amelyek a pénz-
verő-barlangban folynak le. Amilyen mes-
terien van leirva ez a barlang, ez a pénz-
verő a regényben, oly misztikus, olyan 
lebilincselően érdekes a filmen is. A 
mozirendezés grandiózus produkciója ez 
a miliő, amelynek csodájára jártak Ber-
linben az összes filmgyárosok. 

A darab legdrámaibb jelenete talán 
— amennyiben lehet válogatni a nagy-
szerű jelenetek között — az, amikor 
Henrietten felismernek egy rablott ékszert. 

M I M ÉLET 

Henriette megszemélyesítője, ez a kiválóan 
tehetséges német színésznő ebben a jele-
netben művészete csúcsát eléri. A másik 
ehhez hasonlóan nagy jelenet a csárda-
szobában játszódik le, amikor Henriette 
felismeri a Fatia Negrában Hátszegi bárót. 

A darab két főszereplője ragyogó sze-
rephez jutott a két főszerepben, — de 
emberül meg is állják a helyüket. Kivétel 
nélkül, minden jelenet tökéletesen van 
megkomponálva, sehol semmi bántó, za-
varó momentum — a technikai kivitel 
pedig a legtökéletesebbek közé tartozik, 
amiket valaha láttunk. 

* 
* * 

Egyelőre kulisszatitok még, de a kö-
zönséget méltán érdekli, különösen a 
Szegény gazdagok várható óriási sikere 
után, hogy melyik lesz a szebbnél-szebb 
Jókai-regények közül a legközelebbi Jókai-
film. Pontos választ erre még az Omnia 
tulajdonosai sem tudnak adni — de az 
bizonyos, hogy minden Jókai-film az 

és Lapussa János 
A klubteremben. 

ürof Hátszegi 
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Anicza és Fatia Negra. 
A pénzverő barlangban. 

Ömnia mozgóképpalotában fog először 
szinrekerülni, mert ők szerezték meg óriási 
anyagi áldozatok árán az összes Jókai-
regények filmrevitelének jogát. 

Ebben az esztendőben több Jókai-
regény nem kerül már filmre. Nyáron 
kezdenek majd újra dolgozni s az Arany-
ember, a Fekete gyémántok, a Kárpáthy 
Zoltán, az Uj földesúr közül fog vala-
melyik szinre kerülni elsőnek a Szegény 
gazdagok után. 

A Szegény gazdagok hétfőtől számított 
két héten át fog színre kerülni az Om-
niában. Az érdeklődés máris óriási és 
bizonyára tetőfokát fogja elérni akkor, ha 
a premier után elmegy a hire a közönség 
közé annak, hogy a Jókai-film az összes 
eddigi mozidarabok közül a legtökélete-
sebbek közé tartozik. 

A Jókai-filmhez Stephanides Károly 
a vigszinház karnagya komponált kitűnő 
zenét, amely nagyszerűen festi alá a szín-
darab ragyogó jelenetét. 

* 
* * 

Bizonyos, hogy az olvasó előtt mind-
ezek után megmarad még egy aggodalom 
az iránt, hogy váljon tényleg magyar-e, 
magyar-e minden részletében a Jókai-film, 
amely a német metropólisban készült. 

Ezzel az aggodalommal azonban előre 
számoltak az Omnia tulajdonosai és min-
den igyekezetükkel rajta voltak, hogy hiven 
meg legyen a Jókai-filmen a Jókai-regé-
nyek üde és igazi magyar levegője. 

Azon kivül tehát, hogy a budapesti 
néprajzi muzeum útbaigazításai és mintái 
szerint készültek az összes kosztümök, 
két igen neves magyar festőművészt szer-
ződtettek, hogy menjenek ki Berlinbe és 
legyenek segítségére a rendezőnek a dísz-
letek megtervezésében. Nem is kell bő-
vebben arról szólani, hogy miképen sike-
rültek a díszletek. Mutatóul itt van pél-
dául a Jókai-filmből közölt képek között 
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a csárdajelenet fotográfiája, amelynél ma-
gyarabbat el sem lehet képzelni. 

Ugyanígy van a darab többi díszleté-
vel is. Az uri szobák épen ugy, mint az 
egyéb jelenetek, magukon viselik az akkori 
idők magyar divatjának levegőjét, magya-
rok teljesen és magyarok a színészek is, 
akik hosszas studiumok s a rendezővel 
meg a két magyar festőművésszel folyta-
tott hosszas tanácskozások után kezdték 
el szerepeiket, hogy teljesen beleélhessék 
magukat a regény alakjainak életébe. 

Az Omnia tehát, hogy a sikert e tekin-
tetben is biztosítsa magának, meghozott 
minden áldozatot, hogy ugy a díszletek, mint 
a kosztümökhoszásimuljanakanagy műhöz.. 

Egyébként mindezeken kívül még egy 
körülmény járul ahhoz, hogy a Szegény 
gazdagok, bár nem minden izében hazai 
— mégis magyar legyen. A pleinair fel-

vételek egy része, azokon kivül, amelye-
ket a Harz-hegységben fotografáltak — 
Magyarországon készült, a magyar közön-
ség rá fog ismerni sok csodaszép tájban ma-
gyar dolgokra. Ezek az apróságok adják 
meg a darabnak azt az igen fontos karak-
terét — hogy magyar, hogy tényleg „Jókai-
film." 

Külön kell megemlékezni arról a ha-
talmas literáris értékű munkáról, amely-
Iyel a regény filmre scenirozása járt. 

A közönség általában nem igen tudja, 
milyen a mozirendező szerepe a mozi-
daraboknál. Nemcsak a színészek instru-
álása, a díszletek megtervezése és a tájak 
megválogatása a dolga a mozidarabok 
rendezőjének, de dolga az is, hogy a 
darabtémát — ezúttal a Jókai-regényt — 
ugy dramatizálja, hogy megmaradjon az 
eredeti mű minden szépsége is — de a 

Osztozkodás az aranyon. 
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darab mégis mozi-darab legyen, drámai le-
gyen, izgalmas legyen, nem pedig elbe-
szélő, részletező, mint a regény. Ez a 
munka pompásan sikerült a Jókai-film 
rendezőjének. Azok a jelenetek, amelyeket 
kihagyott — tényleg feleslegesek lennének 
a mozidarabban, amiket ellenben meg-
csinált. kipoentirozott, azok valóban drá-
mai magaslatuak. 

Ez a nagy munka volt talán a leg-
fontosabb a Jókai-filmek elkészitésénél s 
hogy ez sikerült, azt jelenti, hogy a film-
gyár hatalmas retortáján veszteség nélkül 
ment át a Jókai-regény. Amilyen nagy-
szerű és értékes regénynek a Szegény 
Gazdagok, épp oly értékes és szindus 
lett mozidarabnak is. 

Eddig ha valami nagyot, valami nagy 
sikert akartak jellemezni a moziirók, azt 
mondották: ez lesz olyan sikerű, mint a 
Quo Vadis volt? Szóval az Omnia reper-

toárjához fordultak hasonlatért. Ezután 
sem lesz másképen — csak Quo Vadis 
helyére az első Jókai film kerül, amely-
nél nagyobb eseménye alig volt még a 
moziknak. 

DÁN TESTVÉREK 
cs. é s kir. udvari szűcsök 

O 

V., DOROTTYA-U. 5-7. 
( H I T E L B A N K P A L O T A . ) ::: 

A csárda-jelenet. 
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Szól egy ember ki 
A Nemzeti 
E heti 
Plakátját betűzte 
Ez a színház mily büszke 
Lehetett mikor „A^madonna rózsáját" 
•Kitűzte. 
i 

* 

I 
L 
Es meg 
Kell mondani azt is, hogy. nagyon 
IÖrülünk minden eljegyzésnek ; 
Ilyen háborús időben kivált. 
Ezért is örvendetes a Sztojanovics-darab. 
'A Király „karika gyürüt" ad 
És a közönség — jegyet vált. 

Az Opera vezetősége előtt 
Le kell venni a kalapot 
Oly szépen elevenít fel most 
Egy Erkel-darabot. 

Az előjelekből azt tételezem fel 
Hogy míg majd a műsoron 
Erkel szerepel 
A pénztáros mindig így szólhat: 
Minden jegy Erkel . . . 

« 

Beszámolt arról rengeteg cikk 
Hogy az Őnagysága ruhája 
Mily nagyon tetszik. 
A darab sikerei egyre 
Nőnek 
A férfiaknak is tetszik, de főleg minden 
Nőnek. 
Őket a darab szörnyen 
Izgatja 
És feszült figyelemmel néznek a 
Színpadra. 
A darab 
Jó híre 
Messzire 
Halad 
De arról nem beszélnek, hogy egy nő 
Elaludt az előadás alatt. 
E 
Hölgynek Fedák Sári a neve. 

Szenes ember. 

Hátszegi Lóránt báró Onucz 
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Zsigmondi Gábor és Zsigmondiné Habos Ilonba. 

mestereket hallgatna, 
e l f o g ó d o t t a n s z í v t a Zsigmondi Gábor Zsigmondiné Kabos Ilonka 
magába tiszta, igaz Mészöly feiv. 
művészetüket. Aztán felpillantott és a hangversenydobogón egy gyermekasszonyt látott, akinek 
fehér volt a ruhája, gyermekmosoly ült az arcán, aki körül, mintha a levegő is fehér lett volna. 
Mégis csupa öntudat és határozottság : az öntudatlan gyermek egyszerűsége és az öntudatos 
művész biztonsága, a játékában is, a megjelenésében is. A legegyszerűbb és mégis a legelőke-
lőbb, a legimpozánsabb és a legimponálóbb. Igazi vérbeli művész. Sok szép estét fognak még 
nekünk szerezni, legyünk hálásak nekik és becsüljük meg őket igazi értékük szerint. K. E. 

játszuk a Vadkacsát ; a tüzérek számára az 
Isteni szikrát ; a huszárok számára a Dátor 
ka tonát ; a hidászok számára a Túlsó parton 
cimü egyfelvonásosokat ; az ápolónők számára 
az Asszony regimentet; a bankhivatalnokok szá-
mára a Milliárdos kisasszonyt ; a szabók szá-
mára a Zöld frakkot ; a tanárok számára a 
Diákhercegnőt ; a gentri számára a Báró és 
Bankár t ; a bárók számára a Grófok iskoláját; 
a grófok számára a Hercegek iskoláját ; a 
hercegek számára Herceg Ferencet ; aztán az 
az összes kadétoknak a Szerelem iskoláját, 
hogy az iskoláknál maradjunk ; az orvosok-
nak a Zsábát ; a patikusoknak az Ördgög 
piruláit ; a szinvakoknak a Kék asszonyt és a 
Sárga liliomot ; a meteorológusoknak az Őszi 
vihart ; a kertészeknek a Virágfakadást ; a pin-
céreknek a Kis kávéházat ; a vegetáriánusok-
nak az Ibolyafalót; a haditudósítóknak a Nem-
tudomkát ; sőt még az orosz foglyoknak is el-
játszanám a Szerencse fiát, hadd örüljenek. 
Ha mindezt megrendeztem, rendjelet fogok 
kapni és fellépek képviselőnek. Jó ? 

— Jó, Kezdje meg. Menjen azonnal és 
kezdje meg. 

— Igen, de míg ez sikerül, nekem is szüksé-
gem volna két díszelőadásra. Uraim, játszák el 
nekem kölcsön a Piros bugyellárisban a Sárga 
csikót. 

— Nem jól tudja a darab cimét. Az nem 
Sárga csikó, hanem Fehér csikó. Zugligeti meg-
kapta a koronát. És eljátszotta a Nórát. Büsz-
kén távozott. 

A nemes öntudat és büszke-
ség ragyogott a Zugligeti arcán, 
mikor ezen a héten is betop-
pant hozzánk. Fagyos közöny 
fogadta. És hellyel sem kinálta 
senki. 

— Köszönöm, úgyis elfárad-
tam, — mondta Zugligeti és le-
ült, — tudniillik végre csakugyan 
sikerült kieszelnem a boldogu-
lásom módját. Csalhatatlan és 
biztos eljárás. Elmondjam ? 

— A világért se. 
— Helyes. Uj módszerem tehát a következő. 

Politikai karriért fogok csinálni, és ezt a béke-
kötésre alapítom. Mikor hős fiaink hazajönnek 
majd a harctérről, minden színházban díszelő-
adást fogok majd rendezni. E célból már 
most végig fogom járni az összes direktorokat. 
Egyik sem fogja megtagadni, ez természetes. 
Már ki is dolgoztam a díszelőadások műsorát. 
Mindenféle brancs megtalálja a neki illő dara-
bot. Elmondjam ? 

