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Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

II. Zsigmond-u. 20. 

Telefon 133—9 

Kiadja : HELTAI BÉLA. Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. 

3225. 
Sokan vagyunk itt Budapesten vidékről jött emberek, 

ezek közt van egy jó barátom is, aki mikor itt Budapesten 
jó öt esztendeje letelepedett, a nagyváros iránt érzett kábult 
hódolattal szólt hozzám: 

— Képzeld barátom, egymagában a Király-utcában 
annyi lélek él, mint az én városomban, otthon, még a tanyát 
is beleszámítva. Tizenháromezer ember! 

És elragadtatása akkor sem kissebbedett, amikor a 
Király-utcának ethnográfiai és vallási természetrajzát elárul-
tam néki, jóllehet barátom épen aznap iratkozott be a na-
pokban tragikus véget ért Köpösdynek kereszt-brigádjába. 

Mikor a napokban azt olvastam, hogy a Népoperában, 
a Tengerész Katónak második, vasárnapi előadását 3225, 
mondd háromezerkétszázhuszonöt ember nézte végig arra a 
vidékről mostanság jött, a nagyvárosi viszonyoktól még ille-
tetlenül álló valakikre gondoltam, akiknek otthoni városká-
jukban, vagy nagyközségükben összevéve sem él annyi em-
ber, mint ahány ezen a vasárnapon a Népopera nézőterén 
kacagott és tapsolt. Kellett, hogy ezek még az én barátom-
nál is nagyobb elragadtatással hódoltak légyen Budapest nagy-
városi mivoltának. 

Z E N E K A R O K ! 
teljes hangfelszerelése • 
Zongorák ° 
Pianinok • 
Harmoniumok ° 

BUOAFCST,VHKER. RÁKÓCZI-
KEPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ES 

BÉRMENTVE. 
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Mintahogy a Király-utcának lélek-tulzsufoltságánál csak-
ugyan imponálóbb is mérve Budapest világvárosi nagyságának 
a Népopera háromezerkétszázhuszonöt embere. Olyasvalami 
ez, ami még az ős-budapestit is kell, hogy elragadja, és 
amit imponálóan közölhetünk a külföldiekkel, valahányszor 
azok itt Budapesten forognak. r. p. 

Saíson-ouverture Berlinben. 
— Uj színházak, uj direktorok. — Fulda 
I a jos és Dreyer Miksa a Komödien haus 

megnyitóján. — 

Berlin, szeptember 23. 

— Saját levelezőnktől. — 

Már-már keresztül jutottunk a 
kezdet unalmas nehézségein egy-
két bukáson s ez bizonyára elég-
séges is ahhoz, hogy Berlin most 
meginduló szinházi saisonjáról meg-
fessük a képet. Uj színházak, uj 
direktorok s uj programmok állnak 
rendelkezésünkre s ha a gazdag 
Ígéretekkel és reményekkel szem-
ben nem vagyunk túlzottan opti-
misták : egész értékes produkciók-
hoz lesz szerencsénk. 

Érdekes' elsősorban a sok uj szín-
ház, mely részben gazdát és direk-
tort cserélt, részben más pro-
grammra tért át. Feltűnő különösen, 
hogy főleg a drámai színházak 
száma szökött föl hirtelen, míg az 
operette-szinpadok eltűntek a köny-
nyü zenét kedvelők könnyhullatás a 
mellett. 

Elsőnek Pálfy Viktor sietett kaput 
nyitni uj hajlékában, az elegáns és 
exkluziv Kurfürstenoperben. Pálfy 
nemcsak szinházat cserélt, de pro-
grammot is : az operetterői a vig-
operára tért át s elsőrangú debut-
vel bizonyította be, hogy az uj 
műfajban is elsőrangú dirigens, aki 
hamarosan konkurrenciát fog terem-
teni Berlin egyetlen operaházának, 
a Hofopernek, Kienzl „Kuhreigen" 

cimű operájának bemutatójáról an-
nak idején részletesen beszámol-
tunk e helyen s ma csupán azt 
jegyezzük le, hogy ugy a berlini 
kritika, mint a publikum Pálfy uj 
vállalkozását a kellő elismerésben 
részesiti és honorálja. 

Második s z i n h á z-a v a t á s a 
Deutsches Schauspielhausban volt, 
mely Révy Aurélia rövidJélegzetü 
Komische operjéből alakult át. Az 
uj színházat egy Lantz Adolf nevü 
uj ember dirigálja s bár erős talen-
tumot és komoly programmot igért 
már az első premiére-en — Goethe 
Egmontját adta elő — elkövette 
azt a nagyfokú könnyelműséget, 
hogy összeveszett a berlini napi-
sajtó kritikusaival. Lantz ugyanis 
egy kellemetlen kritika miatt meg-
tiltotta Jakobsohn Siegfridnek, a 
„Schaubühne "szerkesztőjének, hogy 
belépjen szinházába. Természetes 
következménye az lett, hogy Berlin 
szinházi kritikusai kivétel nélkül 
szolidaritást vállaltak Jakobsohnnal 
s Kerr Alfréd, a „Pan" szerkesztő-
jének ajánlatára, nem is irnak töb-
bet a Deutsches Schauspielhaus 
darabjairól addig, mig Lantz igaz-
gató meg nem találja a lehetőséget 
az ügyet valami elfogadható és 
korrekt formában elsimitani. 

Legnagyobb érdeklődés Lothár 
Rezső dr. színházának megnyitását 
kisérte. Lothár Rezső, mint színház-
igazgató egészen uj ember s Pálfy 
igazgatótól vette át a Neues Ope-
retten-Theatert, hogy azt Komödien-
haus néven a drámának engedje 
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át. A bemutatóról már lapunk 
utolsó számában szólottunk pár 
szót, de a bemutató érdekes külső-
ségei és újszerűségei megérdemlik, 
hogy hosszabban foglalkozzunk a 
Komödienhaus felavatásával, 

Lothár dr. mint kritikus és esz-
tétikus nálunk sem egészen isme-
retlen. Irt egy egész sor drámát, 
főleg pedig szövegkönyveket, me-
lyek közül leginkább a Tiefland-é 
(Hegyek alján) hozott szerzőjének 
értékes sikert. Lothár izzig-vérig 
modern ember, aki a szinházi pub-
likum lélektanával teljesen tisztába 
került hosszú éveken keresztüli 
praxisa alatt. Ujitásai közül első-
sorban az keltett szenzációt, hogy 
a jegyek elővéte'i diját nem csak 
eltörölte, de igen logikusan ; lejebb 
szállitotta azon jegyek árát, melye-
ket a publikum előre vált meg. 
Lothár tehát nem büntetni, de 
honorálni akarja az érdeklődést. 
Továbbá pedig bevezette a felvo-
nások között játszó kvartett-zenét, 
mely nem a nézőtéren, de a szin-
ház elegáns vestibüljében játszik, 
mialatt a szinpadot átrendezik s 
igy a publikum az esetleg hosszabbra 
nyúló pausákat nem fogja áttürel-
metlenkedni. legérdekesebb ujitása 
azonban Lothárnak az, hogy a 
Komödienhausban hetenként két-
szer délutáni teát ad, midőn is ap-
róbb darabok kerülnek szinre s a 
felvonásközöket arra használják ki, 
ki, hogy előkelő divatházak a szin-
padon végigsétáltatják'legújabb mo-
delljeiket. Ez az ujitás különösen 
a hölgyvilágban tarthat nagy érdek-
lődésre, mert nem csupán röviden 
elsétálni fognak a legújabb divat-
kreációk (mint az ismert mozi-
képeken), de szakemberek beható 
diskussziót tartanak az öltözködés 
esztétikájáról is. 

Maga a bemutató a szokásos 
avatási ceremóniák minden pompá-
jával történt. Jelen volt Berlin 

egész irodalmi világa; csupa frak-
kos ur és estélyi hölgy. Elsőnek 
Fulda Lajos egy kurta egyfelvoná-
sosa került bemutatóra, melynek 
sokatigérő címe : Tűzbiztosítás, Az 
egész azonban csupán egy jelen-
téktelen novellisztikus grimasz, egy 
jó technikával rendelkező, de nem 
túlságosan szellemes úriember visz-
szaélése a színpaddal. Egy fehér-
neműgyár társtulajdonosai próbára 
teszik a feleségeiket : az egyik biz-
tosítja a feleségét „tüz" ellen s ki-
derül róla, hogy tűzbiztos ; a má-
sikról (ez viszontbiztosítás!) azonban 
kiderül, hogy nem tűzbiztos és a 
függöny legördül. Fulda minden-
esetre jól tenné, ha erre a bizto-
sításra szabadalmat kérne ; kide-
rülne ugyanis, hogy nem valami uj 
az ötlete. A publikum kacagot rajta. 
S éppen itt volt a baj. 

Utána Dreyer Miksának „A ka-
cagó fíu" című biedermeier-drámája 
került sorra. Dreyer — éppúgy, 
mint Fulda — most ünnepli 50-ik 
születésnapját s a publikum ezért 
vele szemben sem járt el a kellő 
szigorral. Egy pompás regény-témát 
ültetett jelenetekbe, szépen egymás 
mellé, A penzionált őrnagy pólyás-
babát talál az ablaka előtt s magá-
hoz is veszi a kis ember-csemetét. 
Persze : háziasszonya, egy vén 
leányka is magának vindikálja a 
gyerekhez való jussot, hiszen az ő 
házában találták. Mire a dráma 
végére jutunk : a szép háziasszony 
nem csak a talált gyermeket kapja 
meg, de magát az őrnagyot is s mi 
boldogan hazamegyünk. Haza ám. 

A hazauton még csak az jut az 
eszünkbe, hogy a jövő héten szebb 
estét remélünk találni : 27-én ugyanis 
szinrehozza a Komödienhas Biró 
Lajos és Lengyel Menyhért Cár^ 
nőjét, Brázay Emil. 
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^ ^ I U I HtJ1 A mozgókép-palota. Bejárat: VIII. Józsei-körut 31 
A monarchia legnagyobb mozgószinháza. 

Tizenkét tagból álló szimfonikus zenekar Elsőrendű műsor. Az előadások hétköznap 
d. u. 6 órakor, vasár- és ünnepna- rp i< t r " •• » i s • i 
pokon d. u. 5 órakor kezdődnek. Tel|esen ujjaepitve! Fenyuzo berendezes ! 

Primrose. 
— Fiers és Caillavet uj darabja. — 

Soha a Vigszinház még olyan ambí-
ciótól duzzadó energiával nem kez-
dett szezont, mint az idén ; alig, 
hogy pár hete van nyitva a szin-
ház és már egymás sarkára lépnek 
a sikerek ; előbb a „Piktorok" azu-
tán az „Erős láncok". És küszöbön 
van már a harmadik siker is, 

A jövő héten kerül ugyanis szinre 
Flers és Caillavet uj darabja. Nem 
akarunk elébe vágni a közönség 
Ítéletének, nem bocsátkozunk jós-
latokba sem ; ellenben azt fel kell 
említenünk, hogy a párisi Comé-
diában egy kritikus ammiatt irt 
mérges cikket, hogy a Primrose-t 
már tulsokszor adják. Isten tudja 
mért, fájt neki a Primrose nagy 
sikere, mintahogy az egyszeri ban-
kár magánkívül volt ammiatt való 
dühében, hogy jóllehet ő ballábbal 
kelt fel, mégis ragyogóan süt a nap 
és csupa derű az emberek arca. 
Flers és Caillavet nem hagyta annyi-
ban a dolgot; sorsot húztak, és 
akire a sors esett: Flers fölkereste 
a kritikust és a kezét jól kiszámí-
tott erővel teli lendülettel a kriti-

kus arcára tette, finom gúnnyal 
megjegyezvén : 

— Menjen ez a pof-csattanás is 
tapsszámba a Primrose sikere fölött, 

A Vígszínház együttesét Góth 
Sándor energikus, stramm rende-
zői keze sorakoztatja csatasorba ; 
e sorban áll többek közt Hegedűs 
Gyula, akinek egy bíboros szerep 
jutott. Már a második próbán tudta 
a szerepét, aminek futótűzként 
ment szét a hire a színház tájékán 
és megállapították : 

— Hegedűs ambicionálja a sze-
repet! 

