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FOGTECHNIKAI 
ÉS 

FOGORVOSI 
MŰTEREM 
Fogpótlások (a gyökér eltá-
volítása nélkül is) aranyban 
és vulcanitban. Szájpadlás 
nélküli fogpótlások u. m. 
amerikai hidak, csapos fo-
gak és arany koronák a 
l e g m ű v é s z i b b és termé-
szethű k i v i t e l b e n . Arany, 
porcellán, amalgan és email 
tömítések (plombák), fog-
húzás teljes érzéstelenítés-
sel csakis Edelmann József 
dr. és Márfai Arthur egyet. 
:: orvos — fogorvos. :: 

BUDAPEST 
IV., KÁROLY-KÖRUT 26. I. em. 
RENDELÉS 9-6- ig. ÜNNEPNAP 9-1-ig. 
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Előfizetési árak 
Budapes t 

és v idékre : 
Egész évre 10 K 
Fe lévre 5 K 
Negyedévre 3 K 

Egyes szám ára 
Budapes ten 20 f. 

A Máv. pá lyadva-
ra in és a v idéken 

24 f i l lér . 

SZlTlUÁZi UÉT 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN SZOMBAT E S T E AZ ÖSSZES 
BUDAPESTI SZÍNHÁZAK EGÉSZ HETI SZINLAPJÁVAL 

HirdetésekUdíj' 
szabás szeriül. 

Szerkesztőség és 
k i a d ó h i v a t a l : 

n , Zs igmond-u. 20. 

Telefon 152—62. 

Fe l e lős szerkesztő és k i adó tu l a jdonos : 
HELTAI BÉLA 

F ő m u n k a t á r s : 
RÁSKAIFERENC 

Budapesti színigazgatók arcképcsarnoka. 
n. 

Gróf Bánífy Miklós. 
A mí mágnásaink nem képviselik egyúttal a szellemi arisz' 

tokráciát. Ez nem egyéni vélemény, hanem igazság és köz-' 
tudat, ami bár-' 
mennyire sajná' 
latos is, emberi'' 
leg érthető, sőt 
menthető. 

A rendkívüli 
előjogok, amelye-
ket egy maradi 
társadalmi felfo' 
gás és rend biz' 
tosit a magyar 
arisztokratának, 
már születésénél 
fogva eltérítik és 
felmentik öt attól, 
hogy a boldogu' 

lás rendes eszkö' 
zeit vegye i g é n y 
be az életben. A 
testi munka, a 
szellemi foglal-
kozás helyébe a 
játék, a sport és 
szórakoztatónak 
a reprezentáló po-
litika lép szük-
ségképen. 

Kár, hogy 
így van. A ma' 
gyar mágnás fi' 
nom és értékes 
emberanyag. Jó 

növésű, szép férfiak, már külsejükön is meglátszik a test ápo' 
lásának kultusza, soignírozottság. Előkelő és finom modoruk, 
biztos fellépésük, szóban és tettben tartózkodó kimértségük 
természetes járuléka egyéniségüknek s mindez sohasem nyilat' 
kőzik meg bántó módon, hanem a szeretetreméltóság és elő' 

Gróf Bánffy Miklós 
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zékenység formáiban, ami mindig rokonszenvessé teszi őket és 
kellemessé a velük való érintkezést. 

N a g y vesztesége szellemi életünknek, hogy arisztokratáink 
— amelyeknek hazafias érzülete kétségtelen — teljesen távol 
tartja magát a magyar kultura, a magyar irodalom müvelésétől, 
attól a szép és magasztos munkától, amely szellemi fejlődé-' 
sünk céljait szolgálja. Bizonyára nem a tehetség hiánya az oka 
ennek az absentálásnak, hanem egy nagyfokú érzéketlenség, 
lenézése a dolognak s talán — a hagyomány. — 

Minden tiszteletreméltó kivétel: Gróf Bdnffy Miklós. 
A legjobb fajtából való vérbeli arisztokrata, de előkelő 

nem csak származása, hanem ama kiváló lelki és szellemi 
intelligencia révén, amely egyéniségét jellemzi. Csak rajta múlik, 
hogy közéletünkben vagy a politikában nem áll a legfelső 
helyek egyikén, amire fölényes műveltsége, eszessége és vonzó 
egyéni tulajdonságai predestínálják. 

Gróf Bánffy Miklós azonban csak egy akar lenni: Író. 
Szerény nézetem szerint az is, még pedig a legjavából. Híva' 
tottsága már eddigi írásaival is igazolta, novelláiból a „Nap" 
legenda" cimü kis színmüvéből költői megérzés és az iroda' 
lom hangja szól hozzánk. De koronája eddigi működésének 
„A nagy ur" legújabb színpadi alkotása, amelynek bemutatására 
most készül a Magyar Színház. N e m csalódhatom: ez a premier 
irodalmi szenzáció lesz, egy rendkívüli tehetség, egy elsőrendű 
magyar író ünnepélyes felavatása. 

Szeretettel hívom fel rá a magyar közönség figyelmét. 
Dr. Márton Miksa. 