— Ne. 
— Helyes. Tehát : a vadászok számára el-
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A /Vlodern Sz inpad novemberi 
műsora. 

armadik műsorát mutatta be 
már a Modern Szinpad a Bár-
dos Artúr uj rezsimjében. Ez 
a bemutató egy kissé eltoló-

dott. Csak nyolcadikán került rá a sor, 
mert a pompás októberi műsort egy hó-
napi pályafutás után nem lehetett levenni 
a műsorról. A mindennapi táblás házak 
dacára még annyian nem látták, hogy még 
egy hétig játszani kellett. 

A bemutató tapasztalatai után itélve. ez 
a műsor is tovább fog tartani az obligát 
harminc előadásnál. Első szavától az utol-
sóig kifogástalanul művészi, irodalmi és 
kabarészerü. A kacagtató, megható, gyö-
nyörködtető elemnek egyaránt bő tér jut 
benne és egyik számot sem lehet a másik 
rovására kiemelni, mert egyformán kitűnő 
valamennyi. 

Súlyban a legelső mindenesetre a 
Báróné című kis darab, amelyet Gábor 
Andor irt francia ötletből. A francia ötlet 
is kitűnő, de sokkal kitűnőbb a magyar 
tehetség és hozzáértés, amely ezt megirta, 
rendezte és eljátssza. Pompás kis szin-

« 

Gonda István 
Modern Szinpad — Bach. 

Pécsi Erzsi — Hollós Rózsi 

darab lett belőle, diszére válnék bármelyik 
nagy színháznak. Csupa ötlet, csupa meg-
ragadó fordulat és Medgyaszay Vilma a 
a színjátszó tehetség olyan pazar gazdag-
ságát mutatja meg benne, amelyet ebben 
a zsánerben ma senki sem tud utána csi-
nálni. Kökény Ilona is meglepő, értékes 
színészi sikert aratott. Eddig csak pompás 
kuplékban és apróbb tréfákban mutatta 
meg mit tud, — most, ebben a kis darab-
ban egyszerre kész és kitűnő vígjátéki 
színésznőnek bizonyult, aki bármely pesti 
színházban nyugodtan vállalhatna szép és 
nagv feladatokat. 

Bárdos Artúr fölötte rokonszenves újí-
tása, amely stílusos beállításban klasszikus 
zenét ad a kabaré közönségének, ebben 
a műsorban egy Bach-képpel kedveske-
dett. Ő állította be a finom, pittoreszk 
képet és Pécsi Erzsi énekli el benne Bach 
egy dalát Harsányi Zsolt szövegével és 
Bach-Gounod „Ave Maria"-ját. A viharos 
tapsok igazolják, hogy csakugyan érdemes 
szép és komoly dolgokkal foglalkozni. 

Nagy és meleg hatása van Gábor An-
dor ötperces kis drámájának, amelynek 
„Az ügynök" a cime. Rózsahegyi játszik 
benne egy apát, akinek elesett a fia. 

Rózsahegyit azonnal a Nem-
zeti színházhoz kellene szer-
ződtetni. Vagy már tag? 
Akkor bocsánat. 

Karinthy Frigyes „Diplo-
mácia" cimen irt egy rendki-
vül elmés és hatalmas tréfát. 
Harsogó kacagást kelt a 
„Felruházás» cimű móka, a 
melyben többek közt Huszár, 
Rajna Alice és Békefy igen 
kitűnőek és a „Mundérban a 
család", ahol egy kis pely-
hes kadét a saját édesapját 
képzi ki, mint népfelkelőt. 

A humor teteje azonban 
az uj Pufi-darab. Ezúttal a 
sótartó dől fel Pufiéknál az 
asztalon és Pufiék azon 
veszekednek, hogy ez vesze-
kedést jelent-e vagy sem. De 
ezt már nem lehet elmondani. 
Látniéshallanikell és nevető-
görcsöt kell kapni. Gábor 
Andornak kétségkívül egyik 

Mészöly feiv. legjobb Pufi-darabja ez. 
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Bárdos Artúr a külföldi termés jelesebb 
darabjait is élénk figyelemmel kiséri. E 
figyelem hozta szinre Courteline egy kis 
darabját és a „Madártávlatból" cimü öt-
letes bécsi darabot. Courteline már világ-
név, mint a legelmésebb kabarétréfák 
irója. Ez a darab is szakadatlan kacagást 
kelt. Rózsahegyi, Forgács Rózsi, Gellért és 
Nagy Margit játsszák, még pedig tökéle-
tesen. Rózsahegyit rögtön viharos tapssal 
fogadják, mihelyt kilép a szinre. A „Ma-
dártávlatból" egy kalitkát ábrázol, amely-
ben Nagy Margit és Gellért papagály 
kosztümben dialogizálnak Régen volt a 
kabaréban ennél szebb díszlet. 

Eztasok-soknagyszerü kis darabotvált-
ják fel a jobbnál-jobb magánszámok. Sellő 
Ilus egy kitűnő kacagó-verset ad elő. 
Vidor Feri, mikor kalauznak öltözve meg-
jelenik, alig tud a zajos derültségtől bele-
kezdeni az uj kupléjába. Sajó Géza, Emőd 
Samás egy finom és kedves versét énekli, 
azonkívül egy orosz néprománcot, ame-
lyet Emőd Tamás fordított megragadó 
szép nyelven magyarra. Boross uj kupléja 
a nők Hindenburg-imádatáról szól, de 
utána rögtön a víziló-kupié* 
követeli a közönség. Ugyané? 
történik Kökény Ilonával, 
akinek uj száma után han-
gos kiáltások kérik a Grette-
kuplét. De uj számának is 
nagy sikere van. A csizma-
cipő divatról énekel és egy 
Fedák-utánzásánál spontán 
beletapsolnak a versébe.For-
gács Rózsinak egy komoly 
szavalattal van szép sikere. 
Hollós Rózsi egy elragadó 
Lecoq-dalt énekel. Pécsi 
Erzsi Molnár Mih .ly egy 
keringőjét adja elő és rá-
adásul egy igen kedves kup-
iét dalol. 

Külön fejezet illeti meg 
Medgyaszay uj számait. Az 
egyik, amely a Gyere haza 
már" címet viseli, Szép Ernő 
megható verse. A másik, a 
mely „Egy hallatlan eset" 
cimen egy erőművész kaland-
ját adja elő, Harsányi Zsolt 
Aidáin verse. Mindakettő- Moders Színpad 

höz Szirmai Albert komponált zenét s ez 
a két kompozíció valóban a legfelső foka 
egyrészt a szívbeli melegségnek, másrészt 
a páratlan szellemnek és elmésségnek. És 
amit ebből a két dalból Medgyaszay Vilma 
csinál, az ma — minden túlzás nélkül — 
az egész világon versenyen kivül áll. 
Percekig tartó taps ünnepli és ebben a 
szezonban már megvannak a slágerei. 

Valamit kifelejtettünk a diszes és 
tehetséges sorból: a kabaré dalokat Szir-
mai Alberten kívül a kitűnő két kompo-
nista, Nádor Mihály és Czeglédy Lajos 
zenésítette meg. Ők a házi komponisták. 
És a bemutató óta még egy zeneszerző : 
Johann Sebastian Bach. 

Nagy Margit és Gellért Lajos 
„Madártávlatból". Mészöly felv. 
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K a r i k a g y ű r ű . 
Már harmadszor halasztották el a Király-szin-

ház uj operettjének a „Karikagyürü"-nek bemuta-
tóját. A Legénybucsu táblásházai mindig távo-
labbra és távolabbra tolták ki a premiér napjáf. 
A színészek már tökéletesen tudták szerepeiket, 
szegény sugó már egészen fölöslegesnek érezte 
magát és nyugodtan szundikált a sugólyuk mélyé-
ben a legutóbbi próbák alatt. 

Most végre végérvényesen megállapították a 
bemutató napját. A három magyar szerző Sztoja-
novits Jenő, Urai Dezső és Zsoldos László szon-
baton este vonulnak be a Király-szinház szín-
padára. 

Stojanovich melódiái már is meghóditnttak 
mindenkit, aki a darab próbáin ott volt. Finom 
hangulatos muzsika, igen sok slágerszám. 

A szövegkönyv ötletes és nagyon vidám. Zsol-

dos László nevét a napilapok tárcarovatából jól 
ismerjük, a másik szerző, Urai Dezső pedig 
nap-nap után érdekes haditudósitásaival kelt nagy 
feltűnést. 

Zsoldos László részt vett a darab próbáin, 
Urai Dezső azonban mindig csak táviratilag ér-
deklődik a darab sorsa iránt. Ez a táviratváltás, 
mely a szinház és a haditudósitó-szerző között 
lefolyik, ilyesforma: 

— Örömmel tudatom Nist bevettük, mi van 
a Karikagyűrűvel ? 

— Gratulálunk Nishez. Darabot szombatra 
kitűztük. 

A Királyszinházban már előre örülnek a kö-
vetkező két táviratnak: 

— Szerbiában döntő győzelmet arattunk. 
Mi van a darbbal ? 

— A darab döntő győzelmet aratott. Gra-
tulálunk ! 

S z e r v u s z K á l m á n 

Ez a két szó hű kísérője az életen ke-
resztül Rózsahegyi Kálmán-nak. Magyar-
országon kevés ember van, akinek annyi 
barátja van, mint neki. Olyansokat utazott, 
vendégszerepelt, vadászott, névnapozott 
már széles e hazában, hogy egyáltalában 
nincs meglepetve, ha az utcán egy vad 
idegen ember rászól: szervusz, Kálmán. 

A minap az Andrássy-uton baktatott 
Rózsahegyi. A kabaréba ment próbára. 
Egyszer csak egy szembejövő idegen szét-
tárja a két karját és szélesen mosolygó 
képpel kiáltja : 

— Szervusz, Kálmán. 

Rózsahegyi nyugodtan rávágta a szer-
vuszt, bár sejtelme se volt róla, hogy ki-
vel találkozott. Az idegen elég rendesen 
öltözött, vele egy korú ur volt. Ketten 
mentek tovább. Rögtön kiderült, hogy 
valaha együtt jártak negyedik elemibe. 

— Hogy megy neked, Kálmán? Ugy 
látom, nagyon jól. A Nemzetiben játszol, 
a kabaréban játszol, filmen játszol, szinész-
iskolád van, moziiskolád van, — azt hi-
szem, elég jól keresel. 

— Nagy drágaság, — felelte Rózsa-
hegyi — sok a cseléd, nagy a család. Hát 
neked hogy megy ? Mi is a foglalkozásod ? 

— Zsebtolvaj vagyok, — felelte az 
osztálytárs nyugodtan. 

Rózsahegyi meghökkent. De aztán gon-
! dolta, hogy a barátja viccel. 

— Zsebtolvaj, hehehe, nagyon jó. És 
jól hoz a konyhára a mesterség? 

Ezenközben a kabaréhoz értek. Az ide-
gen mosolyogva felelt: 

— Elég jól. Mert nem mindenkinek 
adom vissza az aranyóráját, mint neked. 

És átnyújtotta az aranyóráját. Rózsa-
hegyi ámulva vette vissza: csakugyan az 
övé volt. A volt osztálytárs ekkor már el-
tűnt a járókelők között. 
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Medek Annánál. halmoztak bennünket a szeretet ezer jelé-
vel. Mindenfelé magyar lobogó. Sőt Löwe-
nél, akinél uzsonnára voltunk hivatalosak, 
minden — az asztalterítő, a drapéria stb. 
— nemzetiszínű, illetve azzal volt diszitve. 

A koncerton a bécsi közönség saját 
magát multa felül. De nem csoda, mert 

A színházi Höfer egy ujabb nagy győ-
zelemről számolhat be. Ez alkalommal a 
győzelem helye Bécs és a győztesek a 
mi kiváló filharmonikusaink, élén Kerner 
István karmesterrel és Medek Anna, meg 
Hubay Jenő. Mondanunk sem kell, hogy 
Medek Anna igen nagy sikert 
aratott. Amint érkezett, felkeres-
tük Váczi-utca 39. szám alatti 
lakásán. 

A művésznő még nem pi-
hente ki fáradalmait s az egész 
házon valami oly különös sür-
gés-forgás volt észlelhető, amely 
csak kivételes alkalmakkor szo-
kott lenni. 