És tudják-e uraim és hölgyeim 
mit tesz, ha egy Hegedűs egy sze-

FLERS és CAILLAVET 
a „Primose" szerzői. 

m m j bőra tka (mitesser) ellen egyedüli biztos 
MmJß 4 r -§F szer a „ S z i v á r v á n y 1 1 arcmosó por 
L C L L I r r t r 1 1 C \ K 1 40- » S z i v á r v á n y " folyadék K 2.— 

" * * ^ ^ ® ® • T ö r ö k J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r a , B u d a p e s t 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : V I . k e r ü l e t , K i r á l y - u t c a 12 . s z á m . 
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repet ambicionál?! Ez egymaga 
ötven teli ház. 

A címszerepet G. Kertész Ella 
játsza. Amit róla még mint színi-
akadémiai növendékről a Pester 
Lloyd néhai illusztris kritikusa 
Silberstein Ötvös Adolf megjósolt, 
máris a legnagyobb mértékben be-
teljesedett. A Primrose-ben való 
alakitása ujabb meglepetés lesz. 
De pompás szerephez jutott Góth 
és Fenyvesi is, meg aztán Mészáros 
Gizella, Haraszthy Hermin és Mol-
nár Aranka. A premierének külön-
ben meg lesz az a pikantériája is, 
hogy Mészáros Gizella egy apáca 
szerepét játsza. A kedvelt művész-
nőnek ez lesz az idén az első 
kreaciója. 

Hajnal Hajnalka. 
(A cimképhez.) 

A szinházi világnak, de különö-
sen a Népopera direkciójának Haj-
nal Hajnalkához fűzött reménye a 
Tengerész Kató bemutatóján a leg-
optimisztikusab várakozáson felül 
bevált. 

A premieren és az ezt követő 
estéken a fiatal primadonnát uj és 
uj közönség meleg szeretettel fo-
gadta és az elhangzott tapsok után 
Ítélve hamarosan kedvencévé tette. 

Elénk érdeklődést érdemel Haj-
nal Hajnalka karrierje. Alighanem 
a szemünk előtt a magyar operette 
szinpad várva-várt táncos szub-
rettje bontakozik. 

m 
E v a . 

A király színháznál lázas készü-
lődés folyik. Lehár Évájához a 
színháznak sok reménye fűződik, 
és Bakonyi Kálmán librettó átdol-
gozása alighanem perdöntője lesz 
az Éva budapesti sikerének. 

LEHÁR FERENCZ néhány napprl ezelőtt Ischlben 
a Szinházi Hét részére készült felvétel. 

<?7PI1QPriánnláQ szépséghibák eltávolítása Gáog Aranka kozmetikai intéze-
OC.C |ldCya|IUIflO tében, Erzsébet-körut 52. I. emelet, Intézeti orvos: Dr. Hegedűs. 
Archajakat c sakis vi lanynyal lehet végleg eltávolítani. A hirdetett „5 perc alatti" 
eltávolító szerek ártalmasak és a pelyheket is mind erős hajszálakká növelik. 

„Ari" bőrfehéritő cream 6 korona. 
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A kis gyári leány bájos története 
rendkivül rokonszenves librettó 
téma és a Lehár muzsika egyaránt 
élői ele a sikernek. 

Évába, egy gyári munkásnak 
nevelt leányába beleszeret Flaubert 
a hazaérkező fiatal gyáros. A leány 
viszonozza vonzalmát és beleegye-
zik abba, hogy elmegy a gyáros 
estélyére. Ä fényes estélyen meg-
jelenik Eva, a mulatozás közepette 
azonbanbetörnek apalotába a mun-
kások és Évát visszakövetelik a 
gyárostól. A megszeppent Flaubert 
kijelenti, hogy nem engedi Évát 
elvinni, mert menyasszonyának te-
kinti. A munkások alázatosan el-
mennek, Éva pedig lázas boldog-
sággal borul a gyáros keblére. 

— No ugye jól sikerült a cselem 
— szól a gyáros Évához, Jó kifo-
gáshoz folyamodtam. 

Éva üveges szemmel hallgatja 
Flaubert beszédét. Merthogy ő is hitt 
a gyáros munkásokhoz intézett 
szavaiban. Zokogva, összetörten ki-
szalad a gyáros palotájából. 

Évát e csalódása nagyon megtöri. 
Már már hajt barátnője Pipi sza-
vaira, aki a könnyelmű élet felé 
csábitja, amikor visszatér hozzá 
Flaubert, aki szereti Évát; meg-
bánta vele szemben való viselke-
dését és igazán eljegyzi. 

Eva történetével párhuzamosan 
vonulnak végig a vidám szerelmes 
pár Dagobert és Pipsi kedves 
jelenetei. 

Az operett újdonság bemutató 
estéjét ez idő szerint október 
9-ikére tervezi Beöthy a következő 
szereposztásban. 

Személyek: 

Flaubert Király 
Dagobert : . . . . Rátkai 
Pipsi Medgyaszai V. 
Larousse Németh 
Éva Percei S. 
Prounelles Latabár 
Jack Hajnal 
Freddi Nádor 

Pletyka-zsúr. 
— Kétségbe vagyok esve, nagy-

ságos asszonyom, mert nagyon, de 
nagyon üres kézzel jövök, meg 
aztán attól is félek, hogy kikapok 
amért a tanácsomra megnézte a^ 
Erős láncok-at, a Vigszinház uj 
darabját; utóbb ugyanis eszembe 
jutott, hogy kegyed unja magát, 
hacsak vadonatúj témát nem reve-
lál egy szindarab. 

— Való, az Erös láncok témája 
nem uj és mégse boszankodtam, 
sőt nagyon hálás vagyok a taná-
csáért. És ez nem következetlen-
ség tőlem; a magyarázata tetszé-
semnek az, hogy voltam én is 
bakfisleány és sirtam én is sokat 
azon, hogy a Heidelbergi diákélet-
ben — az Erős láncok ősében — 
elszakad egymástól a trónörökös 
és Katica. Még ma is, amikor már 
sok flörtöt átélt asszony vagyok, 
még ma is elszorult szivvel gon-
dolok arra, hogy a néhai drága 
Harmath Hédi mennyi könnyet ej-
tett Tanayért. De most jön Saiten 
Félix az Erős láncokkal és e da-
rabjában fölidézi a trónörököst és 
a kis varróleány alakjában Katicát 
és nemcsak egymásnak teremti, egy-
másnak szánja, hanem boldoggá is 
teszi őket. 

Gyenge férfiaknak 
elvesztett erejük visszatér, ha a 

NEOSAN-TABLETTÁKAT 
használják. A férfigyengeség, impoten-
cia ellen, valamint a férfierőnek a leg-
később korig való fenntartására kipró-
bált biztos szer. Egy doboz 4 K 50 f. 
Szétküldés utánvéttel a legdiszkrétebb 
csomagolásban. Szent Hermina gyógy-
szertár, Budapest, V1L. Thököly-ut 28. 
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Montmartre-Baris« 
— Szóval Saiten megkorrigálta 

a Heidelbergi diákéletet — a ke-
gyed szivének óhajtása szerint! 

— Eltalálta! És azt hiszem már 
csak ezzel is nagy sikere lesz a 
darabnak, mert sokan vagyunk ám 
ilyen volt bakfisok . . . . De pardon! 
Hiszen folyton én pletykázok és 
nem ön! 

— Hiszen megmondtam, hogy 
nincs mit . . , azaz van mit plety-
káznom mégis — egy uj darabról, 
A Népopera magyar operettre ké-
szül; a szövegét Szomory Emil, a 
zenéjét Gajáry István irja Harsányi 
Zsolt verseire. 

—Kitűnő egy triumvirátus, mond-
hatom! Szomorynak ez az első 
librettója ugye? 

— Ahogy vesszük. Volt őnéki 
már egy pompás librettója, amit 
még a Népszinház részére irt Szir-
may Albert zenéjéhez. Miss Mary 
Halton-nak kellett volna benne 
játszania a főszerepet. A kiváló 
angol diva ugyanis akkoriban már 
megtanult valahogv magyarul amit 
Szomory talpraesett érzékkel ugy 
akart értékesiteni, hogy operett-
jében egy külföldről hozzánk szár-
mazott viff asszonyka-féle alakot 

kreált Halton számára. Közben 
azonban az történt, hogy a Nép-
színházból Máder Népszínház-Vig-
operát csinált, és amire ez meg-
nyílt, Szomory arra ébredt, hogy 
Máder a tragikus véget ért Vidortól 
az operettenek csak a zenéjét vette 
át, ellenben a szövegét nem. „Sárga 
dominó" címmel uj szöveget irt 
hozzá Mérey Adolf. Hogy miért, 
mindeddig titok. Titka Szomorynak 
és Szirmainak, akik ez eset óta 
nem beszélnek egymással. Illetve 
Szomory nem akar tudni Szirmai-
ról. Most, hogy mindkettőjüknek 
— ha más szinházban is — egy 
szezonban lesz operettjük, talán 
kibékülnek. Ez a szezon úgyis a 
kibékülések szezonja. Kezet nyúj-
tott például egymásnak Keszler 
József és Hevesi Sándor. 

— Ne mondja! Hogy történt? 
— De mondom, hozzátéve, hogy 

az aranyos Keszi bácsi kijelentése 
szerint Hevesi elragadóan okosan 
és lovagiasan viselkedett. Többet 
azonban ennél nem mondhatok. 

— Na hallja! Hisz maga egy 
diszkrét ember!! — fordult el tőlem 
megvetően szépséges pletyka-part-
nerem. 

T\T7T T CAFE-RESTAURANT Színház után friss vacsora. 
E 1 1 P f J R Ç O 4 korona Souper . Polgári árak. 

vf Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek, 
• p v . i . r , , « x i Házonkivüli megrende lések , ugy mint eddig a LJelUtan e s e s t e l ^ u a r t e t t - z e n e . = l egpon tosabban eszközöl te tnek. = 
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Hogy kibékítsem utána szóltam: 
— Eszembe jutott ám még valami l 
Mire őnagysága nagykegyesen 

visszafordult: 
— És pedig? 
— Egy intim darabfelolvasás és 

egy intim fellépés a Vigszinházban. 
A darab Nagy Endréé, a cime „A 
Miniszterelnök" : ezt olvasta föl a 
szerző a lakásán a darabja két 
férfiszereplőjének, Molnár László-
és Huszár Károlynak. Mert t. i. a 
Magyar színházba fog szinreke-
rülni. 

— És mit fog benne játszani az 
a cukros Molnár? 

— A főszerepet, annak a hiva-
talnoknak a szerepét, aki egy 
szerencsés véletlen folytán — a 
miniszterelnököt az ő lakásán kör-
nyékezi meg a guta — nagyszerű 
kariért csinál. Molnár el van ra-
gadtatva a szerepétől; de magától 
a darabtól is, melyet elragadóan 
elmésnek, kemény koncepciójúnak 
mond. 

— És mi volt az intim, vigszin-
házi fellépés? 

— Egy szürke hétköznapi dél-
utánon Schnitzler „irodalom" c. 
kis egyfelvonásosát játszotta el 
Harmos Ilonka, meg Antalfi és 
Gelléri, akiknek neve a tavalyi Uj-
szinpadról ismerős. Afféle szinész-
próba volt ez; a közönsége a három 
Faludi-fiuból, Miklósból, Sándorból 
és Jenőből, továbbáMolnár Ferenc-
ből, Hajó Sándorból és Kosztolányi 
Dezsőből állott. A kis illusztris tár-
saság elragadtatással tapsolt a mű-
vészi triumvirátusnak, különösen az 
erős tehetségű Harmos Ilonkának. 