BAKA-BAITZ IRMA 
népszerű újdonságai : „A lkony" dalkeringő-boston. Peterdy Andor szövegével. 
Ara 2 K 50 fillér. — „Zsúr" induló, szövegét i r t a : Peterdy Andorné. Ára 2 K. 
„Mint távoli halk bűvös zene . . . " Cabaré-dal, KELETI JULISKÁNAK 
ajánlva. Ara 1 korona 80 fillér, hangversenyek, zsúrok kedvelt előadási számai. 

deihetőíc: Baka-Baitz Irma zeneszerző, 
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Bródy Sándor Fedák Sáriról és Szoyer Ilonkáról. 
A fővárosi közönség feltétlen szeretetét ma két díva b í r ja : Fedák 

Sári, a Király -színház és Szoyer Ilonka, a Népopera primadonnája. 
Szuverénje mindakettö a népszerűségnek — a legnagyobb öröm és 
boldogság, amit pr imadonna önmagáról konstatálhat. De öröm és 
boldogság lehet azok számára is, akik ezt megjósolták akkor, amikor 
ugy Szoyer Ilonka, min t Fedák Sári még csak r idiküljükben hordták 
a marsallbotot. A jósok élén mindenesetre a zseniálisan látó Bródy 
Sándor áll, amit bebizonyítandó, kiástuk a Jövendölnek, a nagy iró 
néhai folyóiratának alább következő pompás cikkét: 

Két szinészKisasszony. 
A primadonna-csiszárok társa' 

ságában igen sokat beszélnek most 
két u j szinészleányról. Megnéztem 
mind a kettőt, hogy horoszkopot 
állítsak nekik, a magam privát 
mulattatására, mert nem kért föl 
rá senki. Az egyik, a szebb nevű 
Szoyer Ilona kisasszony, teljes jog' 
cimmel megy neki a primadonna^ 
ságnak, mert bírja annak első s 
főfeltételét : a túláradó, a biztos 
testi egészséget. A színésznőt előbb 
civilben láttam, amint kipirulva, 
izgatottan, nehezen várta, hogy a 
szinre kieresszék. Tehát megvan 
benne a másik föltétel is : a rop-
pant színjátszó kedv, a tetszésért 
való küzdelem vágya, az akarat. 
Hogy a hangja fényes, szűzies és 
mégis megcsattant, a fülecskéje 
pedig ritka jó : arról hamarosan 
meggyőződtem egy Magyar Szin-
ház-i próbán. Marad a talentum, 
hajh a talentum ! A híres Clairette-
ben lépett föl először Szoyer Ilona, 
halálos félszszel a torkocskájában, 
rövid — de kedves — végtagjait 
össze-ősszerángatta a temperament 
tum, vagy a félsz ? A huncfut 

operette-csiszárok pedig élveztek 
ezalatt, vizsgálták, mint egy csikót. 
A fogai — a színésznőnél első, 
ami látszik, a fog — kicsinyebbek 
a kelleténél, a szája pedig hosz-
szabb. De ez nem baj. A haja an-
nál szebb, nagy, szőke, olyan min t 
a f ű : a nagy, de hamis tempera-

Bródy Sándor 
Mészöly László fe lvéte le . 

Fényképészeti készülékeket, eszközöket és EKF1HHIEBY VEÜY 
vegyszereket gyári árakon ajánl, amatörök fel-
vételeit jutányosán kidolgozza. Telefon 143-35. | II., Margit-Körut 5/b F! 

I H . , ] 
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mentumok haja. A szeme, az elég 
jó, azaz hogy rossz, benne van a 
jettatura, hízelgő zsiványszem, szúr 
és simogat egyszerre, benne van 
az eszményi részegség, de a szinét 
nem lehet tudni. Egy kis baj van 
azzal a bizonyos ivvel: a deréktői 
a térdig. Ez az iv rövid és nem m e ' 
rész. No de majd megmerészedik. 
A termet rövidségéhez különben 
jól illik a széles, erős fej, amely 
egy pillanatra sincs egy groteszk 
mosolygás nélkül. Az egész ha ' 
tása: egy kövérkés francia babáé, 
tehát a lehető legjobb operettem 

pr imadonna hatás. Benne van a 
szép és szükséges sablon, de néz' 
zük — a mozgást! Sohse felejtem 
el a kisasszony első föllépésén a 
kiváncsiságnak azt a visszafojtott 
lé lekzetét, amely megremegtette 
az urak fehér plasztronját. Lesték, 
hogy Ítélhessenek, egy döntő — 
fölemelő vagy elbuktató — hatá ' 
rozatot hozhassanak. Volt egy rend ' 
kivüli kívánság, amely egyszerre 
istennőt szeretett volna csinálni a 
kis színésznőből, de volt egy vágy, 
amely örvendett volna, ha eltipor ' 
hatja. A végén pedig nem tudták, 
hová tegyék; programm, kívánság, 
ítélet és cél összevegyült, a k i s ' 
asszony tetszett, egy énekszáma 