Bementem. Hárman fogad-
tak. A művésznő férje, Merkler 
Andor, a Magyarország orszá-
gos nevü kritikusa és Medek 
Évi, aki azt hiszem, ez alka-
lommal először szerepel a nyil-
vánosság előtt. Nagy nő már. 
14 hónapos. Igen komoly, mint 
ahogy interview alkalmával 
szokott lenni s követelve, hogy 
észrevegyem. Ez után igen 
barátságosan mosolygott és 
egészen elbájolt a szőke hajú, 
fekete szemű baba, akiről azt 
hiszem és joggal, hogy ebben 
a lapban még sok szó fog esni. 
A művésznő boldogan csókolja 
a kicsit, akinek legkedvesebb 
szerepének a nevét adta. 

— Hogy is kezdjem, nem 
is tudom mit mondjak a filhar-
monikusok bécsi vendégszerep-
léséről. Nagy, igen nagy sike-
rünk volt. A bécsiek igen ked-
vesek és bájosak voltak. El- Merklerné Medek Anna és kis leánya Éviké. 

Mészöly felv. 
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hát Kerner István csodát művelt. A zene-
kar ugy játszott, mint még soha. 

— Hogy én mit énekeltem? Beetho-
vennek „A távoli kérdés"-hez intézett dal-
ciklusát. Ez igazi szenzáció. Most imtru-
mentálták és igy én voltam az első a 
világon, aki énekelte. Nagy sikere volt. 

— Közvetlenül a fellépésem előtt hi-
vatott bennünket Károly István főherceg, 
aki németül, majd magyarul beszélgetett. 
Mindnyájan csodáltuk, mily szépen beszél 
nyelvünkön. Nekem a főherceg azt mondta, 
hogy örül, hogy hallhat majd. Én azt 
válaszoltam: Nem tudom, hogy Fenséged 
majd azután is igy fog nyilatkozni. Sze-
repem után a főherceg nagyon sokat 
tapsolt. 

— Sok előkelőség volt a koncerton, 
sokat tapsolt mindenki. Meghódítottuk a 
bécsieket. Boldog vagyok, hogy Bécshez 
egy kedves emlékkel több fűz, mert eddig 
is már hatszor énekeltem náluk. 

Megköszöntem a művésznőnek ked-
vességét, hogy fogadni volt szives és 
bocsánatot kérve, hogy délutáni pihenő-
jében zavartam, elbúcsúztam. 

A Madonna rózsája főpróbáján. 

A Nemzeti-színházban már nagyon 
régen nem volt olyan forró „nagy főpróba", 
mint amilyen a pénteki volt. Már tiz óra 
után sürü csoportokban jöttek a színházi 
és iró világ nagyobb és kisebb alakjai, 
fertály tizenegyre pedig, amire a Nemzeti-
ben még alig volt példa, zsúfolásig még-
telt a nézőtér. 

A szinház titkára, Bálint Lajos elbujt 
egy sötét páholy mélyébe,, mert már meg-
unta a sok, folytonos visszautasítást. 

— Sajnálom kérem, de a főpróbára 
nem lehe t . . . 

A kis Gomba lihegve jön : 
Nem késtem e l ? . . . Olyan nagyon 

érdekel ez a d a r a b . . . 
Az első sorokban egy beavatott részle-

teket mesél a darabról. 
— Még az utóbbi napokban is sokat 

simított rajta Hevesi. Sőt a cimet is meg-
változtatta. A „Szent Szűz rózsájából" a 
„Midonna rózsája" lett, mert klerikális 
köröknek nem tetszett volna az előbbi cím. 

— Pszt, ne emlegesd a klerikális kö-

röket, mert ott van Purjesz Lajos, a Világ 
szerkesztője és mindjárt kiszerkeszteti a 
dolgot, ijedezik tréfásan a társaság egy 
tagja. 

Porzsolt Kálmán vicceket mesél. Se-
bestyén Károly komor arccal törülgeti a 
cvikkerét, Bródy Sándor pedig tizennégy 
nőnek mond egyszerre kedves bókokat. 

A régi ujságiró-gárda tagjai is mind 
itt vannak, Szalay Mihály bátyánk Vécsey 
Marcellal beszélget. Egész vidám kis cso-
port képződik körülöttük. 

Beregi ott áll már a kulisszák mögött 
Maszkját mindenki megcsodálja. 

— Oszkár, már megint veszedelmesen 
szép vagy. Szegény ember te, premiér 
utan hajnalig Írhatsz autogrammot. 

Márkus Emmának még a kezében a 
szerepkönyv. Még egyszer átnéz egy jele-
netet. 

Aztán csengetnek. A függöny felgör-
dül. Sietünk le a nézőtérre. Gyönyörűsé-
gesen szép, bűbájos játék indult meg 
a színpadon. Szavak és érzések muzsikál-
nak és a színészek, mint a legbámulato-
sabb hangszerek ugy adják vissza a szerző 
gyönyörűen megkomponált melódiáit. Sze-
relem, szerelem, csupa szerelem ez a darab, 
olyan káprázatos és bíborvörös, mint az 
a rózsa, melyet a szerelmes ifjú hozott 
szive imádott hölgyének. 

Márkus Emmának legnagyoob szerepei 
közé tartozik ez az alakítása. Örökre emlé-
kezetes marad. A szerelmes asszony sóvár-
gását, vágyódását, boldogságát, keserűsé-
gét, szenvedéseit igy még sohase láttuk 
megérzékeltetve... 

Bereginek minden szava, mozdulata 
egységesen kapcsolódott a darab nagy, 
egységes harmóniájába. Igen nagy, őszinte 
sikert aratott. 

És a többiek is mind : Kürthy és a 
drága Rákosi Szidi, Pethes, a kis Bajor 
Gizi, Pataky József, a Nemzeti egész 
együttese brillírozott. . . 

Főpróba után Hevesi Sándort körül-
vették és valósággal ünnepelték. . . 

A déli napsütésben még sokáig ott 
álltak az emberek a szinház előtt és sokat 
beszéltek szegény, gyönyörűséges Madonna 
Isotta szomorú sorsáról . . . 
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Blaháné Újházi Edéről. I 
Az Ujházinéhoz érkezett részvétlevelek 

között ott találtuk Blaháné gyöngy-irá-
sát is. 

— Blaháné vigasztaló irása legelsőnek 
érkezett. Igazán nagyon jól esett szivem-
nek, a nagyasszony jóságos levele — 
mondta Ujháziné. 

Blaháné . . . Vájjon hogy van, mit 
csinál ? Fellátogattunk Erzsébet-körúti 
otthonába. 

— Istenem, mit is tudok én mondani 
a „Színházi Élet"-nek, hiszen én is onnan 
tudom meg, hogy mi újság a színházi 
v i lágban. . . 

— Hála Istennek igen jól érzem ma-
gamat ; ha szép idő van, már ki is sétálok, 
kezdek már az emberek közé is járni. Teg-
nap moziban is voltam, igazán érdekes, 
hogy mennyi szép dolgot tudnak produ-
kálni a f i lmeken. . . Most már én se 
mondok le arról a tervemről, hogyha még 
erősebb leszek, a mozigép előtt én is 
eljátszom valamelyik régi szerepemet. 
Vagy egy ujat. Mert most már nagyon 
akarom, hogy teljesen rendbeszedjem 
magam, tavaszra nagyon-nagyon egész-
séges akarok l enn i . . . 

Frissen cseng Blaháné drága hangja. 
És a szavak mint finom, csudálatos 
gyöngyszemek, ugy peregnek le az ajkáról. 
Fáj a szív, hogy ez a drága kincs így 
pazarlódik, hogy csak én hallom és nem 
százan, meg ezren, hogy miket mond és 
hogyan beszél ez a nemes nagyasszony, 
aki mindig, örökké egy kis csitri növen-
dék rajongásával és idealizmusával beszél 
színházról, színházi emberekről . . . 

— Mi újság a Vígszínházban?. . . 
Milyen F e d á k ? . . . Ugy-e nagyszerű? 
Olvasom, a Nemzetiben Hevesi-darabot 
adnak. A Királyszinházba is el szeretnék 
menni. A Népopera-kérdés hogy fog el-
dőlni? Érdekes, hogy még nem voltam 
soha a Népoperában, csak kívülről láttam. 
Szemben a Népoperával, volt valamikor 
egy kis házam. Bizony, háziasszony vol-
tam. De házbérnegyedkor sorra látogattak 
a lakóim, panaszkodtak, hogy igy-ugy, 
milyen szegények, engedjem el a bért, 
adjak egy kis haladékot . . . Sose tudtam 
nemet mondani. Bizony nagyon rossz 
háziasszony voltam, alaposan ráfizettem 
aria a h á z r a . . . 

Aztán újra szinházról beszélgetünk. 
— Újház i ? . . . 
— Szegény, jó Újházi. Milyen hirte-

lenül és váratlanul jött a halálának hire. 
Tudtam, gyengélkedik, de nem is sejtettem, 
hogy komolyabb betegségről van s z ó . . . 
Istenem, még nincs is olyan nagy ideje, 
hogy együtt játszottunk. Utoljára a „Rang 
és mód"-ban. Mintha tegnap lett volna, 
ugy emlékszem erre az estére. Erre és a 
régebbiekre, sok nagy estére, a feledhe-
tetlenül nagy es tékre . . . 

A szobára lopva ráborul a délutáni 
szürkület. Blaháné hangjában sok könnyes 
szomorúság zené l . . . 

— Istenem, ki hitte vo lna . . . Hogy 
múlik, repül az idő. Szegény, szegény 
Újház i . . . 

De aztán felgyújtják a villanyt és 
Blaháné friss reménységgel, jókedvűen 
beszél tovább szinházról, tapsról, uj és 
merész tavaszi tervekről . . . 

A „Világ" é s a sz ínházi világ. 
A „Világ" napilap színházi és 
irodalmi köreinkben is igen nagy 
népszerűségnek örvend, ez ért-
hető is, hiszen a kitűnően szer-
kesztett lap megkülönböztetett 

szeretettel foglalkozik minden színházi és iro-
dalmi kérdéssel. A szinpad emberei azzal viszo-
nozzák a lap részéről való szeretetteljes támoga-
tást,hogy amikor csaklehet, emlegetik a „Világ"-ot. 
Zerkovitz Bélától kezdve, aki megírta, hogy „meg-
ölelném az egész „Világ"-ot és neked adnám 
mind mind a virágot", végig az összes operett-
szerzők, minden darabban szerepeltetik mint a 
„virág" legnagyszerűbb rimét : a „Világ"-ot. 

De a tréfáktól eltekintve, komoly beszélgeté-
sek idején is sokat szerepel ez az újság. A múlt-
kor egyik főpróbán, több iró és szinész arról 
beszélgetett, hogv melyik a legkedvesebb újság. 

Egy kiváló művésznő igen erélyesen exponálta 
magát a „Világ" mellett 

— Én a „Világ"-ot szeretem. És minden derék, 
jó ember szereti a Világot. Ezt már a közmondás 
is megállapította. 

— Ugyan, ugyan, ez talán mégis túlzás, — 
mondta mosolyogva Purjesz Lajos, a „Világi-
nak a társaságban jelenlevő főszerkesztője. 

— Dehogy túlzás, — pattogott a művésznő — 
a közmondás is azt mondja: „aki a „Világ"-ot 
szereti, rossz ember nem lehet. 

Kerékpár é s árukihordó- triciklire 
lörD. cédell 

g u m m i h e l y e f f e s i í ő t 
készít 

Gróf 3enő kerékpár-műszerész Bpest, Sőzsef-utca 61. 
Telefon Dőzsef 28-H. 
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Dráma. 3 f e l v o n á s b a n . 
Irta: Incze Sándor. 

Bemutatja f. hó 15-étől kezdődőleg az Apolló a Royal-szálló épületében. 
Széreplők s 

Harnik bankár, a börzekirály Gál Gyula 
Gróf Koltay Szakács Andor 
Lili, a leánya Poór Lili 
Báró Mérey . Mészáros Alajos. 

Rendezte : Garas Márton. 

Az első Proja-film után eseményt je-
lent a főváros színházi életében minden 
ujabb Proja-film, esemény tehát „A börze-
király" premierje is. Annak a nagy mun-
kának, amelyet Kolozsváron folytattak a 
nyáron a Proja di-
rektora, rendezője és 
művészei, igen je-
lentős eredménye 
minden Proja-film. 