Mint jól értesült forrásom mondja, 
most már csupán Gábor fődirektoron 
múlik, hogy Harmos Ilonka miha-
marabb a nagy nyilvánosság előtt 
íc játszék a Vigszinház színpadán. 

— Mindez szép, de mindebben 
semmi, semmi szerelem. 

— Vagyis, hogy mindez nem 
vérbeli pletyka, nemde ezt akarta 
mondani. A jövőre majd jobbleszek. 

Xanto. 

Zátony Kálmán. 
Az „Erős láncok" premierején 

egy finom, a Müller-parfümériát 
támogató lipótvárosi asszony igy 
szólt az urához: 

ZÁTONY KÁLMÁN 
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— Tudja-e édesem, hogy Csortos 
is Szegedről jött. 

— És ki jött még ? 
— Ez a Zátony is, aki a trón-

örököst játsza. 
A szép asszonynak csakugyan 

igaza volt, amikor azt állította, hogy 
ugy Csortos, mint Zátony Szeged-
ről jött. 

És az analógiát folytathatnók to-
vább is. Zátony akárcsak Csortos, 
mindjárt az első felléptével meg-
hódította a lányokat és az asszo-
nyokat. És Budapesten, akár hiszik 
akár nem, a daraboknak, a színé-
szeknek a sorsát a nők döntik cl. 

Zátony egy nagyszerű lendülettel 
kezdte meg budapesti karrierjét, 
melynek biztos záloga a szerencsés 
külsőkön kivül férfias orgánum, 
meglepő intelligencia. A fővárosi 
lapok egyhangúlag konstatálták sí-
kerét ; bizonyosak vagyunk benne» 
hogy nem először. 

Fraknóy Ilona. 
E sorok irója sohase látta ját-

szani, de nem gyakori eset-e, hogy 
a börzén csak azért vesz valaki 
egy bizonyos papirt, mert rájöttek, 
hogy azt Krausz Simi mohón vá-
sárolja. 

A szinészbörzén Fraknóy Iloná-
nak régtől fogva megvan a maga 
biztos, egyre emelkedő árfolyama ; 
ám Kövessy Albert ez a minta-
direktor is ugy szerződtette, hogy 
sohase látta. Miért ? Mert a Krausz 
Simije, az ő értékelője, sőt felfede-
zője nem kisebb ember, mint Csá-
szár Imre. 

Tehát a puszta rávaló hivatko-

zással én is dicsérhetném, de ami-
kor nem szorul erre, mert tisztán 
emlékszem egy beszélgetésre, mely 
köztem és Császár Imre közt a 
Vígszínház nézőterén folyt le, szü-
net közben. 

— Találja ki, hol voltam tegnap 
este ? 

— Tegnap este ? Esett az eső, 
tehát otthon. 

— Ellenkezőleg, Újpesten. 
— Ez valóban „ellenkezőleg" ! 

De hát mi a csodát keresett Uj-

FRAKNÓY ILONA 
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pesten. Csak nem a színházban 
volt ! 

— De bizony ott. Egy nagy-
jövőjü, a szinészpályára az uri-
asszonyi sorból lépett tanítványom-
nak volt a jutalomjátéka. Sudermann 
Otthon-jában a Magdát játszotta. 
Intelligencia, közvetlenség és egyéni 
íz volt a játékában. Jól jegyezze 
meg a nevét : Fraknóy Ilonának 
hívják. 

íme megjegyeztük. Legközelebb 
már a budapesti közönségnek is 
lesz alkalma meggyőződni Császár 
Imre szavainak igazságáról, Frak-
nóy Ilona ugyanis az Ujszinpad 
egyik őszi atrakciójábaz, Schnitzler 
Reigen-jében a fő női szerepet 
fogja játszani. 

Gróí Vojnovich Iván. 
— A Magyar Színház premierjéhez. — 
Épp akkor voltam először és 

utoljára a zágrábi Nemzeti Szín-
házban, amikor gróf Vojnovich 
„Napraforgó" című darabjának a 
premierje volt. És láttam a szerzőt, 
amint a zajos tapsok csábítására 
kifutott a színpadra. Furcsa, hegyes 
fejű, alacsony emberke, aki nem 
látszott idegennek a levegőjében. 
Élénken és mindamellett diszkréten 
mozgott a színészek közt, akik vele 
együtt hajlongtak a hálás publi-
kumnak. 

Később meglátogattam a színpa-
d on és közelről megnézve a grófot, 
láttam, milyen kedves kis preciőz 
ez az ember. Peckesen járkál, pec-
kesen beszél, az ajkát hozzáido-
mitja a kiejtett magán- és mással-

hangzókhoz, Van valami karikatúra-
szerűség a megjelenésében. 

Csak amikor már sokáig hall-
gattuk, kezdjük érezni a melegsé-
get, mely az okos és művelt sza-
vaiból felénk árad. Egy költő, 
akinek irataiban sok van egy 
d'Annunzio lélek beteges és talán 
affektált fantáziájából, a beszédében 
szindus, okos, meleg és őszinte. 

Megható, hogy mennyire ismeri 
a magyar irodalmunkat és mily 
nagyrabecsüli a fiatal íróinkat. Fő-
leg Molnár Ferenc költészetének 
adózik igaz elismeréssel és tiszte-
lettel, Az „Ördög"-ről beszélt any-
nyi odaadással, a megbecsülés oly 
fokú gyengédségével, amilyenre 
csak egy magát is megbecsülő nagy 
író képes a nagy irótársról. 

B. M. 

Jóslat. Csortos a Magyar Szín-
házban az eddigi tervek alapján 
uralja a szezont. A most következő 
horvát újdonságnak a főszerepét 
játsza, azután sorban a Molnár, 
Biró, Lengyel, Drégely daraboknak 
férfi vezető szerepeit. Beöthyvel 
természetesen a lehető legjobb ba-
rátságban van ismételten eltekintve 
attól, hogy a nyáron együtt autóz-
tak Tirolban és együtt voltak a 
Lidón a szezon kezdete óta szinte 
elválaszthatatlanok. 

Szó esik a dologról a törzsasztal-
nál mire megszólal egy újságíró. 

— Olyan jóban vannak Beöthy 
és Csortos, meglátjátok vissza megy 
még egyszer a Magyarba, 

<3*17 
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Előszó helyett. * 
Kedves Bakti, 

mint népköltőnek, sok dolog elke-
rülte a figyelmedet. Szükséged van 
további pályádon néhány figyel-
meztetésre, amelyeket ezennel ren-
delkezésedre bocsátok : 

1. Ha népköltő akarsz lenni, eh-
hez nem elég, verseket irnod, a 
néphez, tartoznod, éhezned és fáz-
nod, az utcán aludnod. Az igazi 
népköltő az akadémiában ül, a 
bankban igazgatósági tag és nép-
meséket dolgoz fel. 

2. Ha népköltő akarsz lenni, csi-
náld vissza magadat és eredj el 
falun születni, mert a szabadalma-
zott hazatulajdonosoknak ez a nagy 
falu, ahol kilencszázezer ember 
lakik és ahol mindennap ötven 
magyar születik, nem Magyarország, 
hanem valami nemzetközi folt, ami 
csak arra jó, hogy őket eltartsa. 

3. Ha népköltő akarsz lenni, ak-
kor tagadd meg, hogy ennek a 
városnak a rossz kövezetén nőttél 
fel és irj olyasmiről verset, amit 
sohse láttál, amit sohse éreztél, 
mert a szabadalmazott hazatulaj-
donosok azt tartják, hogy ez a vá-
ros nem képezheti tárgyát semmi-
nemű versírásnak, vagy egyéb 
ilyennek. 

4. Ha népköltő akarsz lenni, ak-
kor ne irj pesti jassz-nyelven, mert 
a szab. hazatulajdonosok szerint 
minden rongyos falunak megvan a 
joga ahhoz, hogy a magyar nyelvet 
tájszólássá rontsa, csak ennek a mi 
nagy falunknak nem szabad ezt. 

Vigyázz mindezekre, Bakti, kü-
* Bakti Gyula uj verses kötetéhez. 

lönben megesik veled az, hogy 
nem leszel soha tagja a Magyar 
Tudományos Akadémiának. 

Molnár Ferenc. 

Magunkról. 
(A Színházi Hét nyomdája.) 

Abból, hogy olvasóink tábora 
hétről-hétre igazán nem várt ará-
nyokban nő, tudtuk, hogy máris 
sikerült célunkat megközeliteni : 
potom husz fillérért adni az összes 
fővárosi színházak egész heti szinlap-
ját, adni legjelesebb íróink tollából 
származó, informáló cikkeket és 
tréfákat, adni illusztrációkat. 

Ámde a hálával tapasztalt siker 
egyúttal gondot is okozott. Az egyre 
elevenebbé váló színházi élet mind 
nagyobb kötelességeket ró ránk, 
annak tudatában, hogy nékünk 
továbbra is meg kell maradnunk 
a legolcsóbb magyar illusztrált heti-
lapnak. 

A dilemmát végre is ugy oldotta 
meg érdemes kiadónk : Heltai Béla, 
hogy nyomdai otthont keresett és 
talált a Színházi Hét számára. Meg-
vásárolt egy modern, minden tech-
nikai nehézséget mihamarabb játszi 
könnyűséggel legyőző nyomdát a 
város centrumában, VI., Eötvös-
utca 31. szám alatt. 

Szabadjon remélnünk, hogy a 
közönség szeretete még nagyobb 
mértékben keres föl bennünket 
ezután, amikor még inkább módunk-
ban lesz őt szolgálni. 

Ezen számunk már a mi nyom-
dánkban készült. A szerk. 

feliwAM A w a a ^ f r gyári áron beszerezhető készpénz és 
E K « a t 5 l f C Z I I S I y O l d angol rendszerű r é s z l e t f i z e t é s r e ís 
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Maróczy a Vígszínháznál. 
I. 

A Vígszínháznál van egy kávé-
ház, mely a Klub névre hallgat. 
Ez a kávéház részben arról neve-
zetes, hogy egyik szeparéjában ugy 
12 évvel ezelőtt „Kiss József Kör" 
néven egy írói csoport szorongott: 
Kemény Simon, Balla Ignác, Nádas 
Sándor, Kaszab Géza és még né-
hány szerényebb név, köztük a 
magamé is, mind élő tanulság amel-
lett, hogy a Klub kávéház másik 
nevezetességének határozott és erős 
gyökere van. Ez a másik neveze-
tesség az az erősen irodalmi jellegű 
törzsasztal, ami körül színigazgatók, 
színészek és írók szoktak ülni — 
és sakkozni. Az ifjonti irodalmi 
tradíciókat a kopaszság folytán 
némiképpen szelídült vörösséggel 
őrzi Balla Ignác, aki leginkább 
Heltai Jenővel szeret összecsapni. 
Heltai általában keresett partner. 
Főleg Fehéri Armand, a Pesti Hír-
lapnak híres riportere részéről aki 
oly szenvedélyes sakáccá lett, hogy 
immáron nem is Armand, hanem 
Sakkmand a keresztneve. 

I I . 

Sakkmandról sokan tudják, hogy 
riportjaiban sürün ad mattot a hor-
vát bánoknak, amiért többek közt 
a különösen soviniszta Maróczy is 
nagyon kedveli. 

— Kedves Armand, kérjen tőlem 
bármit — mondta néki a minap a 
Pesti Hírlap szerkesztőségében — 
és én teljesítem. 

Fehéri elgondolkodott egy pilla-
natra, majd_ félrehívta Maróczyt, 

összesúgott vele; hogy mit, titok 
volt, csak ennyi hallatszott vége-
zetül: 

— Nagyon szívesen! 
Ezt Maróczy mondta. 

És másnap, csütörtökön megjelent 
a Klub kávéház említett törzs-
asztalánál Maróczy. Persze általá-
nos szenzáció. Csakhamar körül-
állták az asztalt, miközben Fehéri 
Sakkmanddal a Mester összecsapott. 
Fór nélkül uraim, fór nélkül!! 

— Végez vele három perc alatt! 
— jegyezte meg Faludi Sándor. 

— Miért nincs itt, éppen most 
Vendrey vagy legalább Tihanyi!! 
— sopánkodott Kemenes — az le-
galább megmentené az asztal becsü-
letét. De Fehéri?! 

Ám elmúlt a három perc, és 
Fehéri még mindig győzte szuszszal, 
sőt láthatólag szorongatta Maróczyt. 

— A Mester indisponálva van! 
— súgtak össze a kibicek. 

— Nézd, hogy ráncolja a hom-
lokát — jegyezte meg valaki. 

— Az ám! Söt izzad! 
Valóság volt: Maróczy már tiz 

perce viaskodott Sakkmanddal és 
láthatólag ki volt merülve. 

és hozzávalók 

leéolcsobb a r a k mellett I 
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— És és most jött a szenzáció — 
a tizenegyedik percben a világhirü 
Mester megmattolva hanyatlott hátra 
Altalános elámulás. Sakkmandot 
még körül is tapogatták, ugy meg-
bámulták. Az olvasó persze erre 
nem hajlandó, mert rég kitalálta, 
hogy Fehérí a Pesti Hírlap szer-
kesztőségében előzőleg arra a kis 
szívességre kérte meg Maróczyt, 
hogy engedje magát a Klub kávé-
házban általa megmattoltatni. És 
ez Maróczynak, hosszas erőlködés 
után, sikerűit is. 

III. 
Még ott ragyogott a sakkdícsfény 

Fehérí feje körül, és már Maróczy 
a kemény ellenfélként elismert 
Faludi Sándorral viaskodott, ami-
kor, az ablakokon át gurulni látták 
Vendrey tatát, a Klubasztal egyik 
sakkmatadorját. 

— Mutassuk be Vendreynek 
Maróczy urat Kóbor Tamásként és 
eresszük össze őket! — adta ki a 
jelszót Faludi Sándor. 

Es ugy lett. 
— Kóbor ur? — örvendezett 

Vendrey, aki a tréfacsinálók örö-
mére nem ismerte fel Maróczyt. — 
Nagyon örvendek! Parancsol talán 
egy sakkot? 

És azzal elkezdődött a játék. 
Vendrey hogy kimutassa a kiváló 

iró iránti tiszteletét, udvariasan la-
zsált és vesztett. 

— Mutatott néhány jó húzást, 
mutatott — ismerte el Vendrey és 
már állította fel újra a figurákat. 

— Tudok egy keveset! — sze-
rénykedett az ál-Kóbor. 

— Több ez a kevésnél uram ! 
Én mondom! — és most már ke-
ményen kezdett játszani a tata. 

Erre még hamarabb lett — matt. 
A kibicek alig tudták visszafojtani 
nevetésüket. És tatus, nekipirultan, 
és most már minden megjegyzés 
nélkül, újra felállította a figurákat. 
És mert sakkmatadóri tekintélye 
kockán forgott, minden húzáson egy 
percig gondolkodott ; nem kellett 
megerőltetni a fejét, mert már az 
ötödik húzásnál kész lett. Vendrey 
meredten bámult ellenfele szemei 
közzé. Erre aztán kitört a kacagás. 

Nem nézhette ezt soká Maróczy, 
felállt teljes nyurgaságában és bo-
csánatkérő hangon szólt: 

— A társaság megtréfálta. Én 
nem Kóbor vagyok, hanem Maróczy. 

— Azt mindjárt gondolhattam 
volna ! 

— Miből? — Kérdezte Faludi. 
— Abból, hogy megmattolt — 

felelte büszkén Vendrey. 
Ás ka. 

ö 1 1 a t , Z A x f y l 

legjobb minőségben kizárólag 

MÜLLER J. L. cs. és kir. udv. szállítónál 
Budapest , IV, Koronáherceg-utca 3. 

Figyeljünk s cimre és házszámra. 
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A féltve őrzött próba. 
A jövő hét főérdekessége kétség-

kívül Kövessy Albert vállalkozásá-
nak, az Uj Színpadnak megnyitó 
estéje. Több pompás színpadi mű 
ötletes szerzőjének, a hosszú éve-
ken át vidéken direktoroskodó 
Kövessy Albertnek Budapesre jöve-
telét meg a centrálizáció ellensé-
gei is örömmel kell, hogy fogadják. 

A jövő hét keddjén állja ki az 
uj gárdája a tüzpróbát. A bemuta-
tás főérdekessége természetesen 
Biró Lajos Szent házasság cimü 
egyfelvonása, melyre a lehető leg-
nagyobb gonddal készült el az uj 
színház. 

Szerdán történt ; éppen a Biró 
darab erős próbája folyt a szín-
padon, mikor a színpadi bejáró 
sötétjében egy borotvált arcú fiatal 
ember botorkált a színpad felé. 

Bodonyi Béla a társulat fiatal 
tagja, aki a Szent házasság egyik 
főszerepét játsza, de éppen nem 
lévén jelenése, kiment egy cigaret-
tára, megállította az idegent. 

— Kérem hova tetszik menni? 
— A direktorral akarok be-

szélni — volt a felelet. 
— Csakhogy az most a Biró-

próbán van. 
— Hát akkor bemegyek a pró-

bára — vetette közbe az idegen — 
ugy sem láttam még a próbát. 

Bodonyi furcsa szemmel nézett 
a vendégre, a sötét folyosón nyil-
ván ajánlkozó színésznek gondolta 
és ridegen kijelentette: 

— Kérem a Bíró próbára a di-
rektor ur utasítása szerint nem 
szabad senkinek sem bemenni. 

Az utolsó szónál jött ki az ajtón 
Bródy István a színház főrendezője 
aki az idegenben Bodonyi legna-
gyobb ámulatára Biró Lajost üdvö-
zölte nagy melegséggel és boldogan 
vitte be darabja próbájára. 

A próba bevégeztével Biró meg-
elégedését fejezve ki a stílszerű 

rendezés és az összevágó előadás 
fölött; az inast játszó Bodonyival is 
megbékült, sőt külön köszönetét 
fejezte ki, amiért úgy őrzi—a próbát. 

Czobor Károly. 
Kiváló zeneszerző és még mind-

nyájunk emlékezetében élnek nagy-
szerű alkotásai : a Hajdúk hadnagya, 
a Rab Mátyás. Amint értesülünk 
most ismét az aktivitás terére lé-
pett és ép most dolgozik egy egy-
felvonásos operán, amelynek szö-
vegét Roboz Andor dr. irta és amely 
minden valószínűség szerint még e 
saisonban színre kerül a magy. kir. 
Operában. Ez alkalomból bemutat-
juk olvasóinknak képét, azzal a 
hozzátevéssel, hogy nagy örömünkre 
szolgál, hogy e kiváló zenészünk 
ismét megszólal és ismét gyönyör-
ködtetni fogja a közönséget, amely 
oly hálásan tapsolt régebbi mun-
káinak. 

CZOBOR KAROLY-
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A közönség csalódása. 
Nagy izgalmat keltett annak ide-

jén Skabby Dávid tragédiája, akit 
Polonius szerepében Harwey Sha-

venchin, a kiváló 
angol szinművész, 
mint Hamlet, a füg-
göny mögött vigyá-
zatlan szúrásával 
halálra sebzett. A 
tulheves Shaven-
chint természetesen 
törvényszék elé ál-
lították, de mert 
kiderült, hogy a já-

ték hevében, puszta véletlenségből 
szúrta le partnerét : fölmentették. 
Mikor azután legközelebb ismét 
megjelent a szinpadon és megint 
Hamlet szerepében, a közönség 
ség nagy ovációban részesítette a 
jeles művészt, Ezúttal még szebben 
még nagyobb művészettel játszott 

mint valaha, a hatás felvonásról-
felvonásra nőttön-nőtt és épen a 
Polonius-szal való jelenetében érte 
el tetőfokát mikor Poloniust, akit 
ezúttal Percy Mocenful személye-
sített — megint leszúrta. 

Shavenchin tehát megint a tör-
vényszék elé került ; ugy látszott, 
hogy ezúttal nem viszi el szárazon-

Hosszas tárgyalás és huza-vona 
után azonban mégis fölmentették a 
szerencsétlen kezű művészt, de az-
zal a kikötéssel, hogy Hamlet sze-
repében többé föllépnie nem sza-
bad. Szegény Shavenchin hat hó-
napig nagyon ártatlan szerepekkel 
volt kénytelen megelégedni ; búnak 
eresztett fejjel járt-kelt művész-
társai közt és módfelett fájlalta, 
hogy legjobb szerepétől fosztották 
meg. Végre, sok rimánkodás után 
és a közönség kérésére, a direktor 
ismét kiosztotta neki a Hamlet 
szerepét, de elővigyázatból ezúttal 
egy önmagá-
val teljesen 
meghasonlott, 
emberre bizta 
Polonius, sze-

repét, akit arról is biztositott, hogy 
szerencsétlenség esetén családjáról 
bőkezűen fog gondoskodni. 

A nagy szinházi eseményről 
szóló hirlapi közlemény után, a 
furfangos direktor a következő, 
sokat sejtető megjegyzést biggyesz-
tette : 

„Meglehet azonban, hogy rosszul 
cselekedtünk, mikor Harvey Sha-
venchin látszólagos nyugodt visel-
kedésében megbiztunk, mert két 
nap óta ezen a különben rokon-
szenves művészen mintha némi 
nyugtalanság, jelei volnának ész-
lelhetők". 
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Mondani sem kell ezek után, 
hogy színültig megtelt a szinház, 
mégpedig fölemelt helyárak mellett. 
Az előadás szépen perdült, a hatás 
egyre fokozódott. A gyilkosság jele-
nete előtt a direktor fölkeresi 
Shavenchint a színfalak mögött és 
igy szól hozzá : 

— Harvey, Önt ismételten figyel-
meztetem, hogy ne heveskedjék 
megint. Igazságérzetem azonban 
arra késztet, hogy eláruljam Önnek 
hogy Jenny Bamboo, aki most 
Polominó nagyját játsza, életunt 
ember, aki már több izben követett 
el öngyilkossági kísérletet. Remé-
em, hogy ezúttal mérsékli magát 
és nem lész baj. Még csak azt 
j egyzem meg, hogy Bamboo csa-
ládjáról illő módon gondoskodtam. 

A furfangos direktor azonban 
rosszul számított, mert szavainak 
léppen az ellenkező hatása lett-

Harvey Shavendin egészen kijóza-
nodott tőlük. Már amikor a szin-
padra lépett, meglátszott rajta, 
hogy valahogy kiesett a szerepé-
ből, mikor pedig az a jelenet követ-
kezett, amelyben „patkán!" kiál-
tással a függönz mögé szúr, olyan 
ügyefogyottnak látszott, hogy alig 
ismertek reá, A közönség legott 
észrevette, hogy a szúrás olyan 
kíméletes volt, hogy ezúttal senki-
ben kárt nem tehetett. Nosza lett 
erre olyan pisszegés, ordítás, fütyö-
lés. akárcsak a magyar képviselő-
házban. Harvey szégyenszemre 
kénytelen volt elhagyni a színpa-
dot és végig sem játszhatta a 
szerepét, minthogy pedig ez a tün-
tetés másnap is megismétlődött : 
a rendőrség végképp eltiltotta Sha-
venchint Hamlet szerepétől. 

Tristan Bernad után 
Csillay Kálmán. 

i 
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HALLO MIUJ5AG 
A Színházi Hét e heti számában Gosz-

leth István művészi színházi felvételeit 
hozza. A kitűnő fényképész állandóan főg 
lapunk számára dolgozni. 

Vendégszereplés a Budapesti színházban. 
Az elmúlt héten nagy sikerrel vendégsze-
repelt Somogyi Nusi a Budapesti színház-
ban, Tilda szerepét játszotta el ötletesen, 
temperamentusosan, mig énekszámaival sok 
tapsot aratott. 