A Tetemrehivást 
már látta a közön-
ség. Reprezentatív 
film volt ez, amely-
nek stilusa azt volt 
hivatva dokumentál-
ni, hogy a magyar 
filmgyártás képes az 
egészen nagyszabá-
sú művészi attrak-
ciók színvonalára is 
emelkedni. Jön még 
a Tetemrehiváson 
kívül több olyan 
filmje a Projának, 
a mely klasszikus 
magyar iró munká-
jából készült, a mos-
tani darab azonban 
a lüktető, nagyvárosi 
életnek egy epizód-
ja, egy modern mi-
liőrajz, amelynek hőse a huszadik század 
romantikájának legszimpatikusabb hérosza 
a self mademan, a karrierember, a börze-
király. 

íme a darab meséje : 

Forgách gróf, a dúsgazdag ariszto-
krata egy idő óta igen rossz hangulat-

ban időzik birtokán. Az utóbbi eszten-
dőkben elkezdett játszani a börzén s a 
Szabadság-téri hatalmas palotában, a 
tőzsérek forgatagában igen sok pénze 
úszott el. Egymásután vette fel a birtokra 

a jelzálogkölcsönö-
ket és most már ugy 
állott, hogy hausse 
vagy baisse egész 
vagyonából kifor-
gathatja és ebbea 
a zilált anyagi álla-
potban a végső csa-
pást jelenti a gróf 
számára egy ujabh 
börze adósság, a 
mellyel Harnik ban-
kárnak, a börzeko-
ronázatlan királyá-
nak tartozik. A gróf 
felutazik leányává 
Lilivel együtt Buda-
pestre, hogy meg-
próbáljon Harniktől 
halasztást kérni. A 
látogatás váratlaa 
eredménnyel járt, 
Harnik, akit a gróf-
kisasszony előkeli 
megjelenésével ét 
ragyogó szépségé-
vel elkábit, meg-

adja a halasztást azzal a feltétellel, hogy a 
gróf örökre lemond a börzejátékról. Pár 
hét múlva Harnik a gróf sok és meleg-
hangú meghívására elmegy meglátogatni 
őket birtokukon. Ugyanakkor időzik náluk 
egy fiatal rokonuk Mérey báró is, akivel 
a grófkisasszony erősen flörtöl, Harnik 
arról a féltékenységről, amellyel a báró 
és a grófkisasszony flörtjét nézi, tudja meg, 

Garas Márton 
Bflrzekirály* rendezője. 
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hogy szerelmes Lili komteszbe. Komoly, 
férfias és mély érzelem ez és amikor 
Harnik megkéri a grófkisasszony kezét 
édesapjától, nem is meri megvárni a leány 
válaszát, felutazik Budapestre és kéri a 
grófot, hogy sürgönyözze meg neki, mi 
Gitta válasza. Gitta nem szereti ugyan a 
bankárt, de hogy apjának kedvébe járjon, 
hozzá megy. Esküvő után a hangos és 
fényes násznép társaságából félrevonult a 
fiatal asszony és észrevétlenül követi őt 
a fiatal csélcsap Mérey báró, aki Gittának 
évek óta árnyéka volt. Könyörög Gittának, 
hogy legalább azt mondja, hogy nem 
szereti a bankárt. — Nem szeretem, de 
kötelességem volt hozzámenni. — Ezt 
feleli Gitta és ezt hallja Harnik is, aki 
látva Gitta és Mérey eltűnését, követi őket. 
A börzekirály ugy érzi, hogy összeomlik 
mindaz, amire boldogságát épitette. Ám 
kemény akarattal uralkodik indulatán, el-
határozza, hogy egymás mellett fognak 
élni egymás nélkül. Gitta azonban lassan-

lassan fölmelegszik a bankár iránt, meg-
ismeri nemességét, gazdag erényeit. Ám a 
bankár hideg és hajthatatlan maradt. A 
fiatal asszony kacérkodik Méreyvel, mert 
látja, hogy Harnik féltékeny rá. így akarja 

' férje szivét magához láncolni. Ám igy sem 
; ér célt : Harnik gőgös és kemény marad. 

Gitta pedig már mélyen, őszintén szereti 
urát s szerelmében egy utolsó kétségbe-
esett eszközhöz nyul : két levelet ir, az 
egyiket Mérey bárónak s abban őt délután 
fél ötre magához invitálja, a másikat urá-
nak, amelyben tudatja, hogy öt órakor 
Méreyé lesz. A bankár éppen a börzén 
van, ahol fergeteg dul. A bányarészvények, 
melyekbe egész vagyonát fektette a börze-
király, valami titkos machináció folytán 
hanyatt-homlok esnek. Irtóztató a pánik. 
Harnikon függ mindenkinek a szeme, ó 
pedig hideg fejedelmi józansággal intézi 
a kötéseket. Most kézbesitik neki Gitta 
levelét. Erre, mint az őrült elrohan, ott-
hagyva hivatalnokait és az egész vészes 

IM IHMHBi 

A börzekirály esküvőjén. 
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fergeteget. Időközben Gitta megijedt a 
merész lépéstől. Nehogy Mérey otthon 
találja, férje dolgozószobájába húzódik s 
komornájának meghagyja, hogy a bárónak, 
ha keresi, mondja meg, hogy nincsen ott-
hon. Élesen szól a telefon Harnik dolgozó-
szobájában. Gitta felveszi a kagylót, a 
börzéről beszél Harnik titkárja. Minden 
felfordul, minden elvész, minden össze-
omlik, ha Hirnik nem tér vissza. E pil-
lanatban rohan be Harnik. Csodálkozva 
látja ott Gittát és megérti az egész hely-
zetet. Megérti, hogy felesége ártatlan, 
visszarohan a börzére, de már késő. A 
vész bekövetkezett, az összeomlás meg-
történt. Mindent leszámol s kitűnik, hogy 
a differrenciákat ki tudja egyenlíteni az 
utolsó fillérig. Nem marad semmije, de 
adósa sem lesz senkinek. Elhagyatva 
egyedül, de büszkén, emelt fővel távozik 
uralkodása színhelyéről, a börzéről. Ott-
hon elhatározza, hogy Amerikába fog 
menni és élőiről kezdi az életet. Mindent 
összecsomagol, feleségének átadja azokat 

a papírokat, amiket sikerült megmenteni a 
nagy összeomlásból. Menni akar, Gitta 
rimánkodik, hogy vigye őt is magával, 
mert szereti és nem tud élni nélküle. Most 
beront a Harnik cég öreg, hűséges titkára 
s lelkendezve mondja a nagy újságot: A 
titkos machináció varázshatalma megtört, 
a börzén a bányarészvények óriási mó-
don emelkedtek, Harnik visszanyeri egész 
vagyonát. Harnik büszkén siet a börzére, 
ahol a régi hódolattal fogadják. Ám az 
utazás sem marad el. Harnik és ifjú fele-
sége nászútra indulnak. 

* 
* * 

A darabnak különös jelentőséget ad az 
a körülmény, hogy a cimszerepet Gál 
Gyula a Nemzeti szinház kiváló művésze 
játszotta el. Gál Gyula művészetét nem 
kell jellemezni a budapesti közönség előtt. 
A Nemzeti szinház repertoárján mindenkor 
eseményszámba megy e kiváló művész fel-
lépte. Komoly és öntudatos művész ő, 

Poór Lili 
(Gitta) 

Gál Gyula 
(a börzeitirály) 

Mészáros Alajos 
(Mérey báró) 
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kolozsvári Nemzeti szinház tagja játszotta 
el. Mészáros nemcsak a Proja-fiimekröl 
ismeretes a budapesti közönség előtt. E 
kiváló szinész már az első filmalakitásai-
val is feltűnést keltett külföldön is, ez az 
uj alakítása pedig, amelyet követni fog a 
Proja-filmek repertoárján több más, na-
gyobb produkciója, tetézni fogja jelenté-
keny hirnevét. Szakács Andor, akit éppen 
legutóbb a Tetemrehívás főszerepében lát-
tunk, szintén kitűnő a gtóf szerepében. 

„A börzekirály" a Proja-filmek hir-
nevét igen nagy mértékben fogja emelni, 
ami különösen érdeme az idei Proja-fil-
mek rendezőjének, Garas Mártonnak. Garas 
művészi képességeit már a Tetemrehivás-
ban megismertette a közönséggel. Most 
az uj miliőben már egészen ujat adott. 
Az interieurök komoly előkelősége és az 
egész darabnak izgalmas, lendületes 
menete és magával ragadó hangulata igen 
nagy mértékben érdeme a kiváló rendező-
nek, aki igen nagy nyereség a Proja-film-
gyár számára. 

akinek alakításaiban a nagy koncepció 
mellett megvan a legnagyobb színészek 
minuciózus gondossága is. Tökéletesen 
kidolgozott alakjai a legmélyebb ember-
ismerettel vannak karakterizálva. Művé-
szetének minden müánszát sikerült a 
mozira transzponálnia. Nemcsak Magyar-
ország, de az egész világ moziközönsége 
fogja Gálban a moziszinészet egyik leg-
mélyebb értékű aktorát üdvözölni. Érdekes 
feje, mindent kifejező arca és egész fér-
fias megjelenése azokban a külsőségek-
ben is predesztinálják őt a mozivászonra, 
amely külsőségek még a legnagyobb szí-
nésznél is szükségesek. Hatalmas erejű 
Gál börzekirálya, igen kevés hasonló ér-
tékű alakítást láttunk eddig filmen. A női 
főszerepet Pór Lili, a kolozsvári Nemzeti 
Szinházdrámai művésznőjejátszottael. Igen 
tehetséges színésznő Pór lili, akinek mozi-
színésznői karriérjét komoly talentuma mel-
lett előkelő megjelenése isbiztositja. Adarab 
két másik főszerepét Mészáros Alajos a 
Nemzeti szinház tagja és Szakács Andor a 

G á l G y u l a P ó o r Lli 
(a börzekirály) (Gitta) 
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HALLO MIUJ5ÀG 
Fényes miisoru estély lesz november 16-án este 

félnyolckor a Vigadó kistermében. 
A tiszta jövedelem a Bajza-utcai hadikórház or-
vosi felszerelését fogja gyarapítani. A gazdag 

Êrogramm, amelynek jegyeit Méry Béla árusítja, 
árdos Béla, Medgyaszay Vilma, Rózsa S. Lajos, 

Venczell Béla, Dienzl Oszkár és a nagy nevek 
egész sora szerepel. Harsányi Zsolt prológját 
Harsány iné Vidor Ilonka, néhai Vidor Pál leánya 
fogja elmondani. 

Herceg Ferenc „A három testőr" cimümüvét ked-
den felújítja a Nemzeti színház. 

Odry Árpád és Gál Gyula lesznek ujak a na-
gyobb szerepek alakitói közül. Javában folynak 
már a próbák a következő újdonságból Qogoly 
„Revisor" cimü szatirikus darabjából is, mely a 
80-as években volt a Nmzeti müsordarabja. A 
címszerepben Rajnai jut hálás szerephez. A for-
dítás Hevesi Sándor munkája. 

A ..Palika" Pécsett is igen meleg fogadtatásra 
talált, miben kétségkívül nagy 

részük volt a szereplő színészeknek is. A cím-
szerepben Pap István jutott sikerhez, a nővért 
Csige Böske igen ügyesen alakította, a kis Rizát 
Zsigmond Margit igen diszkréten, finoman ját-
szotta. A közönség sokat tapsolt Borbély Sán-
dornak, Szűcs Irénnek és a darab többi szerep-
lőinek is. 

ttjháziné nyugdijat a Nemzeti-színház színészeire 
vonatkozó nyugdijszabályzatok ri-

deg szemmeltartásával nem kaphatna, mert hi-
szen mikor a mester feleségül vette, már nyug-
díjazott színész volt. De a szigorú formulákhoz a 
kultuszminisztérium nem kíván ragaszkodni, 
hiszen ez annyit jelentene ez esetben, hogy a leg-
nagyobb magyar színész özvegye a legkétségbe-
ejtóbb helyzetbe jutna, azon formalitás miatt 
hogy az esküvő a nyugdíjazás után ment végbe. 

Tóth Imre, a Nemzeti-szinház igazgatója igen 
nobilisán viselkedett a szerencsétlen asszonnyal 
szemben. Még a temetés napján annyi pénzt 
bocsátott rendelkezésére, hogy egy-két hónapig 
semmi anyagi kellemetlenségei ne legyenek. Ezzel 
egyidejűleg felterjesztést tett a minisztériumnak 
a végleges intézkedésekre vonatkozólag. Ma-
jovszky Pál min. tanácsos nagy szerettettel fog-
lalkozik e kérdéssel. Amint értesülünk, a köz-
oktatásügyi minisztériumban azzal a tervvel fog-
lalkoznak, hogy Ujháziné részére olyan kegydijat 

állapítsanak meg, mely zavartalan nyugodt életet 
biztosit számára. 

A közoktatásügyi minisztériumnak és Tóth 
Imre igazgatónak igazán nemes eljárása a leg-
szélesebb körökben a legteljesebb helyeslést és 
elismerést fogja kiváltani, mert a mester emléké-
nek tartozunk annyival, hogy minden szomorú-
ságának osztályosát, nagy betegségében ápolóját, 
a feleségét, — kinek halálos ágyán egy néma 
kézcsókkal köszönte meg jóságos ápolását, — 
a nyomortól, a keserű bizonytalanságtól meg-
mentsük. 

A Lyon Lea külföldön is szinre kerül majd, az 
összes olyan városokban, melyek 

magyar szerzők számára nyitva állhatnak. Bécsben 
karácsonykor adják, Berlinben, Frankfurtban és 
Hamburgban pedig december és január táján, 
Amsterdamban pedig ősszel. 

Bécsből jelentik : A bécsi színházban lázas munka 
folyik, mert a közönség itt is estéről-

estére megtölti a színházakat. A Burgtheater Karl 
Schönherr darabjaival aratott szép siker. „Der 
Weibsteufel" (Az asszonyördög) cimü darabjának 
női főszerepét Medelszky alakította. Schönherr-
nek „Erde" (A föld) cimü müve is szerepel a 
szinház e heti műsorában. Az udvari opera nagy-
részt régi műsorát ujitja fel, de több eredeti új-
donságra is készül. A „Deutsches Volkstheater" 
Grillparzernek 1916. január 15-ikére eső 125-ik 
születési évfordulóját nagy ünnepséggel kívánja 
megtartani és az előkészületek már megkezdőd-
tek. A Neue Wiener Bühne nagy sikerrel adja 
Földes Imrének „Halló" cimü művét, a Johana 
Strauss-Theater pedig igen nagy apparátussal 
hozza szinre Kálmán Imrének u j operettjét, mely-
nek „Die Csárdásfürstin" (Csárdáshercegnő) a 
cime. A Josefstädter-Theater klasszikus ciklusra 
készül, a Carl-Theater régebbi operettei felújítá-
sával ér el sikert. Nagy irodalmi szenzációnak 
Ígérkezik Hermann Sudermannak három af 
darabja, egy színjáték, egy tragikomédia és eg» 
vígjáték, melyet „Aus kranker Zeit" (Beteg idôlf 
gyűjtő címmel fognak adni. 

Esténként 
symfonikus házi 

zenekar. 

fl színházi közönség 

beduenc t a l á lkozóhe lye ! 
Havi ebéd-bérlet „ . 
- étlap szerint - ™a;donos 
4 fogás 60 kor. OLÁH 6YABFAS 
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Harctéri tudósí tás . 
Tábori levelet hozott nekünk pénteken 

a posta. Először egy műsor hullott ki a 
borítékból. Még pedig milyen papirra irva! 
Járőrparancsnok füzetéből kitépett lapra 
szép betűkkel fölrajzolva, azokba a rova-
tokba, ahol az ellenséges csoportok elhe-
lyezkedéséről szólna a jelentés. Itt adjuk 
egyébként hű fotográfiáját: 

I Ortr 
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LmptängBbeaUttiguna am Kuveu 

A levél azonban mást is tartalmazott. 
Referáda is volt benne az est sikeréről. 
Következzék tehát a „Hadfi Kabar" álnév 
alatt Íródott hadi kritika : 

N a g y E n d r e kabaréja a 24. e z r e d n é l . 

Folyó év október 31-ikén a 24. honvéd gya-
lagezred tisztikara Wiktorowkán a vigadó nagy 
termében fényesen sikerült kabaré előadást ren-
dezett. 

Az est fénypontja Nagy Endre, az országszerte 
ismert kabaré-művész volt, ki oly élvezetesen 
és szellemesen konferált, mint saját kabaréjában 

soha. Megemlékezett ő a „nélkülözhetetlenekről" 
is, kik annyian vannak, hogy a pesti kávéházak-
ban helyet se lehet tőlük találni. 

Unghváry Kálmán zászlós magánjeleneteket, 
Mátyás Lajos szigorló orvos monológot adott 
elő, mindaketten nagy sikert értek el. 

Dr. Kovásznai Gábor a legfrissebb harctéri 
híreivel, amelyekben részint az idegen hatalmak 
harctéri jelentéseit humorizálta, részint pedig az 
ezred kötelékében történt víg és mulatságos ese-
teket adta le, igen derűs pillanatokat szerzett. 

A közönség még a Kovásznai előadásán mu-
latott, azt tapsolta, mikor eget, földet rengető kia-
bálás közepette a színpadra rohant Murányi 
János főhadnagy, mint Pasics és szerb nyelven 
szónokolt, melyből csak az volt érthető, hogy 
Sknrbia nem enged, azonban ezt csúfosan meg-
cáfolta, mikor Barabás Gerő százados megjelent, 
mint Mackensen, mert futva menekült onnan. 

Bene Jenő százados, mint gondolat olvasó, 
oly sikereket produkált, hogy az a legnagyobb 
gondolatolvasó művésznek is tiszteletére vált 
volna. 

Az ezred tisztjeiből alakult énekkar és zene-
kar minden várakozást felülmúló művészi dol-
gokat produkált. Műsoron kivül fellépett Szabó 
Géza főhadnágy és igen kedves humorral adta 
>e egy frontáttörés történetét. 

Nagy Endre záró konferánszában művészi 
színvonalon állónak nevezte az est minden egyes 
pontját. 

Az estélyen résztvett Karleusa és Kőváry ez-
redesekkel az élen a 76. dandár a 23. és 24. 
székely ezredek tisztikara. 

Nagy Endre tányérozott és a harctéren elesett 
székelyek árvái javára 607 korona gyűlt össze. 

Hadfi Kabar. 

FENYVESI JENŐ 
FOGTECHNIKAI MŰTERME 

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

Készít f o g s o r o k a t , arany- és platina-koronák, 
csapos fogakat stb. legművészibb kivitelben. 

MŰVÉSZEKNEK NAGY ÁRKEDVEZMÉNY. 
F o g a d regge l 9 ó r á t ó l es te 6 ó r á i g . 

M o s t je lent m e g ! Most je lent m e g ! 

A háború nyomában 
Irta: GÖNDÖR FERENC, a Népszava haditudósítója. 

Ára 3 k o r o n a . 
Kapható minden könyvesboltban. 

R „ S z í n h á z i E l e t " 

a s z í n h a z a t kedDelö k ö z ö n s é g 
né lkü lözhe te t l en lapja ! 
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Rudolf Schildkraut és Erna Moréna. 
Kettős bemutató a Mozgókép Otthonban. 

Szinte csodálatos, hogy miképen tud 
minden áldott héten valami különös, nagy 
szenzációval, valami érdekes csemegével 
szolgálni a közönségének a Mozgókép 
Otthon. Ezt a repertoárt a világ akárme-
lyik mozgószinháza megirigyelheti. Alig 
pár hete az Alagút. A csodálatosan gi-
gászi Kellermann regény után Bródy Sán-
dor neve került a Mozgókép Otthon szin-
lapjára s szinrekerült a Lyon Lea, a Lyon 
Lea után Asta Nilsen volt ezen a héten 
műsoron és a jövő héten, amint azt a 
mai főpróbán láthattuk újból két grandió-
zus filmalkotás következik. Itt nem az iró 
neve lesz a vonzóerő a közönzég számára, 
de vonzóerő lesz a szinész páratlan ala-
kítása. Egyébként elég a szinész nevet 
leírni ahhoz, hogy a közönség méltányolni 
tudja a darab jelentőségét: Rudolf Schild-
kraut, a legnagyobb német aktor lép fel 
egy darabban s egy másikban Erna Moréna, 
a legnagyobb német filmtragikák egyike. 
Lássuk őket sorjában. 

Rudolf Sshildkraut. 
A német színművészet életében, hogy 

milyen a helye Schildkrautnak, azt szinte 
fölösleges magyarázni. Ez a nagy német 
szinész tökéletes ura arcának és egész j 
-talentumának. Az idén a legnagyobb el- ! 
ragadtatással nézte végig a közönség a 
Démon es ember cimű dráma főalakjá-
ban, de ezúttal, a Náthán cimű életkép-
ben felülmúlja önmagát és felülmúlja a 
legnagyobb moziszinészeket is Schildkraut. 
Aki egyszer megnézi ebben az alakban 
Schildkrautot, sohasem fogja elfelejteni. 
Amit ki tud fejezni szinész egy arcmoz-
mizdulattal, a gesztus egy kicsiny lendü-
letével, az arcjáték egy nüánszával : azt 
mind kifejezi ez a páratlan talentumu szi-
nész A Náthán zsidó életkép, meghatóan 

finom, gyöngéd és mély litteráris alkotása 
a filmgyártásnak, amelynek igen ritka 
produkciója a Náthánhoz hasonló szín-
darab, amely finom is, érzelmes is, viszont 
érdekes, izgató cselekményü elejétől vé-
géig. És ilyen a Schildkraut alakítása is. 
Hol mulatságos, finom, hol megkönnyez-
tetően szentimentális, sőt olykor drámai 
erejű is. Egy bizonyos. Hogy bár Schild-
kraut minden alakításában kimutatta fölé-
nyes kifejező erejét, páratlan talentumát: 
ez az alakítása felüláll minden eddigi alak-
ján, eddig a legjobb, legnagyobb kvali-
tású Sehildkraut-alakitás. 

* 
* * 

Erna Moréna a hétfői uj műsor másik 
„csillaga". 

Erna Morenát nem kell felfedezni a 
budapesti moziközönség számára. Felfe-
dezte már őt régen mindenki ragyogó ala-
kításai révén, amelyek ma már a legna-
gyobb mozitragikák közé juttatták őt. A 
gyenge nő, ez az uj Erna Moréna dráma 
cime. Ha visszagondolunk a nagy mű-
vésznő pályafutására, az eddigi szerepeire : 
konstatálhatjuk, hogy minden szerepében 
hozott valami frappálóan ujat. Ezúttal sem 
maradt adósunk. Egy egészen uj Erna 
Morenát üdvözölhetünk „A gyenge nő" 
főszerepében, egy uj nőt, aki hív tükre a 
mai kor ideges asszonyainak, aki rezonál 
az élet minden megnyilvánulására, aki 
teljes és tökéletesen öntudatos művésznő. 

* 

* * 

A Mozgókép Otthon hétfői uj műsorát 
nyugodtan bocsáthatja útjára a direkció. 
Meg fogja ez a műsor is futni azt az utat, 
amelynek kilóméterjelzői a zsúfolt házak 
s amelyet előtte a többi „Otthon-műsor" 
futott meg. 
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A Kristálypalota novembere. 
A legjobb variété ma Budapesten a 

Kristálypalota. Aki megnézi a novemberi 
műsort, az távozáskor hamarjában nem 
is tudja rendbeszedni a benyomásait: mi 
volt jobb, kedvesebb és nagyszerűbb a 
pompás attrakciók tengere közül. 

A műsor középpontja a „Kammer-
katzerl" cimü egyfelvonásos. Kartousch 
Lujza, a bécsiek dédelgetett szubrettje 
vendégszerepel ebben a darabban. Egy 
szinésznő szobalányát játssza, aki felveszi 
az úrnője toalettjét és nagysága gyanánt 
fogadja a látogató idegen urat. Nem kell 
Kartousch Lujzát hosszasan méltatgatni : 
röviden : a legbájosabb a legennivalóbb 
szubrett, akit valaha láttunk. Az utána 
következő számot alig lehet a tapsoktól 
kezdeni. 

Kőváry Gyula kabaréja pompás kabaré. 
Jelly Margit és mások magánszámain kivül 
két kis darabot játszik. Az egyik a mult 
hónapban fényesen bevált „Ahol a citrony 
virul," a másik a „Pót-pótsorozás." Mind-
akettőnek minden szava vicc és harsogó 
kacagás. Maga Kővári, aztán Balog és az 
őshumoru, tehetségben néhai Boldizsár 
Andor méltó utóda: Máli Gerő, elsőrangú 
kabaré-szinészek. Vendége is van a kaba-
rénak: Louise Prinz, akit eddig nem 
ismertünk. Hallatlanul talentumos és ked-
ves, csak a leglelkesebb elragadtatás hang-
ján lehet róla nyilatkozni. 