Az Asszonyfaló Szegeden. Csütörtön este 
került szinre Eisler híressé vált operetteje, 

még pedig pompás összerejü előadásban. 
A címszerepben H. Heltai Jenő brilliáns 
alakítást produkált, a szegedi lapok egyér-
telmüleg dicsérik finom, művészi játékát 
és fölötte kellemes énekművészetét. Tilda 
szerepében Déry Rózsi, Antal Erzsi mint 
Mari tette magát érdemessé a közönség 
tapsaira, úgyszintén jelesül állta meg helyét 
Szűcs Irén, Solymosi, Oláh és Szathmáry. 

A brassói színház ügye. Egy, 
a színház ügyekben igen nagy te-
kintéllyel és súllyal biró fővárosi 
napilap megírta, hogy a brassói 
színház ügyét a város illusztris 
képviselője, Szterényi József éppen 
nem hordja a szivén és a brassói 
magyar színészetet csakhamar ki-
szorítja az állam nemtörődömsége 
folytán a szászság, mely a maga 
nagy vagyonából előbb képes Thália 
papjainak hajlékot emelni. Bár a 
cikk tendenciózus volt, megvolt 
az a haszna, hogy Szterényi csak-

A „Gráczia"- fűzőt 
az amerikai Patent and Trade-Mark Bulletin nevü 
világlap a fontosabb jelentőségű alkotások közt ismer-
tette s ez az első eset, hogy füzőtalálmány ily ki-

tüntetésben részesült. 
O V 3 . S ! Utóbbi időben többen próbálkoznak fűzői-

ket halcsontnélkül forgalomba hozni, sza-badalmukat azonban n e m utánozhatják, mert az a 
törvény védelme alatt áll ! 

Számos elismerés és kitüntetés bizonyítja a Grácia-
füző jóságát és elegáns alakítását. 

Kizárólagos gyártási jog : 

Biró R e z s ő n é és Társa 
füzősp ecial ísták 

Budapest, VI. ker., Andrássy-ut 38. szám. 
Fiókok : Budapest, Váci-utca 7., Győr, Kolozsvár, 

Árjegyzék 
díjmentesen 

kapható. 
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ugyan lépéseket tett a brassói ma-
gyar szinház ügyében. Ezt bizo-
nyítja Balogh államtitkár itt követ-
kező levele : 

Kegyelmes Uram ! 
A brassói kulturház ügyében, mely 

iránt érdeklődni méltóztattál, van 
szerencsém nagybecsű tudomásodra 
hozni, hogy a Brassóban kulturház 
céljára megvásárolt telek felhaszná-
lására nézve, az ottani illetékes té-
nyezőkkel folytatott tárgyalások alap-
ján, a mutatkozó szükségletnek meg-
felelően, azzal a tervvel foglalkozunk, 
hogy ott ne kulturházat épitsűnk, 
hanem a magyar színészet számára 
emeljünk hajlékot. így Brassót a 
vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumi tárca 1913. évi költségvetésé-
ben a kulturházak rovatánál szereplő 
25,000 korona többlet, mely más 
városoknak régebben tett Ígéretek 
folytán már amúgy is le van kötve, 
nem érdekelheti, de megnyugtatá-
sodra közlöm, hogy a költségek a 
vidéki szinészet segélyezésére szol-
gáló, szintén tekintélyes emelésre 
előirányzott javadalom keretei közt 
megoldást nyerhetnek. 

Fogadd kiváló tiszteletem nyilvá-
nítását. 

Budapest, 1912 szeptember 28. 
Balogh Jenő, államtitkár. 

Krémer Szentesen. Krémer Sándor tár-
sulata első előadását Biró Lajos és Lengyel 
Menyhért Cárnőjét mutatta be Szentesen. 
Az előadás igen jó volt. Második előadásul 
zsúfolt ház előtt került szinre a Leány-
vásár. A társulat főbb tagjai : Dezséri Emma, 
Bánhidy Ilona, Kallós, Földes, továbbá 
Szigethy Irén, Gyulai Gizi és Szőreghy 
János. 

Magyar szinészet Pozsonyban. Október 
2-án kezdődik a magyar téli évad a po-
zsonyi Városi Színházban. A társulat, amely 
Kaposvárott nem valami nagy sikerrel mű-
ködött, a jövő héten tér vissza fő állomá-
sára. Polgár társulatának uj tagjai: Mar-
czelle Irma, Fenyő Mici, Pataki Vilma, 
Nádasi Mici, Jászai Olga, Ladányi Imre, 
Fenyő Emil, elsőrangú színészek és hama-
rosan belekerülnek a derék pozsonyi nép 
szeretetébe. 

Színházi bérlet Győrben. Néhány nap 
múlva megkezdi előadását Győrben Patek 
dr. társulata és a város utcáin nagy fal-
ragaszok hirdetik a színházi bérletet. És 
csudálatos, mig Aradon, Nagyváradon, 
Kolozsvárott szinte töri magát a publikum 

a páholy és zsölle bérletek után, Győr, 
mely éppen nem mondható emiitetteknél 
alacsonyabb nívón álló városnak, évről-
évre kisebb mértékben veszi igénybe a 
színházi bérletet; Mondanunk sem kell, 
hogy a rendes színházi bérlet nagy köny-
nyebbség a direktornak, mivelhogy a bér-
let beválása esetén, bizonyos minimális 
jövedelem biztosítva lévén, nem kell a 
naponként változó műsorra törekednie, a 
társulat jobban előkészülhet uj és klasszikus 
darabokra, miáltal az előadások nivója 
emelkedik. Különösen társulatoknak, egy-
leteknek igen érdemes néhány hely bérlet 
által való lekötése, mert igy a direktornak 
állandó jövedelmet, tagjaiknak a rendesnél 
20—25 százalékkal olcsóbb jegyeket ke-
resnek. 

Az újpesti Népszínház három havi szüne-
telés után ismét megnyitja kapuit és rész-
vénytársasági alapon folytatja működését. 
A részvénytársaság 50,000 koronával ala-
kult meg f. hó 19-én, amely alkalommal 
igazgatókká megválasztattak : Kálmán Ödön, 
Winternitz Gyula, Lányi Ernő, Ladányi 
Zsigmond, Földes István, özv. Papir Sán-
dorné, Miklós Antal. A teljesen ujjászer-
vezet társulat, melynek a főerősségei a 
direktornén kivül Hegyi Lili, Gáthy Gitta, 
Fehér Olga, Harsányi Giza, Nagy Vilma, 
Peterdy, Békéssy. Vakár, Szőreghy, Baróthy, 
szerdán tartot ta első előadását Jarno ope-
retteje, a Muzsikus leány került szinre 
zsúfolt ház előtt. Reméljük, hogy az új-
pesti közönség meleg érdeklődése az ér-
demes színtársulatnak és a balsors által 
annyira üldözött özv. Papiménak jobb 
jövőt fog biztosítani. 

Színészet Pápán. Dr. Patek Béla kitűnő 
győri társulata Pápán egyre-másra „csinál" 
telt házakat. E héten az „Asszonyfaló", a 
János vitéz, A vörös talár, Lengyel me-
nyecske, Az ördög kerültek szinre, a főbb 
szerepekben T. Bihary Böskével, Sellő 
René vei, Zöldi Elzával, Fodorral, Tihanyi-
val, Baróthyval. 

Szinészet Mezőkövesden. Mezőkövesdről 
írják lapunknak, hogy oda Lászlófi V. Bó-
dog igazgatása alatt egy 20 tagból álló 
társulat érkezett 12—15 előadásra. A tár-
sulat a legfrissebb darabokkai van felsze-
relve és működése elé a mezőkövesdiek 
nagy várakozással néznek. 
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Érdekes ráhibázás. 
A Dcutches Volkstheaterben 

szombaton este Bracconak a Ma-
gyar színház művészéről ismert 3 
felvonásos, a „Tökéletes szerelem" 
vígjátéka mellett bemutatták Paul 
Czinnernek „Satans Maske" c. egy-
folvonásos groteszkjét; a kis darab-
bal nagy sikere volt a szerzőnek, 
így a „Zeit" meg is jegyyi „als 
könne hier zieh ein neuer Molnár 
entwickeln" (mintha egy uj Molnár 
fejlődne ki szemünk láttára) Ezt 
a megjegyzést nem azért citáltuk, 
mintha büszkélkedni akarnánk, hogy 
Molnár már a bécsi piacon is érték-
jelzőként szerepel, hanem mert 
nincs egy hete sem, hogy Kövessy 
Albert, az Ujszinpad igazgatója 
épen Molnárt kérte fel a „Satans 
Maske" lefordítására, mert hogy 
annak szerzőjét a világhírű magyar 
színműíró követőjeként ítélte meg. 
Nem valószínű, hogy a Zeit kriti-
kusa tudott erről, és igy érdekes 
ráhibázással állunk szemben, ugy 
Kövessy, mint a Zeit kritikusa 
részéről. 

Tóvölgyi Margit nyugalomban. Egy ra-
gyogóan indult művészpálya véget 
ért. Művészetének delelőjén, nagy 
értékes sikerek után vált meg 
Tóvölgyi Margit a színpadtól. Mű-
vészéletének nagyobb részét Sze-
geden töltötte, honann rövid időre 
távozott Kolozsvárra. Somló idejé-
ben arról is szó volt, hogy a Nem-
zetibe kerüljön, de ez a terv csu-
pán terv maradt. Ahol működött, 
mindig első volt a drámai szakban. 
Mindig jelentőséget tudott adni a 
szerepének és a saját sikere mellett 
elő tudta idézni az előadás sikerét 
is. Ami nagy szó. 

Mozgófénykép a mükiállitásról. A mü-
kiállitási ünnepségek Szombathelyen 
a mozigép elé is kerültek, és Végh 
György, az Apolló Színház agilis 
vezetője, nem kiméit költséget és 

fáradtságot, hogy az érdekes ünnep-
ségeket publikumának vászonon is 
bemutassa. Ezzel több ok, hogy 
Szombathely intelligens publikuma 
támogassa a mozgószinházat. 

A mult számunkban immár be-
mutatott citera tanáraink címeit a 
következőkben adjuk : 

Hornik Ede VII., Vörösmarty-u. 
15., I. 

H.-né Richter Józsa VI., Hungá-
ria-ut 51., I. 

Brack Emma VI., Lomb-u. 43., II. 
Medetz Margit VIII., Népszinház-

utca 51., II. 

ATÖkIVn VEíEAWTALflÁL 

Az átmenet. A budapesti pezsgő 
szinházi élet a vidékről felhozott 
tehetségeket nem hagyja a felfedező 
szinháznál, hanem különösen néhány 
évvel ezelőtt volt gyakori eset, 
egyik fővárosi szinház elhóditja a 
másiktól. 

így ment át Odry Gál Gyula, 
Csillag Teréz a Vigből a Nemzetibe, 
Mészáros Gizella a Magyarból a 
Vigbe, Góthék a Vigből a Magyarba 
és vissza és Csortos a Magyarból 
a Vigbe és vissza. Most a benfen-
tesek egy ujabb átpártolásról be-
szélnek. Egy nagyon talentumos 
fiatal színészről van szó, aki talán 
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már a közeli napokban frontot 
illetve szinházat változtat. 

A héten ez a fiatal szinész be-
jön a kávéházba, mire megszólal 
Vágó : 

— Biztos, hogy átmegy. 
? ? 
— Nem látjátok! Átmeneti kabát-

ban van. 

A levél. Tengerész Kató bemu-
tatóját követő estén egy ujságiró 
bement a Népopera színpadi folyó-
sójára, ahol Méreivel akadt egy 
kis dolga. A folyósón találkozik 
Hortay Sándorral a szinház uj 
tagjával a Tengerész Kató pompás 
vizikapitányával, akinek régi isme-
rőse. Kölcsönös meleg üdvözlések 
után élénk beszélgetésbe kezdenek, 
amikor a szinház portása egy le-
véllel jelentkezik. 

— Kérem Horthy ur tessék ezt 
a levelet átvenni a direkciótól jött. 