Zajos és értékes sikere van a „Va-
rázshegedü" cimü ötletes szkeccsnek, 
amelyben Friedrich Singer heged: művész, 
aki koncertdobogón is megállná a helyét, 
pompásan utánozza Sarasatét, Kubeliket, 
Reményit és más nagy hegedűművészeket. 
Kitty Starling meglepő táncaihoz hason-
lót még nem láttunk Pesten. Lola Adler 
egy lelkes verset szaval az olaszok ellen. 
A Hatvani duo és a Gerő-nővérek, valamint 
egész sereg más pompás tánc-attrakció 
olyan artistamüsort ad, amelyhez hasonló 
régen nem adódott a főváros helyisé-
geiben. 

Hogy a közönségnek is mindezekről 
pontosan ez a véleménye, azt a minden-
napos zsúfolt házak bizonyítják. És bizo-
nyos, hogy ezt a műsort a hónap leg-
utolsó napjáig telt házak fogják végig-
nézni. 

Prof. Nick Fantom. Akik járatosak a filmgyárak 
kulisszái körül és jóelöre tisztaban 

vannak a legközelebbi jövő meglepetéseivel, tud-
jak, hogy a detektivtilmek egén legközelebb egy 
uj csillag fog feltűnni. Prof. Nick Fantom, ez a 
neve annak a zseniális detektivnek, aki egy tudós 
alapósságával és egy lángelme ötletességével 
deríti ki a legkülönfélélb bűntetteket. Az a nép-
szerűség, melyet a Zigomár, vagy a Gar el Hama 
ért el eddig, hamarosan tul lesz szárnyalva Nick 
Fantom által. A Prof. Nick Fantom sorozat a 
Royal-Apolló repertoárjának lesz egyik ékessége. 
Az első Nick Fantom kaland cime : „Bob Robin 
gyémántjai." 

Dorrit Weixler, a legbájosabb és legnépszerűbb 
német filmprimadonna az Olivér 

filmgyáránál három nagyszerű vígjáték főszerepét 
játszotta el. Az első Dorrit Weixler vígjáték, ami 
a szezonban meg fog jelenni a Royal-Apolló szín-
padán „a Nászutazás az esküvő előtt" cimü víg-
játék, amely a legfinomabb mozi-vigjátékok egyike. 
Ezután rövidesen még két Dorrit Weixler víg-
játék jelenik meg, „A dragonyos kisasszony" és 
„A milimári." 

A lioni filmgyár attrakciót keres. A párisi Figaró 
egy hozzánk került számában 

olvassuk a következő szerény napihirt, amely 
azonban sokatmondóbb minden hosszas írásnál, 
a franciák ízlését fejtegeti : — Szerecsen, aki a 
német császárhoz hasonlít. Egy lyoni filmgyár 
élelmes ötlettel akar attrakciót szerezni magá-
nak. Apróhirdetést tesz közzé a lyoni lapokban, 
amely a következőképp szól : Szerecsent kéré-
sük, aki lehetőleg nagyon hasonlít II. Vilmos 
német császárhoz. Veszély kizárva. Kitűnő fel-
lépési díj. 

A Wiener Kunstfilm,famely az elmúlt szezonban 
igen nagy sikert ért el a Rezer-

vista álma cimü hazafias filmmel, az uj szezon-
ban ismét elkészített egy hasonlóan monumen-
tális hazafias filmet, amelynek főszerepeit a leg-
kiválóbb osztrák színészek játszották el, amelynek 
zenéjét Lehár Ferenc irta. 

Spínola utolsó szerelme. A legközelebbi Maria 
Carmi-film, amely december 13-án jelenik meg, 
egy fantasztikus társadalmi dráma. A dráma címe 
„Spínola utolsó szerelme" és benne Maria Carmi 
az eddigieknél erősebb drámai összeütközések 
középpontjában áll. 

A Sötét mult. a cime egy pomoás detektiv-szin-
műnek, amely a Rákóczi-uti Apolló-

ban és a Tivoliban kerül e héten színre. A sötét 
mult a Danmark filmgyár kitűnő alkotása és az 

! Eklair-filmkölcsönző tulajdona. 
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A kisorsolt férj. 
Winterfeld Mór konzervgyáros igen 

szép embernek tartotta magát, már csak 
azért is, mert irodájának összes nőalkal-
mazottai szerelmesek voltak belé. De a 
gyárral keveset törődött és ha üzletvezető-
jének Warschauer urnák mentő ötlete nem 
támad, semmi se menti meg a gyárat a 
bukástól. 

Az üzletvezető hirdetést tett közzé a 
lapokban, amely szerint Winterfeld ur 
vevőköréből akar feleséget keresni és ezért 
prima konzervdobozai közül háromba 
egy-egy cédulát helyez el, amelyekben 
kötelezi magát, hogy aki az egyik cédulát 
elsőnek mutatja be, azt feleségül veszi. 

A K I S O R S O L T FÉRJ 

Winterfeld igyekszik tiltakozni ez el-
len, de Warschauer már viszi is a hirde-
tést feladni. 

Másnap nagy az izgalom a gyárban, 
csak a szőke Erna nyugodt. A posta ezer-
számra hozza a megrendeléseket. Száraz 
kisasszony, az iroda főnöknője szeretné 
megszerezni az értékes dobozokat, de ez 
nem sikerül neki és a dobozok kikerül-
nek a forgalomba. 

A harmincéves csinos, özvegy Felediné 
érkezik meg az első fényképpel a gyárba, 
de fáradtságtól elnyomva elalszik az egyik 
szobában. Lou, a kis színésznő találta meg 
a másik cédulát. Száraz kisasszony el-
lopja az alvó Feledinétől a konzervdobozt, 
de ezalatt a színésznő már bemutatta a 
magáét a főnöknek. Lou és Felediné 
összetűznek, Winterfeld csak ugy szaba-

dul a bajból, hogy mindkettőnek talált 
férjet és ő maga elveszi feleségül a har-
madik doboz szerencsés megtalálóját, a 
bájos Ernát. 

Ez a váza annak a rendkívül vidám 
és ötletes 3 felvonásos vígjátéknak, mely 
bizonyára nagyon fog tetszeni az „Omnia" 
kényes izlésü közönségének is. 

Rudolf Schildkraut 
mint „Náthán". 

A pesti közönség egy uj darabban 
gyönyörködhet Rudolf Schilldkraut nagy-
szerű alakitóképességében, még pedig a 
„Náthán" cimü négyfelvonásos életképben. 
Két szegény zsidó család szerepel a 
darabban. Ehrenstein, a szatócs és két 
gyermeke Móric és Lea és üzletvezetője, 
barátja Náthán és annak két gyermeke 
Ráchel és Jákob. 

Az öregek a gyermekeket egymásnak 
nevelték. Azok nagyon szeretik is egymást, 
de hirtelen változás áll be Ehrensteinék-
nál. Az öreg ugyanis nagy vagyonra tett 
szert, barátjától elköltözött és mint dús-
gazdag ember, igen nagy házat vezet és 
gyermekeit is távol tartja Náthán gyer-
mekeitől. 

De Ehrensteint kalandorok fonják kö-
rül. a legizgalmasabb helyzetekbe kerül, 
de megjelenik Náthán, a lenézett jóbarát 
és mindent rendbe hoz. És végül a fiata-
lok és öregek is boldogok lesznek, renge-
teg szenvedés után. 

Az érdekes filmet a Mozgókép-Otthon 
mutatja be. A közönség nagy érdeklődést 
mutat a film iránt, ami érthető is, hiszen 
Schildkraut darabról van szó. 

A Schildkraut-darabok népszerűségé-
nek pedig igen egyszerű az oka. Rudolf 
Schildkraut, ez a nagyszerű művész, 
minden ujabb alakításában meggyőzi pá-
ratlan kvalitásairól a közönséget. A német 
színművészet e nagy embere művészetét 
pompásan tudta a filmre transzponálni 
s uj alakításában tehetségének ismét egy 
uj oldalát mutatja meg a közönségnek. 



RUDOLF SCHILDKRAUT 
a legnagyobb német színész, főbb szerepeiben. 

SZinUÁZl ÉLET 25. oldal 
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A végzetes név. A Royal-
Orfeum gazdasági igazgatója, 
Kurländer bácsi, hires-neve-
zetes ember a színházak vi-
lágában. Törve beszél ma-

gyarul, de mindig magyarul beszél és 
szócsavarásai a bohémvilágban országosan 
ismertek. így aztán a szenzáció erejével 
hat, hogy Kurländer bácsi magyar szó-
játékot mondott. 

Az öregúr szívből haragszik azokra, 
akik szabadjegyet kérnek tőle a Royalba. 
Először is nem ad szabadjegyet, mert az 
orfeum tele van, de másodszor még ezen-
felül külön szónoklatot tart az illetőnek. 
Egyszer külön lehivatta a második eme-
letről a titkárt és felszólította, hogy a jelen-
levő szabadjegy kérőt nevesse ki. 

A minap feltette összes eddigi mon-
dásaira a koronát. A szabadjegykérőt 
karonfogta és igy szólt: 

— Jöjjön velem. 
Az naiv módon indult be a nézőtér 

felé. De Kurländer bácsi megfordifc tta és 
ellenkező irányban kivezette az Erzsébet-
körutra. Ott felmutatott az orfeum hom-
lokzatára és igy szólt : 

— Olvasón el, mi oda van felirva. 
Az illető gyanutlanul olvasta: 
— Nemzeti Royal Orfeum. 
— Na lása. Tudja, mit az jelent: 

Rójál le a pénz t . . . 

Hogy játszik Gál ? A héten 
mutatták be a filmbörzén a 
mozisoknak az uj filmszen-
zációt, Incze Sándor „A börze-
király" cimű filmjét, amely-

nek az a külön nagy attrakciója, hogy 
Gál Gyula ennek a filmnek főszerepében 
játssza első filmszerepét. És mint a nagy 
börzén, most a mozibörzén is egymást 
kergetik a börzeviccek. Pláne egy olyan 

darabnál, amelynek a cime is Börzekirály. 
A legrémesebb vicc két mozis következő 
párbeszéde : 

— Hogy játszik Gál, mint börzekirály ? 
Hoszra, vagy beszre? 

— Mindakettőre. Az összes mozisziné-
szek között egy hosszal beszaladt elsőnek. 

A jó s z e r e p . A vidéki szín-
társulat hőse dühösen ront be 
az igazgatójához: 

— Kérem micsoda inzul-
tus ez? Hallom, hogy ön ki-

osztotta a Konyhakés titka cimü rém-
drámát és a hősszerelmest nem én ját-
szom benne. Igaz ez? 

— Igaz. 
— És mivel tudja ezt indokolni, maga 

gaz zsarnok? 
— Azzal, fiam, hogy a hősszerelmes 

a második felvonásban a szerző instruk-
ciója szerint megvacsorázik. A szerepet én 
magam fogom eljátszani. 

Kartousch győzött. A múlt 
vasárnapi ügetőversenyen 
az előkelő közönség sorai-
ban feltűnt a népszerű prima-
donna Kartousch Lujza is. 

— Művésznő talán fogadni is fog. 
— Hogyne. Van egy biztos tippem. 
— Ugyan? 
— De igen. A Häuser istállónak rólam 

elnevezett paripája. Tappan hajtja. Biztos 
tipp. „Kartousch" nem hagyhatja cserben 
Kartouscht. 

És a művésznőnek igaza lett. Még 
pedig 10 : 36 arányban lett igaza. 

A rejtelmes ételek. Király 
Ernő, Latabár és Rátkai egész 
délelőtt a Karikagyűrűt pró-
bálták a Király-szinházban. 
Nagy buzgalommal és kedv-

vel próbáltak és már rég elmúlt két óra, 
mikor betértek egy körúti vendéglőbe ebé-
delni. Persze már minden elfogyott. A 
pincér elébük tette az étlapot. Azon bizony 
minden ki volt húzva. Sokáig tanakodtak, 
hogy mit rendeljenek. Ekkor Rátkai fején 
keresztülvillámlott az ismert vasúti felirás: 
„Opasno je van se nagnuti " És rögtön 
elhatározta, hogy a pincéren legalább egy 
viccel megbosszulja magát. Igen komolyan 
rászólt tehát: 
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— Rántott csirkéje van? 
— Nincs. Elfogyott. 
— Opasnoje van ? 
— Nincs, — felelte a pincér megdöb-

benve. 
— Se nagnuti? 
— Az se, — mondta a pincér most 

már teljesen megzavarodva. Rátkai a mar-
kába nevetett. És ezek után mindahárman 
frisset rendeltek : három bécsi szeletet 
resztelt burgonyával. 