Horthy elsápadt. Remegve irta 
alá az átvételi elismervényt „pardon 
kérlek" hebegte az ott álló újság-
írónak és a levéllel elvonult a 
szinpad egyik zugában. 

|Ö|[Ö][®][H]I®][Ö][H] 

Lelkében a legváltozatosabb érze-
lem hullámzás ment végbe. Hirtelen 
nem tudta mire gondoljon, mit irhát 
neki a direktor, akivel csak az 
imént beszélgetett a legbarátságo-
sabban. Felmondás? Aligha a nagy-
szerű kritikák után. 

Reszkető kézzel bontotta fel a 
levelet, melyben legnagyobb örö-
mére a Népopera igazgatósága kö-
szönetét tolmácsolta a tengerész-
kapitány eljátszásáért. 

Ugyanilyen tartalmú levelet ka-
pott Újvári Lajos a Tengerész 
Kató kitűnő hajóorvosa is, a hálás 
direkciótól. 

5iiRKtfiTői ü i m r r w 
? 

UMMI 
különlegességeket, elsőrangú 

^ ^ ^ ^ ^ francia gyártmányokat disz-
kréten és olcsón küld szét, 
valamint sebészeti és beteg-
ápolási Cikkeket a legjobb 
minőségben szállít az 

Első Magyar Kőtszergyár 
Budapest, II., Lánchid-utca 15. 

Töhbeknek, Az É v a premierje az eddigi műsor-
terv szerint október 9-én lesz. Ilonka. 1., 23 éves, 
1000 korona. 2., Rendkívülinek tartjuk. 1200 korona. 
Nagyon boldog. Várjuk vissza szeretettel. Valószí-
nűleg már október közepén fellép a Magyar színház-
ban. Déva. 1., 8000 korona. 2., 38 éves. 3. Bonvivant. 
4., Lehet több felvonásos i s? P. S. 1., Jelenleg nincs 
Budapesten. 2., A férfi főszerepet játsza. Éva. Krizan-
temum. 2., Huszonkilenc. 3., augusztus 16-án. 4., Min-
den nap 10 órától kezdödöleg. Lenyike és Matyóka. 
1., Az e heti számunk megcáfolja feltevését. 2., Oda 
van szerződve még három évre. 3., Jön folytatásuk. 
4., Az Uher filmek néhány hét múlva jönnek ki a 
budapesti mozikban és azután hamarosan vidéken is 
bemutatják. 5., Budai leány. 6., ezideig még sehova 
K. Gizus. 1., Harminc éves. 2., Zsidó. 3., 9.000 korona. 
4., Szegfű. 5., Kollegája. Hét. 3—400 koronát kaptak 
a darabok szerzői. Illető. Lessz még jobban is. Ugye 
megjósoltuk. 
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Förstner nővérek és Z. Richard 
dívattermében készültek 

Hajnal Hajnalka remek toilettjei] 
a „Tengerész Kató"-ban. 
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A l e g m o d e r n e b b ü l 
b e r e n d e z e t t n y o m d a 

SZÍNHÁZI HÉT 
NYOMDÁJA 

B U D A P E S T , 
VI .EÖTVÖS-U. 3 1 . 

TELEFON 133-98 . 

észit mindennemű nyomdai 
terméket ízléses kivitelben. 
K 
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nmzETi fSlÜl̂ 'tesi >zínní/ 
Szombat este: Rang és mód. 
Vasárnap délután: Csizmadia mint kisértet. 
Vasárnap este: Az erősebb. 
Hétfő: Az ember tragédiája. 
Kedd : Liliomfi. 
Szerda: Az erösebb. 
Csütörtök: Széchy Mária. 
Péntek: Ne váljunk el. 
Szombat: Ne váljunk el. 
Vasárnap délután : Rang és mód. 
Vasárnap este: Az ember tragédiája. 

KIRÁLY >zinuÁz 
Vasáruap délután: Leányvásár. 
Vasárnap este: Limonádé ezredes. 
Hétfő: Limonádé ezredes. 
Kedd: Limonádé ezredes. 
Szerda: Limonádé ezredes: 
Csütörtök: Limonádé ezredes. 
Péntek: Limonádé ezredes. 
Szombat: Limonádé ezredes. 
Vasárnap délután: János vitéz. 
Vasárnap este: Limonádé ezredes. 

l U t í / P S v í i i u á / 

Vasárnap délután : Karennin Anna. 
Vasárnap este : Szerencsefia. 
Hétfő: A frankfurtiak. 
Kedd: Rablólovag. 
Szerda: Szerencsefia. 
Csütörtök: Sárgaliliom. 
Péntek: Frankfurtiak. 
Szombat: Szerencsefia-
Vasárnap délután : Az apostol. 
Vasárnap es te : Rablólovag. 

UJ SZÍNPAD. 
Kedden: Megnyitó előadás. I. Szent házasság. II. 
Rabszolgalázadás. III. Sátán. Egész héten ez a műsor. 

vi n h í z 

Szombat: Piktorok. 
Vasárnap délután : Osztrigás Mici. 
Vasárnap este: Erős láncok. 
Hétfő : Erős láncok. 
Kedd : Piktorok. 
Szerda : Erős láncok. 
Csütörtök : Piktorok. 
Péntek : Erős láncok. 
Szombat : Primarose. 
Vasárnap délután : Csitri. 

NËP- dÉÍ0PQRA 
Vasárnap: Tengerésy Kató. 
Hétfő: Traviatta. 
Kedd : Tengerész Kató. 
Szerda: Szevillai borbély. 
Csütörtök: Tengerész Kató. 
Péntek : Tengerész Kató. 
Szombat: Rigolettó. 
Vasárnap délután : Cornevillei harangok. 
Vasárnap este: Tengerész Kató. 

F O G T K H I 
ES F O G O I _ 
^ U T E R E M * 

K k A r o u c i 
Eend.l*. ünn 

vTOWtïl 
epnap 

Fogpótlások (a gyökér 
eltávolítása nélkül is) 
aranyban és vulcanít-
ban. Szájpadlás nél-

küli fogpótlások u. m. 
amerikai hidak, csapos fo-
gak és arany koronák a 
legművészibb és természet-
im kivitelben. Arany, por-
celán, amalgan és email 
tömítések (plombák), fog-
húzás teljes érzéstelenítés-
sel csakis Edelmann lózsef 
dr. és Mária Arthur egyet, 
orvos — fogorvos. 

n p - i K K 1 A r f o l r 01 tások Ehrlich 606. a legújabb 
A l v K O S oltószerrel, melyet közvetlenül 

Frankfurtból kapok s melynek alkalmazásánál sem rosszullét, sem fog-
lalkozási akadály nem lép fel. Féríígyengeséget (impotenciát) biztosan 
gyógyít: Dr. Bolgár intézete, Budapest, Jőz9ef-körut 80. 

1 
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Û N y u g a t - m o z g ó 
Tcréz-körut 41, Minden műsora sláger. 

nrnzcn tfimiÁz ntniETí q i ^ S B ^ i l M ! vinuri 
Az ember tragédiája. 

Drámai költemény. Irta: Madách Imre. Színre alkal-
mazta: Paulay Ede. Zenéjét szerzette: Erkel Gyula. 

Személyek: 

Luczifer Qyenes 
Ádám Beregi 
Éva S. Fái Sz. 
Kimon, Miltiades és Lucia fia . . . . Kiss A. 
Catulus Horváth 
Hippia Lenkey H. 
Ciuvia György I. 
Péter Apostol Gál 
Heléna, Izaura kiséröje K. Gerő L. 
Patriarcha Gabányi Á. 
Aggastyán Gebányi Á. 

Az ember tragédiája meseje. 

I. szin. A teremtés nagy müve befejeződött Luczi-
fer gúnyolja a nagy müvet és fogadkozik, hogy meg-
dönti a teremtés muukáját. 

II. szin. Luczifer eltántorítja az első emberpárt az 
Úrtól, aki hűtlen teremtményeit kiűzi a paradicsom-
ból . 

III. szin. Luczifer álmot bocsát rájuk, amelyben az 
emberiség nyomorúságos jövőjét meglássák. 

IV—XI. szin. Az álom végigvezeti Ádámot és Évát 
az emberiség történetén. Egyptomban a zsarnokság 
termel szívfacsaró képeket. Görögországban a nép-
uralom. Rómában a kéjekbe való elmerülés nyújt 
vigasztalan látványt. Jó ugyan a kereszténység, de 
Ádám, mint Tankréd keresztes lovag, ebben sem lát 
teljes vigasztalást. így csalódik végig minden képben 
mint Kepler, mint Danton és mint résztvevő a londoni 
vásáron. A jelenkor is sötét, a jövő nem biztat 
semmivel, a jégkorszak egyenesen kétségbeejtő. 

XII. szin. Az álom véget ér, az elkeseredett Ádám 
öngyi lkossá akar lenni. De ekkor tudtára adja Éva, 
hogy anyának érzi magát. Luczifer elvesztette a 
csatát: Ádám leborul az ur előtt és tovább küzdi az 
életét. Az Ur a következő fenséges szózattal önt 
belé bizodalmat és erőt: „Mondotta: ember küzdj és 
bizva bizzál." 

Felvonásközökben a portásnál megrendelhetők szin-
házutánra a Luxus Autoforgalmi részvénytársaság 

legelegánsabb bérautói (70—65, 81—42.) 

A szerelem gyermeke. 
Szinmü 3 felvonásban. Irta Henry Bataile. 

Fordította: Ábrányi Emil. 

Személyek: 

Rantz államtitkár Gál Gyula 
Nelli Rantz Váradi Aranka 
Liane Orland Cs. Alszeghy I. 
Maurice Ódry Árpád 
Oline , D. Ligeti Juliska 
Raymond Horváth Jenő 
Loredan Hajdú József 
Myrtille Vizvári Mariska 
Gaby Kelemen Mária 
Dédé Rajnay Gábor 
Curardi herceg Lubinsky Tibor 
Bowling, jokey Szőke Lajos 
Nathalie K. Demjén Mari 

I. felvonás. Ranzot, Liane régi barátját államtitkárrá 
nevezik ki. Kellemetlen neki a 17 éves viszony. 
Jelentéktelen ös szeveszés t felhasználja s elhagyja. 

II. felvonás. Liane régebbi szerelméből származó 
fiához menekül és elpanaszolja. A fiu ugy akar k é s t 
tenni Ranz torkára, hogy ennek leányát, aki szerel-
mes belé s házassága előtt búcsúzni akar tőle, egész 
éjszaka magánál tartja, az apát pedig anonym levél-
ben figyelmezteti . 

Felvonás közökben a portásnál megrendelhetők szin-
házutánra a Luxus Autóforgalmi részvénytársaság 

legelegánsabb bérautói (70—65. 81—42.) 

III. felvonás. Lianet, aki még egy utolsó kísérletet 
tesz, Ranz nem fogadja. Erre a fiu megy el s el-
mondja, hogy R. leánya szereti őt, mikor azonban 
megtudja, hogy ő csak egy pincér fia, csak annyit 
kéri, hogy R. béküljön ki az anyjával, akkor lemond. 

IV. felvonás. R. és L. kibékültek. R.-nek kellemet-
len a fiu, tehát Amerikába akarja küldeni. Az anya 
nem túlságos fájdalommal beleegyezik. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja 
meg a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET 
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Ú J D O N S Á G ! 

P r i m e r o s e . 
Vígjáték három felvonásban. írták: Flers és Caillavet. 

Fordította: Góth Sándor. 
Személyek : 

Sermaisené asszony Haraszthy Hermin 
Primerose Góthné Kertész Ella 
A bibornok Hegedűs GyulE 
Gróf Plelan Fenyvesy Emil 
Donatienne Mészáros Giza 
De Lancrey Góth Sándor 
Dr. Fardin Balassa enő 
Sámuel Dávid Tihanyi Miklós 
Plelan Hubert Zátony Kálmán 
Montpreux báróné Molnár Aranka 
Plelan grófnő Makay Margit 
Champvernierné asszony . . . . Varga Anna 
Starininé asszony Kürthy Sári 
Denis Vendrey Ferenc 
De Layrac Kenenes Lajos 
Edmond Lakos Edit 

I. felvonás. Primerose igen előkelő, hithű 
arisztokrata családja körében is megőrzi 
szabad szellemét, anélkül, hogy ellentétbe 
kerülne a legszigorúbb erkölcsi felfogá-
sokkal. De azt megteszi, hogy Írásban 
megvallja szerelmét Lancry Pierrenek, egy 
igen derék fiatal embernek. Ez azonban 
megtudva, hogy tengeren tul levő vagyona 
elveszett, büszkeségből eltagadja igaz érzel-
meit és kijelenti, hogy nem veheti nőül 
Primeroset. A leány elpanaszolja keservét 
a bibornoknak, és aztán elhatározza, hogy 
apácává lesz, 

IL felvonás. Primerose közel van ahhoz, 
hogy felavassák. Egyelőre társnőjével, egy 
Donatienne nevü parasztlánynyal járja a 
falut és jótékonykodik. így találkozik 
Pierre-rel, aki megmentette vagyonának 
jelentékeny részét, de most már hiába 
akarja visszahódítani Primeroset, aki az 
Ur menyasszonyának tekinti magát. Ekkor 
hire érkezik, hogy a zárdát, amelyben 
Primerose él, feloszlatja a politikai ható-
ság. Pierre önfeláldozóan arra vállalkozik, 
hogy ezt megakadályozza. 

111. felvonás. Primerose megtudva, hogy 
Pierre esetleg más nőnek lesz a férje, nem 
bir a féltékenységével, lemond az apácai 
életről, felölti világi ruháját, és engedve a 
sziv szavának, nőül megy Pierrehez. Ebben 
része van nagybátyjának, a bibornoknak 
is, aki az ügy e megoldása után gyónni 
siet. 

Erős lánczok. 
Vígjáték 3 felvonásban. — Irta Saiten Felix. 

Fordította Heltai Jenő. 
Személyek: 

Az uralkodó herceg Hegedűs Gyula 
A hercegnő, második felesége . . . . Góthné K. Ella 
György, a trónörökös Zátony Kálmán 
Gróf Marnitz, kamarás Góth Sándorj 
Wartenberg grófnő, udvarhölgy. . . . Kende Paula 
Hedwig ... . . Sz. Varsányi I. 
Strunz, gyógyszerész Vendrey Ferenc 
Dr. Schwimmer Tihanyi Miklós 
Ulrich, malomigazgató Bárdi Ödön 
Hammer tábornok Balassa Jenő 

Szemben vacsorázunk a Schückben. 

I. felvonás. Az uralkodó herceg és neje haragusz-
nak a trónörökösre, aki a vidéki helyőrségben valami 
verekedésbe, kardafférbe keveredett. Hazaszólítják a 
fiatal embert. Ugyanakkor a hercegnőnek egy uj 
öltözéket hoznak. A kis varróleány a ki a ruhát 
hozza, egyedül marad a trónörökössel és a két fiatal 
sziv egymásra talál. 

II. Felvonás. A trónörökös hü marad Hedvighez 
a kis varrólányhoz, aki két gyermek atyjává is tette. 
Hedvig sejti, hogy boldogsága nem lehet maradandó. 
Csakugyan megjelenik a házánál a hercegné és 
Marnitz miniszter, akik követelik tőle, hogy mondjon 
le György hercegről. Hedvig nem ellenkezik, sőt maga 
biztatja a trónörököst, hogy hiven a hazájának tar-
tozó kötelességhez, foglalja el a trónt, amely atyja 
lemondásával megüresedett. 

III. felvonás. György trónra került, de távol Hed-
vigtől oly boldogtalannak érzi magát, hogy le akar 
mondani. De a hercegné megoldja a kérdést: — 
Hiszen mi fejedelmi személyek nem vagyunk olyanok, 
mint más közönséges emberek: nekünk bal kezünk 
is varr . . . És morganatikus házassággal megoldják 
a problémát. 

r i A W \ p P b z i r i H Á z 

A szerencse lia. 
Komédia 4 felvonásban. Irta: Drégely Gábor. 

Varga, szabómester Körmendy J. 
Irén, leánya Báthory G. 
Szontagh Márton, tanár Doby Ferenc 
Kormos Antal Csortos Gyula 
Epreskerti Reiner Marcel, udv. tan. Vágó Béla 
Stefánia, a felesége Forrai Rózsi 
Gáltkuy Dénes, a h. é. v. igazgatója Réthey Lajos 
Lili, leánya 
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Mössmer J ó z s e f 
= Budapest, IV. Koronaherceg-utca 19. = 

Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
ke lengye -"= 

/ iu m v i i i i i / / 
Piktorok. 

(POUR VIVRE HETREUS) 

Vigjátík 3 felv. írták Rivoire Andre és Mirande Yves. 
Fordította Salgó Ernő. 

Személyek : 

Mauclair, festő Góth Sándor 
Noemi, a felesége Haraszthy Herrn 
Madeleine G. Kertész Ella 
Jaccelina Makay Margit 
Lucitte Molnár Aranka 
Nathalie Kész Rózsi 
Házmesternö Rónaszékyné 
Fanny Csáky Irén 
Lea Kárpáti Lili 
Pradoux Tanay Frigyes 
Ruffat Stella Gyula 
Chimene Szerémy Zoltán 
Chapan Tapolcay Dezső 
Paupion Tihanyi Miklós 
Massy Balassa Jenő 
Korcsmáros Győző Lajos 

I. felvonás. Mauclair festő, aki nagy tehetsége 
dacára nem tud érvényesülni és akit ezenfelül a 
feleségének házsártossága is elkeserít, elbujdosik 
azzal, hogy véget vet életének. Nagyon megsajnálja 
őt Madeleine, a vendéglős leánya, de keveset törődik 
vele a felesége, Noémi, aki a tehetségtelen, de divatos 
Ruffat barátnője. 

II. felvonás. Noémi könnyen megvigasztalódik. 
Biztosra veszi, hogy férje beleölte magát a vizbe. 
sőt rá is ismer a testére. Épen temetik „Mauclairt" 
amikor a festő megérkezik. A „temetés" során meg-
győződik egyrészt feleségének hűtlenségéről, más-
részt Madeleine szerelméről és most már igazán el-
tűnik, még pedig Madaleine társaságában. Időközben 
ugyanis egy pár ezer frankot nyert és azzal uj exis-
tenciát keres Amerikában. 

III. felvonás. Mauclair képeit most már nagyon 
értékeli. Kiállítást is rendeznek belőlük. Mauclair, 
aki a lefolyt két év alatt erősen megváltozott és most 
gazdag, elegáns [ember, megjelenik a feleségével, 
Noémi és Ruffat, akik Mauclair képeket hamisítanak 
felsülnek és kénytelenek belenyugodni Mauclairék 
boldogságába. 

Hímtóz 
Csitri. 

Vígjáték három felvonásban. írták: Weber Pierre és 
De Grosse Henri. Fordította: Heltai Jenő. 

Személyek: 

Delannoy Maurice Hegedűs Gyula 
Vergnaud Ditrói Mór 
A cide Tanay Frigyes 
Simoneau Szerémy Zoltán 
Sernin Pierre Körmendy Kálm 
Plébános Vendrey Ferenc 
Pingois Bárdy Ödön 
Colette Varsányi Irén 
Aglae Haraszthy Herrn 
Valier Nancy Mészáros Giza 
Suberville kisasszony Komlóssy Ilka 
Leonie Kende Paula 
Julia Molnár Aranka 

I. felvonás. Delanoy Maurice, a hires festő, egy 
kis faluban gyűjt motívumokat. Itt szeret bele a kis 
Colette, akit két vén nagynéni nevel, Delanoynak 
vissza kell menni Párisba és Colette, akit egy jó-
szívű, de korlátolt ifjúval össze akarnak házasítani, 
utána szökik. 

Felvonásközben a portásnál megrendelhetők színház 
utánra a Luxus Autoforgalmi részv.-társaság legele-

gánsabb bérautói (70—65, 81—42.) 

2. felvonás. Colette váratlanul megérkezik Del-
lanoy lakására. Rosszkor jött, mert a festőnek ran-
devúja van a szép Nancyval, az ünnepelt szinész-
nőveí. Co ette kénytelen észrevenni a festőnek a 
művésznő iránt érzett vonzalmát és szivét elfogja a 
féltékenység. 

3. felvonás. Colette otthonos a festőnél, aki észre 
sem veszi, mennyire beleszeret a csitri lányba. Kitör 
belőle az indulat, amikor azt látja, hogy a fiatal 
Sernin Pierre kezdi tőle elhódítani a leánykát. E 
miatt szinte brutalitásra ragadtatja magát. 

4. felvonás. A festő odáig megy, hogy feleségül 
kéri Colettet, aki azonban egészen megváltozott. 
Szive Serniné és Delanoy ezt észrevéve, maga adja 
össze a fiatalokat Alcide, ama bizonyos ifjú, ki elől 
Colotte menekült, mint uj párisi gigerli leli meg 
boldogságát. 

Szemben vacsorázzunk a Schückben ! 
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A frankfurtiak. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Rössler. 

Fordította: Molnár Ferenc. 

Személyek: 

Gudula Forrai 
Amseln Vágó 
Náthán Szirmai 
Salamon Sebestyén 
Kari Kertész 
Jakab Pethő 
Charlotte Nagy Teréz 
Gusztáv Törts 
Móric gróf Dobó 
Eveline Tóth Irma 
Klausthal Pártos 
Hercegnő Dergai 
Fahrenberg . . Papp 
Rt. Georgesné Csatai 
Issel Csiszér 
Komornyik Kárádi 
Boel Huszár 
Róza Bera 
Lizchen Hubai 

Első felvonás. Gudula asszony házában Salamon 

tudtára adja összegyűlt testvéreinek, hogy a családot 

az osztrák császár bárói rangra emelte. 

Felvonásközben a portásnál megrendelhe-
tők színház utánra a Luxus Autóforgalmi 
részv.-társ. legelegánsabb bérautói (70—65, 

81—42). 

Második felvonás. A frankfurtiak az eladósodott 

taunusi hercegnek csupán azzal a föltétellel adnak 

kölcsönt, ha Salamon szépséges leányát, Charlottet 

feleségül veszi. 

Harmadik felvonás. A herceg erre hajlandó is 

lenne, de Charlotte nagybátyját Jakabot szereti, aki-

nek Gudula asszony örömére, felesége is lesz. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja 
! meg a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET 

Rablólovag. 
Szinmíi 3 felvonásban. Irta: Biró Lajos. 

Személyek : 
Ferenc gróf Törzs 
László gróf Sebestyén 
Stefi gróf Z. Molnár 
Emma grófnő Haraszthy 
Margit grófnő T. Forrai 
Viktor gróf Tarnai 
Mihály gróf Réthey 
Anna R. Gombaszöghy 
Galambos Kürthy 
Kiirth Csortos 

1. felvonás. Ferenc gróf megszereti és el akarja 
venni a házánál élő Galambos leányát Annát. A csa-
lád félti az örökséget s ezért felbérel egy Kiirth nevü 
embert, hogy csábítsa el a leányt. A fiatal Viktor 
gróf, aki szerelmes a leányba, elárulja neki a család 
haditervét. 

Felvonásközökben a portásnál megrendelhetők szin-
ház utánra a Luxus Autoforgalmi részv.-társ. legele-

gánsabb bérautói (7C—65, 81—42) 

2. felvonás. Anna és Kiirth egyedül maradnak, a 
család pedig vadászat ürügye alatt a parkban várja 
a megbeszélt jelet: hogy a hall elsötétedjék. DeKürh 
nem csábítani akar, ő komolyan szereti a lányt és 
feleségül is kéri, A hallban tehát nem alszik el a 
lámpa és a család hiába várja, hogy Annát a felbé-
relt Kürthtel rajtakapja s így Ferenc gróftól elszakítsa. 