Színházi betürejtvény. 

Rejtvényünk megfejtői között három 
dijat sorsolunk ki. 

I. dij : Egy magyar szindarab, 
a szerző sajátkezű dedikációjával. (E héten 
Heltai Jenő „Tündérlaki lányok" cimü 
színművét sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép a 
művésznő sajatkezü aláírásával, e héten 

Kartousch Lujza autogramjával ellátott 
arcképet adjuk. 

Ili. díj: Egy színházi páholyjegy, 
az e heti fővárosi színházi előadások 
valamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb szerdán estig 
szerkesztőségünkbe (Erzsébet-körút 22.) 
küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk helyes 
megfejtése: „Őnagysága ruhája". 

Helyesen fejtették meg 683-an. 
A sorsolásnál Gábor Andor „Palika" 

cimü művét Madáchy István főgymn. tanár 
Miskolc, Horváth-'-tca 15., Környei Béla 
sajátkezű aláírásával ellátott fényképét dr. 
Kiss Dezsőné Budapest, Csarnok-tér 3., 
a színházi páholyjegyet Bechtold főhad-
nagy Budapest, Kétly-klinika nyerte meg. 
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A varázsfuvola. 
Dalmű 2 felvonásban. Szövegét irta: 

Schikaneder M., fordította : Harsányi Zs. 
Zenéjét szerzette : Mozart A. 

Személyek : 
Venczell Béla Szarasztro, Izisz fő-

papja 
Székelyhidy F. dr. Tamino 
Sándor Erzsi Az éj királynéja 
Hajdű Ilona Pamina, leánya 
Medek Anna 1. i „ 
Ambrusné 2. 
Bársony 3. szolgálatában 
Szemere Árpád 1. | 
Szemere 2. pap 
Toronyi Gyola 3. ' 
Dalnoki Viktor dr. Papageno 
Serák Márta Papagena 
Kertész Ödön Monosztatosz 
N. Bodor Karola 1. i 
Marsdiaikó Rózsika 2. ] nemtő 
Havas Gyöngyike 3 ' 
Déri Jenő 1. I M 
Budai Izsó 2. f * e r t e e 

IAz Operával szemben 
levő Drechs l er - f é l e 

OPERA ÉTTEREM 
nagyvendéglő 

és pincehelyiségeiben 
sz ínház után fr i ss 
vacsora. 
Polgári árak. :: Figyel-
mes kiszolgálás. 
Pilseni ősforrás 
Esténként V28-Va 12-ig 
elsőrendű zene. 

E R D É L Y I F R I G Y E S . 
<s> 

+ AZ ELHÍZÁS J . 
kitűnően bevált ellenszere az 

aranyérmekkel és oklevelekkel kitüntetett 
„ D A K O D I N " . Nincs tulerős test, nincs 
kiálló csipő többé, hanem csak karcsú, 
elegáns alak és kecses termet. Nem or-
vosság ez, nem titkos szer, csupán a tul-
erős, de egészséges egyének biztos.esz-
köze a normális testalkat elnyerésére. 
Diétára nincs szükség, sem a szokott 
étrend megváltoztatására. A hatás meg-
lepő. Egy csomag, amely egy hónapra 
elég 750 kor., két csomag 14 kor. Kap-
ható a pénz előleges beküldése vagy 

utánvét mell tt. 
Gyártelep : H i v a r y o n & Co. New-York. 

Egyedüli szétküldési hely: 
G R O S S ANTAL k i v i t e l h á z a , 

B u d a p e s t , VIII . , l ó z s e f - k ö r u t 23. 

«»» i , r <i í a m t o n o , 
urileány, nagyon szép kézi-
munkát készítene művésznők-
nek, egy jó karban lévő valódi 
szőrme boáért és muffért. 
Cime : Bartha Annuska, 
Hajdúnánás. 

n c r i z E T i M s z i n u A i 

A Madonna rózsája. 
Dráma 3 felvonásban. Irta Hevesi Sándor. 

Személyek : 
Kürti József Lorenzo da Montone 

condottiere 
P. Márkus E. Isotta, felesége 
Rákosi Szidi Barbara 
Pethes Imre Matteo, várkapitány 
Beregi Oszkár Renato 
Kelemen Mária Lidia \ , 
Lánczy Margit Eliza I s°t ta szol-
Bayer Gizi Filoména ) Sá IÚ I â nY a l  

Pataki József Egy tiszt 
I. felvonás. Lorenzo da Montone, a 

condottiere rájött, hogy felesége, Isotta 
hűtlen lett hozzá és Matteotól, a várka-
pitánytól azt is megtudta, hogy valaki 
titkos uton jár be a feleségéhez a várba, 
amely valamikor az asszony tulajdona 
volt s melynek titkát is csak az asszony 
ismeri. Matteo, a várkapitány azt is meg-
ígéri a condottiernek, hogy még aznap 
este kézre fogja keríteni azt az embert, 
akit a condottiere keres. A condottiere 
hiába faggatja Isottát, az asszony nem 
árul el semmit s a condottiere a táborba 
megy. Madonna Isotta a veszedelemről 
tudósítani akarja kedvesét, Giunettot, de 
ekkor hallja meg, hogy a várból ki nem 
mehet senki, amig a condottiere távol 
van, sőt ő maga is csak ugy mehet ki, 
hogy a várkapitány kiséri katonáival. 
Isotta ki sem akar menni a várból, ami-
kor éppen a várkapitány révén hirét veszi 
annak, hogy olyan embert tartanak a 
kedvesének, akit ő nem is ösmer. Madonna 
Isotta utána jár a dolognak s nagy meg-
lepetéssel hallja öreg cselédjétől, Barba-
rától, a kit szenvedélyesen faggat, hogy 
neki hónapok óta van egy titkos imádója, 
aki a szent Szűz kápolnájában rózsát 
tesz a Mária szobra elé, amelyet Isottáról 
faragtak s aki azt reméli, hogy Ifotta 
egyszer meg fogja érteni ezt a titkos 
üzenetet, elveszi a szobor uellöl a rózsát 
és behihja őt a várba. Isotta csakhamar 
kész a tervével: elhatározza, hogy Gio-
nettot megmenti s feláldozza helyette azt 
ismeretlen fiatal embert, kit Renatonak 
hivnak. 

II. felvonás. Isotta visszajön a kápol-
nából s a fiu utána jön a várba. Egy nagy 
jelenetben, amely kettőjük között játszó-

dik le s a melynek során Gionetto — 
Renato pajtása — is lelepleződik, Isotta 
meginog és nem meri többé föláldozni 
a fiút, akinek szentséges rajongása, tiszta, 
lángoló szerelme, fiatalsága és szűziessége 
mélyen meghatja. Azonkívül rettentően 
nyugtalanítja Isottát, hogy az ő tudomása 
szerint Renato mindig fehér rózsát vitt 
a kápolnába s azt hiszi, hogy a rózsa az 
ő bűnös kezétől változott pirossá, mert 
ö piros rózsát talált a szent Szűz szob-
ránál. Most már meg akarja menteni 
Renatót s a várkapitányt is meggyőzi a 
fiu ártatlanságáról. De Matteo csakis 
abban az esetben hajlandó kibocsátani 
Renatót a várból, ha Isotta behívja az 
igazit — a kedvesét. Isotta mindenáron 
ki akarja küldeni Renatót a várból, de 
most már a fiu nem megy. Nem engedi 
a szerelme s az az érzése, hogy lsottának 
szüksége van az ő életére és önfeláldo-
zására. S amikor Isotta megtudja, hogy 
a ma reggeli piros rózsa Renato szerelmi 
vágyát jelenti s nem az ő vétkét bizo-
nyítja, mámorosan hull a fiu- karjaiba. 

III. felvonás. Telik az idő és a con-
dottiere minden percben hazajöhet. És 
az utolsó pillanatban Isotta megadja a 
toronyból a jelt Gioneitonak. De hiába, 
mert Renato nem akar távozni a várból 
és végre Isotta azt is megtudja, hogy 
miért Gianetto aznap reggel esküdött 
meg egy leánnyal — és örökre elhagyta 
Isottát s a világ előtt most már Renato 
a kedvese, akit a condottiere halálba is 
vitet. Es Madonna Isotta nem éli tul 
szerelmese halálát. 

Sz ínház után a NEW-York kávé-
házba m e g y ü n k . 

Hizelgő dicsérő 
szó nincs elég ahhoz, hogy a 

DIANA-
ARCKREM 

DIÁNA-
SZAPPAN 
tökéletességét hirdessük. Azt 
csak egyszer kell használni és 
a széppé varázsolt nő arcán 
önmaga hirdeti mindent felül-
múló értékét. — Szeplők s pat-
tanások egyedüli ellenszere 
valamint e l s ő r e n d ű kéz-
f e h é r i t ő s kézápoló. Diana-
arckrém ára 60 fillér Diana-
szappan ára 60 fillér. Késziti : 
Diana Kereskedelmi Rt., Buda-
pest, V., ker Nádor-utca 6. 

Kapható mindenütt! 
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ncriZEH s / inuÁj 

PALIKA. 
Színmű 3 felvonásban. Irta Gábor Andor. 

Személyek : 
Rajnai G. Palika 
Somlai A papa 
Rákosi Sz. A mama 
Paulay E. Lonci, a Palika nénje 
Bajor G. Riza, Palikáék távoli rokona 
Paulay Ede Egy francia, a papa barátja 
Gabányi Gedö úr 
Baló a. n. Bramer i 
Pártos a. n. Schaka / Pali iskolatársai 
Duhaj J. Sebestyén 
Kis Irén Sirokiné, szobaasszony 
Rosos G. Lidi I .„„, | 5 ( i .k 
Iványi I. Maris f L S e l é d e k 

Hajdú J. A gróf 

S z i n h á z után a New-York kávé-
házba m e g y ü n k . 

A három testőr. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Herczeg F. 

Személyek : 
Gál Gyula Pollacsek 
V. Molnár Rózsi Róza 
Váradi Aranka Liza 
Odry Rátky 
Náday B. Flóris 
Pethes Hortovay 
Rózsahegyi Kosnitzky 
Bartos Latorka 
Gabányi Bálint 
Somlai Csernay 
Fehér Gyula Rigó 
Mészáros L. Kovács 
Horváth J. Plébános 
Rajnai Nagy 

Ä f f Y 2.' \ táncrendező 
Szatmári L. Szerkeszt, szolga 
Kelemen M. Szobaleány 

Doktor HEGEDŰS, 
Budapest, 

József-
kőrút 51. 

Férfiak és nők betegségeinek könyvét 
i n g y e n küldi. (20 filléres bélyeg.) 
::: Rendel hétköznapokon 4 8-ig. :::: 

S v é d t e a k ű l ö n l e g e s s é g 
Csak HÖLGYEK részére 
* védjeggyel. Évtizedek óta elismert 
Időnkénti zavaroknál biztos hatású kü-
lönlegesség. Használati utasítás minden 
nyelven. Készíti : Germánia laboratórium 
Hamburg. Ara vámmentese.n csomagolás-
sal A) minőségű 9 kor. Ara vámmente-
sen csomagolással B) minőségű 7 kor. 
ab Budapest. Óvakodjunk minden után-
zattól és csak az eredeti védjegyűt fogad-
juk el. Vezérképviselet és szétküldési 
iroda : HOFMAN MIKSA, Budapest, VIII. ker., 

Német-utca 40/z. 

REMI NAGYKÁVÉHÁZ 
Ma és a következő napokon 
SCH WARCZMANN 
világhírű Lembergből mene-
kült karmester vezetése mel-
lett nagy u z s o n n a z e n é t 
rendez d. u. 5-től este 7 óráig. 

Tiszelettel Kálmán Gyula kávés . 