3. felvonás. Másnap reggel minden kiderül. Kürth 
fölénye győzedelmeskedik a mágnásfamilia fölött. 
Anna és ő szeretik egymást, semmi sem állhat utjokba. 

Az apostol. 
Szinmű 3 felvonásban. Irta: Paul Bourget. Fordította 

Salgó Ernő. Rendező: Vajda László. 

Személyek: 
Portai Törzs 
Portalné T. Halmy M. 
Portai György Táray 
Bourdelot Vágó 
Claudel . . . . ' Sebestyén 
Claudelne Báthory Gizella 
Sailard Kardos 
Charlier Gere 
Brunei Doby 
Mayence Papp 
Morea-Janville Pártos 
Vincent bárónő Zala Carola 
Amália \ Dobos Margit 
Az ügyész Vándori 
Anna P. Tárnoky G. 
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N E P - É M P E P A 
Hempel Frida venáégfeliéptével 

T r a v i a t a . 
(A TÉVEDT NŐ) 

Négy felvonásos opera. Irta: Piave. Zenéjét szerzette 
Giuseppe Verdi. A zenekart vezényli: Reiner Frigyes 

Szereplök: 

Violetta Valéry Hempel Frida 
Flora Bervoix Legard Adél 
Anina Hiekisch Kató 
Alfréd Germond Pogány György 
George Germont, Alfréd atyja . . Gábor Arnold 
Gaston, vicomte de Letorieres . . Hajagos Károly 
Duphol báró Róna Dezső 
D'Obigny márki Bihar Sándor 
Grenvil orvos Mátrai Ernő 
Joseph, Violetta inasa Salamon József 
Flóra inasa Száki Ernő 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Tengerész Kató. 
Operett 3 felvonásban. Irta: Buchbinder. Fordította: 
Mérei Adolf. Zenéjét: Jarno György. A zenekart ve-

zényli: Feszler Géza. 

Steinfeld, ellentengernagy Mátrai Ernő 
Váci, tengerészkapitány Horthy Sándor 
Kopp, sorhajóhadnagy Fehér Artúr 
Radák báró, sorhajózászlós . . . . Hajagos Károly 
Dr. Kazár, főorvos Újvári Lajos 
Kádass Tamás, kormányos Bihar Sándor 
Szepi Pázmán Ferenc 
Temessi báró Pajor Ödön 
Kató Szoyer Ilona 
Lujza, a kapitány felesége . . . . Bendiner Heddy 
Teréz, Temessi leánya Hajnal Hajnalka 
Berta, a főorvos felesége B. Abaffy Ella 

OPERA 
A sevillai borbély. 

Vig dalmű 3 felv. Szövegét Beaumarchais vígjátéka 
után irta: Sterbini Cézár. Zenéjét szerzette: G. Rossini. 

Személyek: 

Almaviva gróf • Kertésy Vilmos 

Bartol orvos Mátrai Ernő 

Rozina, gyámleánya Hempel Frida 

Marcellina Glevitzky Irén 

Figaro borbély Pajor Ödön 

Basilio énektanár Bihar Sándor 

Fiorillo Vajda Frigyes 

Egy tiszt Fehér Artúr 

Jegyző . . . . Pécskai Vilmos 

Ambroyio Szalay Károly 

Csak egyszer, egyetlen egyszer 
kóstolja meg a 

SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET 

Telefon 14—19. (Dembitz.) 

A párisi és milanói 
operákból jól ismert művésznő, Mazzini 
név alatt, ESa iazsy E r z s é b e t ének-
tanárnő math, narchési methodus sze-
rint vállal hangképzést az opera- és 
operette szinpadra. Oktatást nyújt az 
olasz és francia nyelvben is. Vll., RákÓCZÍ-

ut 10. I. em. 

! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Előadás után legjobban j ^ g ^ T g J NAPONTA 
• vacsorázunk az = K U R I N A S I M I 

• [ y P F I Q M D cigányzenekara g 
° L A b L L u l i J i l j i g P ® ^ ? m u z s i k á l- • 
• szálloda éttermébe O ^ j ^ Vendéglős: ° 

.VII. Rákóczi-út 72. X J ^ W r a b e t z Gusztáv.. • 
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Budapesti Szinház JJ J SZIÍIPAD 
A régi Pest. 

Operett 3 felvonásban. Irta: Kadelburg Gusztáv és 
Wilbelm Gyula. Zenéjét szerzette Lanner József. For-

dította: Mérey Adolf. 

Személyek: 

Leopold von Putzing gróf Szabolcs Ernő 

Pluloméne, a huga Szathmáryné 

Felicitas Plulomene leánya Lábas Juci 

Seespity báró Áldory László 

Lina Kiiry Klára 

Bogozi Péter . . Ferenczy Károly 

Sátor Ferkó, katona Fekete László 

Stöchl Nepomuk János Szathmáry Lajos 

Prohászka Vincze Fenyvesy Jenő 

Stájger, háytulajdonos Török Jenő 

I. felvonás. Stöckl Lina a Franzstadt dédelgetett 
„kis fecskéje" éppen eljegyzését tartja, mikor Pro-
hászka rendőrkomiszárius megjelenik és előadja, 
hogy Lina csak nevelt leánya az öreg Stöcklnek, 
tulajdonképpen egy elcserélt gróf kisásszony. Ferke 
kétségbe van esve, mert az eljegyzés felbomlik és 
Linát a megjelenő grófi család uj otthonáca viszi. 

II. felvonás. Lina nehezen szokik bele uj környe-
zetébe, és grófi apja nagy örömére halálra boszantja 
nagynénjét, Philoménát. Egy mulatság alkalmával 
Linát eljegyzik uj vőlegényével, az udvari marsall 
fiával. Ám megjelennek Lina barátai és meghiúsítják 
az eljegyzést. 

III. felvonás. Lina grófi Otthonából visszaszökik a 
Franzstadt egy kis korcsmájába. A grófi család kere-
sésére indul. Kiderül, hogy a dajka, aki a gyermeke-
ket annak idején kicserélte, lelkiismeretfurdalás miatt 
visszacserélte, a két leányt, és igy Lina mégis az 
öreg Stöckl leánya és nem a grófé. Lina és Feri 
egymásé lesznek. 

Igazgató : Kövessy Albert. 
Aréna-ut és Dembinszky-utca sarkán. 

MEGNYITÓ-ELŐADÁS 
: OKTÓBER ELSEJÉN : 

I. 

Szent házasság. 
Két fejezet a házas életből. Irta: Biró Lajos. 

Személyek: 
A nagyságos ur Antalffy Sándor 
A kisasszony FehérváryJuliska 
Az inas Bodonyi Béla 

II. 

Rabszolgalázadás. 
Korrajz 1 felvonás. Irta: Sas Ede. 

Személyek : 
A gyáros Forgács Sándor 
Az özvegy . . : Harsányi Lili 
Tamás ) Gellért Lajos 
Sebestyén ) g y e r m e k e i Alapi Nándor 
Márton, öreg munkás Décsi Jenő 
Csendőrtiszt Varsa Gyula 

Munkások, csendőrök, nép. 

III. 

S á t á n . 
(Satan's Maske.) 

Egy felvonásos tréfa. Irta: Zimmer Pál. Fordította: 
Molnár Ferenc. 

Személyek: 
Heniy de Maitrenjen, színigazgató Bodonyi Béla 
Mich elsohn Lubia, színésznő . . . . Sáron Etel 
Dr. Wimmhölzl, dramaturg Forgács Sándor 
Stuckmann, iró Varsa Gyula 
Báró Kleinmut Antalffy Sándor 
Az inas Deési Sándor 

A darabokat rendezi: Bródy István. 

SZŰCS A. 
angol börbutor és bőrszék 
különlegességek gyártása: 

BUDAPEST. 
VII., Károly-körut 5|«. sz. 

Fényképes album kívá-
natra ingyen. 

ZÁLOGCÉDULÁKAT 
brilliáns köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
Úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra át-
cserélem. Reitz ékszerész IV., Károly-

körut 6. — Telefon 102-19. 



32. szám III. 

T T * r * keletkezik a főváros VII. ker. Erzsébet királyné-Uí városrész u t é s a villamos mellett, — hol 180—200 négyszög-
' öles telkek 5 évi részletf izetésre adatnak el. Fel-

világosítást és térképet ad a tulajdonos: Békés i József irodája, Budapest, VII. ker. 
Telefon 57—42. Almássy-utca 1. szám. Te lefon 57—42. 

\ HEHFELD I . Uj angol- és francia női divatterme 
— BUDAPEST = = = = = 

x _ M . .) ^ II • H 1 m mm am i i jy Váczi-utca 10, I. em. 10. ajtó. ^ 

Női kalapformák legolcsóbban 
FRIEDMANN-nál kaphatók VI., Király-utca 8. I. em. 

n n n n 
• 

CSORNA TERUS Női kalap különleges-
ségek, modellek után 
átdolgozások jutányo-

sán kaphatók: Budapest, IV., Semmelweis-utca 11. sz. 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőráru-készitő 
császári és királyi udvari szállító 

Budapest, VII I . Rákóczi-ut 15. szám. 
Kizárólag jobb minőségű áruk 

T\ T11 ' A/f Budapest, Erzsébet-körut 30., I. emelet. 
Dr. I l l e S Marton Készit mindenféle müfogakat (kaucsuk, arany) 
_ __ _ egész fogsorokat, aranyhidakat. — Foghúzás 
C ^ l ^ ^ P U O l fájdalom nélkül. Legmérsékeltebb árak. Rész-

1 l o t f i ^ f ^ , - , , letfizetésre is. 
R e n d e l é s d. e. 9—1, d. u. 3—6 óráig. 

jj Ragyogó fehérre tisztítja a fogakat [j 
«) és a szájüreget dezinííciálja a Szent László Fogpép. 
(i Darabja 70 fillér. Darabja 70 fillér. •) 
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H PATAKY LAJOS Minden vőlegény, eladó leány 
és házaspár részére nélkülöz-
hetetlen. Bérmentve K 3.50-

ért küldi a KIADÓHIVATAL. V., Ügynük-u. 26. 
ázasság Könyve-

Színház után a GRAD Ó-KÁVÉHÁZBA 
megyünk (Aréna-ut). — A t . vendégek 
kényelmére AUTÓ áll rendelkezésére. 
HIDEG BUFFET! MELEG VACSORA! 

Színház után kitűnő íriss 
vacsora SZABÓ PRINDL 
(volt Révai) éttermében. Király-U. és 

= Révai-U. sarok. Színház után is friss 
Pilseni csapolás. 

8 
PETROL NERUDA kitűnő hajápoló-szer Egy üveg ára K 1.50. :—: 

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. 
Késziti N E R U D A N Á N D O R cs. és kir. udvari szállító gyógyárunagykereskedő. 

BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS-UTCA 7. 

30 perc alatt talpal a GYORSTALPALÓ-IPAR 
R.-T. BUDAPEST. 
Eredeti angol cipők nagy választéka 

Ü 
Úriember, munkásember = 
csakis a kiváló összetételű és a l e g k i t ű n ő b b gyógyhatású 

Fedák-
Sósborszeszt 
használja. Ne fogadjon el mást, mert ami nem 
FEDÁK-SÓSBORSZESZ védjelzéssel van ellátva, 
az mind silány utánzat. Kitűnő desinficiens, gyomor-
fájásnál és rheumatikus bántalmaknál a legjobb házi-
szer. Az egész országban mindenütt kapható. Késziti 

Nuszbaum Lajos „Őrangyal gyógyszertára" 
= = = = = KARCZAG. — 

Egy kis üveg Fedák-sósborszesz 40 fill., egy nagy üveg 110 fill. 
Legnagyobb üveg 220 fill. Minden üvegnek blombálva kell lenni 

Nyomatott a „Szinházi Hét" könyvnyomdájában, Budapest VI., Eötvös-utca 31. — TELEFON 133—98. 