/ I ( \ b l i V l l l l l / / 

Egy test, két lélek. 
(Der Andere) 

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

Személyek: 
Fenyvessi Emil Dr. Hallersz áll.-ügy. 
Kende Paula Emmy, a testvére 
Kertész Dezső Dr. Arnoldy, ügyvéd 
Pécsy Blanka Agnes, a testvére 
Bogyó Zsigmond Evald, Hallersz inasa 

Kleinchen, irnok 
Weigert, rendőrbizt. 
Dr. reldermann 
Korcsmáros 
Vastag Károly 
Gyűrűs 
Schroetel 
Amál 
Lotti 

Győző Lajos 
Kardoss Géza 
Balassa Jenő 
Huszár Károly 
Csortos Gyula 
Sarkadi Aladár 
Szerémy Zoltán 

I Gombaszögi Ella 
Dallos Olga 
Serák Alisz 
Fodor Artúr Eliz 

Ör rmester 

házba m e g y ü n k . 

tudja helyesleni felesége taktikázását és 
az ezer dolláros ruha miatt jelenetet is 
csinál Anna asszonynak, aki már úgyis 
ideges és emiatt még idegesebb esz. 
Csillapító port vesz be, elalszik és álmá-
ban tarka-baka képekben kava ognak 
ismerősei, ruhái és azok a vidám és 
derűs cselekmények, amelyek egy ruha 
és alkatrészei körül végbemennek. 

Anne látja magát a selyemszövő asz-
szony helyén, amint beteg férje helyett 
dolgozik. A fárasztó munka sem rontja 
meg szépségét és meghódítja a- züllött 
Juánt, aki a maga nagyszerű szövését 
felcseréli az asszony fonákos munkájával 
és inkább tűri a szidalmat, csakhogy 
Anitát ne érje gáncs. Aztán látja magát 
Anna, mint hollandi leányka, aki csipkét 
árul és e közben megtréfálja kiállhatat-
lan kérőjét, akihez morózus atyja kény-
szeríteni akarja. Majd Szibéria hósiva-
tagján találja magát Anna és most egy 
prémvadász felesége, aki nem tud meg-
nyugodni az elhagyatottságba és intel-
lektuális urától egy durva de materiáli-
sabban gondolkozó legény karjaiba me-
nekül. Mint virágkésziiő leány lesz aztán 
egy szerelmi regény hősnőjévé. 

Selyem, csipke, prém, virág, mind 
együtt van a divatszalonban, ahol Anna 
asszony mint vásárló, majd meg mint 
próbababa esik át derűs meg izgalmas 
dolgokon, amelyek szépen visszavezetnek 
az álomból a valóságba. John megkapja 
az állást, Anna asszony pedig leszűrheti 
a tanulságokat a változatosságokban oly 
gazdag álmokból. 

Sz inház után a New-York kávé-
házba m e g y ü n k . 

A tanítónő. 
Sz inház után a New-York kávé- F a l u s i é l e t k é P 3 felvonásban. Irta Bródy 

Ő nagysága ruhája. 
Színjáték 3 felvonásban, nyolc képben, 
irta Knoblauch Edwar, ford. Heltai Jenő. 

Személyek : 
Fedák Sári Anna 
Csortos Gyula John 
Szerémy Zoltán Bryan Charles 
Haraszthy Hermin Moeder Kaatje 
Mészáros Giza Mrs Collisson 
Pallay Rózsi Miss Sylvia 
Kemenes Lajos Withers Peter 
Kertész Dezső Juan 
Dallos Olga Psyche 
Varga Anna Leonie 
Horváth Lenke Miss Madeleine 

í Földes Elza Elárusítónő 
Fodor Artúr Inas 

Anna asszony abban tárad, hogy Bryan 
Chariest, a befolyásos milliomost meg-
nyerje. Egy igen jövedelmező, előkelő 
hivatal betöltéséről van szó. amelyre 
nézve Bryan szava döntő. Attól kell tar-
tani, hogy az ármányos Collissonpé a 
maga urát fogja diadalhoz segíteni. Épen 
azért Bryan mai estélyen Anna különösen 
szép akar lenni és egy rendkívül szép 
öltözéket rendelt. John, Anna férje nem 

Sándor. 
Személyek : 

Sz. Varsányi Irén 
Szerémy Zoltán 
Fenyvesi Emil 
V. Haraszthy Hermin 
Szilágyi Vilmos 
Kertész Dezső 
Vendrey Ferenc 
Pallay Rózsi 
Serák Alisz 
Kardoss Béla 
Tapolczay Dezső 
Satkadi Aladár 
Balassa Jenő 
Győző Lajos 
Fodor Artúr 
Bogyó Zsigmond 
Kemenes Lajos 
Földes Elza 

A tanítónő 
Öreg Nagy István 
Ifj. Nagy István 
A nagyasszony 
Főúr 
A tanító 
A kántor 
A kántorkisasszony 
Kray Ida 
Káplán 
Szolgabíró 
Járásorvos 
Törvénybiró 
Bérlő 
Lovász 
Postás 
Cigányprimás 
Cseléd 

; Sz inház után a N e w - Y o r k kávé -
házba m e g y ü n k . 

Ode arcbőrt, hófe- T j [ r ] f i _ n r P m P t 
hér kezeket kap, ha 1 H U U - C I K 1 I I K I 
használ. — Egy és 2 kor. tégelyt rendeljen. 
STERN M., Baross-utca 43., IV. 3. 

mi m 

Mérsékel t 
árak! 

BRULL IRMA Mérsékelt 
árak! 

Mérsékel t 
árak! N Ő I K A L A P D I V A T T E R M E 

IV., PÁRISI-UTCA 1. :: TELEFON: 37-74. 

Mérsékelt 
árak! N Ő I K A L A P D I V A T T E R M E 

IV., PÁRISI-UTCA 1. :: TELEFON: 37-74. 
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LENGYELVER. 
Operett 3 felvonashan. Irta: Stein Leo. 
Fordította : Gábor Andor. Zenéjét szerzé : 

Nedbal Oszkár. 
Személyek : 

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

Sz inház után a New-York kávé-
házba m e g y ü n k . 

A KARIKAGYŰRŰ. 
Operette 3 felvonásban. Szövegét irta : Urai 
Dezső. Zenéjét szerzé : Sztojanovits Jenő. 

Személyek: 
•Gerő I. Grófné 
Latabár Kamarás 
Király Ernő Kis gróf 
Lábas Juci Kitty 
Szabolcs Igazgató 
Rátkai Le Journal 
Lenkeffy I. Ilonka 
Tibor Jean, szolga 
Magyari Herczeg 
Raskó Strerneck 
Boros Kapitány 
Sárosi Káplár 
Boda 1. baka 
Sajó 2. baka 
Márkus 3. baka 
•Horváth Ujságirró 

^ I C M Y l M i J s / i n U A Z 

LEGENYBUCSU. 
Operette 3 felvonásban. Szövegét irták: 
Thelen és Bodanszky. Fordította: Gábor 
Andor. Zenéjét szerzette: Strauss Oscar. 

Személyek: 
Magyari L. Bachmayer papa 
Tisza Karola Stefi, a leánya 
Réthey Hempel-Heringsdorf-

Balduin gróf 
Erdei B. Anasztázia, a felesége 
LábassJ. Stella, unokahuguk 
Király Ernő Ottinghausen báró 
Rátkai M, Lőrinc, a kocsisa 
Latabár A. Stillében Muki báró 
Horváth S. Stapelburg Feri gróf 
Raskó G. Stierling Dönci báró 
Rigócz M. I. hölgy 
Papp M. II. hölgy 
Kassai M. III. hölgy 
Holléczy M. Gizike, virágárus leány 
Sárossy N. Pincér 
Pallós Portás 

A bájos ismeretlen. 
Operett 3 felvonásban. írták Jakobson és 
Stein. Zenéjét szerzette: Strauss Oszkár. 

Személyek: 
Király Ernő Szentpáli Pista, főhadn. 
Rátkai Bárány Emil 
Lábass J. Lydia 
Latabár Az ezredes 
Tisza K, Elly, a leánya 
Raskó Géza Zombory, kapitány 
Márkus Füleky Főhadnagy 
Sárossy Papp, hadnagy 
Tibnr Tanos, hadnagy 
Horváth Krasznóthy, kadét 
Boda Jurek, katona-karmester 
Magyari Jancsi, kutyamosó 
Rnbnz Kardos, őrmester 
Völgyi N. Klara 
Abaffy M. Frici 
Kassai M. Mici 
Erdey Berta Egy hölgy 
Sajó Boross, káplár 
Molnár Erőss, káplár 

TEÁ 
Hadifogoly munkások 
ellátására, valamint a 

t e j t i i á n y 
enyhitésére legalkalma-
sabb a finom, zamatos 
mely legjobb minőségben nálunk besze-
rezhető. — Á r a k : 5, 6, 8 korona per 
'/» klg. 472 klg. vételnél franko utánvét 
melleit. Kivánatra készséggel szolgálunk 

árjegyzékkel. 

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

zési forrás. 

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

Ma és minden este: 

Őméltósága leckéje 
A főszerepben : 
Medgyaszay Vilma 

Édes otíhon 
A főszerepben : 
Rózsahegy i Kálmán 

Pufi meg a sótartó 
Gábor-jelenet. 

Uj dalok, aktualitások, kis 
darabok. 

Kezdete este 1/i 10 órakor. 

nAGY/\pfflszinuAz 
LYON LEA. 

Regényes színjáték három felvonásban 
Irta: Bródy Sándor. 

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

I. felv. Az oroszok betörnek egy kis 
galíciai faluba. Vezérük, Konstantin nagy-
herceg, Lyon rabbi házába szállásolja 
be magát, mert hallott már csodaszép 
Leáról. De a lány helyett egy vén asz-
szony fogadja a rabbi házában. Csak-
hamar kiderül azonban, hogy a lány öl-
tözött át vén asszonynak. Péntek este 
van. A lány a szerelmes nagyhercegnek 
elmeséli a gödölyéről szóló legendát. Lea 
azt a tervet forgatja agyában, hogy a 
herceget megöli, de apja nem engedi. Lea 
elalszik Lyon rabbi ölében. . . 

II. felv. Éjjel 2 órakor felébred a 
nagyherceg. Egy fiatal bóchert, Lea vőle-
gényét, egy Josua nevü fiatal bóchert 
hoznak eléje. A nagyherceg azt akarja 
tőle, hogy mondjon le a lányról az ő 
javára. Leának azt mondja, hogy ha nem 
lesz önként, erőszak nélkül az övé, a 
falut felrobbantatja, kivéve a csecsemőket. 
A fenyegetés után virággal, ékszerekkel 
próbálja meghódítani. De nem sikerül. És 
jön a falu népe élén egy százesztendős 
öreggel. Lea megadja mágát a sorsnak 
hiába atyjának minden átkozása. A 
rabbi felölti hallotti ruháját és megáldja 
a leányát 

A lányt felöltöztetik. A nagyherceg 
jön, de Lea kerésére egy éjszakai ha-
haladékot »d még. A nagyherceg a leány 
ajtaja előtt virrraszt. 

III. felv. A magyarok kiverik az oro-
szokat. A nagyherceg nem akar mene-
külni öngyilkos lesz. De Lea az övé volt 
és mindig szeretni fogja. 

próbálja meg 
é s

a
m e b S eredmény! 

Hirdessen a Király-szinház 
Fol ies Caprice 
Télikert 

Vetítő-reklámján. 
Előkelő és közkedvelt reklám ! 
„Reflektor" Reklámvállalat 
Budapest, VII., Bálint-u. 18. Telefon 73-95. 

Külön terem. ILLÉS CUKRÁSZATA Külön terem-
1915. évi november hó 1-től ERZSÉBET-KÖRÚT 39. s z . 

alatti ház helyiségeibe helyeztetett át. 



SZinUAZi ELET m. 

L a s s a n , v o n t a t v a 

- jó szívvel vá-rokegy kis 
- ros - ká - ba, Hej nem hit-tem még ak-kor azt,tud-ni sem a -

Fehér tornyos.., 
Szövege Feymann Ietván-tól. 

Äenfcjyt szerezte; M o j s e s A n d o r . 

Fehér tornyos kis fa - lu - ban esengő ha - rang-szó-nál, Meg-ál-lok én a templomnak 
Képze-le-tem sebes szárnyán az ál-inok ho - ná- ba Vissza-szállok egy hegy völgyes 

Előadási jog fenntartva. 

Horváth Ákos 
A . kézimunka üzletei 

BUDAPEST 

j ÏNEK. 

^ O N G O R A . 

Fiókok: Kossuth Lajos-utca 11. 
Vámház-körűt 6., Lipót-körut 18. 

lányt ott 
kar - tam, 

A - ki nékem bu - csú-zó - úl még egy ár-va kicsiny szót sem . szó-lott 
Lesz még i-dő, hogy a legszebb áb - rán-domat it-ten el - si - ras -sám. 

Ipartelep és főüzlet: 
ERZSÉBET-KÖRÚT 24. sz. 



5ZINHÁZI ELET 

KARTOUSCH LUJZA 
a „Theater an der Wien" tagja, a „Kristálypalota" vendége. 

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