gyújtott, de egészben véve : erősen 
nem izgatta föl a tömeget. Sőt m a ' 
guk a csiszárok is zavarban voltak : 
nem tudták, a kisasszony játéká' 
ban mennyi az utánzás, m e n y 
nyi az egyéniség és hogy egy 
betét — amelylyel hihetetlen 
sikere volt — más tehetséges éne' 
kesnő ajkán nem tenne ilyen, vagy 
hasonló hatást ? A ravaszabbak 
azt mond ták : ma még nem lehet 
mondani semmit, csak azt, hogy 
kitűnő akvizíció, a kevésbbé böl ' 
esek megpróbálták kihámozni az 
eredeti tehetségét az utánzás ruhája 
alól. Ezek az ugrálást'bugrálást — 
a kedves, de nem mindég sikerült 
Mayerhoífer'rugásokat — szépen 
leszámították és leírták róla az 
invesztíciót, ami nyilván a vas' 
szorgalmú direktor tulajdona. így 
levetkőztetve Szoyer Ilona még 
mindég jelentékeny színpadi je' 
lenség s a tanulásra nyilván rend ' 
kivül képes. Nem különös indi-
viduum, de egy keresztény polgári ' 
leánynak, a házi bájossága megvan 
benne. Édesebb a kelleténél, de 
nyilván csak azért, mert még nem 
ura a színpadnak, hanem alázatos, 
hízelgő szolgáló leánya. Ez csak 
ma van igy, eltelik egy pár hónap 
és ebből a kisasszonyból a város 
legelső polgári pr imadonnája lesz. 
Szeretném, ha azt vennék ki ebből 
a meghatározásból, ami bók van 
benne és nem azt, mi goromba' 
ságnak látszik. Szoyer kisasszony 
nak bizonyára nagy és állandó 
sikerei lesznek az úgynevezett kö ' 
zepes intellektusu nézők előtt, pe ' 
dig ez a többség, ez a fő. A raff i ' 
nált. a nagy művészet más. Való ' 
szinü, hogy e kedves, fiatal leány 
maga sem akarja mert ebben a 
pillanatban még aligha tudja mi ez? 

Nem ily szép, de máris hang ' 
zatosabb és híresebb a másik uj 
szinészkisasszony neve. Fedák Sári 
ez, akiről annyi sok bolondot össze' i 
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irtak az én okos barátaim. A kis-
asszonyra nézve igen jó jel, hogy 
a jóeszü embereket is így össze-
és megzavarja. Vannak, akik caffe 
chantantba küldenék és akadnak, 
akik már is a legnagyobbat, a vég' 
képp kifejlettel mér ik össze. Egy 
bizonyos, hogy a kisasszony, aki 
civilben nappal épen nem szép-
ség, a színházban: kivirit, gyö-
nyörű lesz, szenzációs jelenség. 
Remélem nem gondolnak semmi 
rosszat, amikor bejelentem, hogy 
engem elragad: mily szépen, fino-
man és erősen van építve. Már 
pedig — ismét visszatérek e pont-
hoz — a nők akarnokságában, a 
primadonnaságban a legislegelső : 
a szolid, a biztos egészség. Ugy 
látszik, Fedák kisasszony sem 
szűkölködik enélkül. De van ö 
benne valami, ami csaknem egyen-
rangú kvalitás ezzel: szinte penet-
ráns egyénisége, amely kitör, hiába 
minden kitanittatás és dresszura. 
Az urakat és a hölgyeket, akik 
haragszanak rá, ugy látszik, ez nyug-
talanítja. Egy fiatal leány, akinek 
minden mozdulatán rajta van a 
bélyeg, az, hogy én én vagyok! 
Elismerem, hogy az érvényesülés 
ez okvetetlenkedése tolakodásnak 
és Ízléstelenségnek látszhatik. En 
mulatok rajta és jót jövendölök 
belőle. Sőt ennek a közelében még 
más jó jeleket is találok az uj pri-
madonna horoszkopja számára. Ez 
a színésznő halálból szeret játszani, 
ennek nem három, hanem hat órai 
játékidő és kétszer oly nagy szerep 
kellene, mint amilyen most a leg-
nagyobbik. Ha egyszer megkapja 
ezt a groteszk darabot, szertelen 
szerepet! Mert akkor lesz igazán 
valaki, ha maga játszhatik egy 
egész színmüvet. Amelyben egy-
szerre és egymásután soubrett és 
naturburs, naiva és szeladon lehet, 
így akarná ő. Temperamentumá' 
nak határát nem méri, még nem 

tudja mire képes, azt hiszi, min-
dent tud, amit akar. A fontosko-
dás felfortyan ezen az elbizako-
dottságon, én kíváncsian és szere-
tettel nézem, hová fejlődik ? Ex-
plodál vagy kialakul, tönkremegy 
vagy diadalra jut ? 

Csak azt sajnálom, hogy a kis-
asszony szeme : kalmük szabású, 
kicsiny és fölöttébb rövidlátó. Ez 
nagy gyenge, tekintve, hogy a sze-
gény pr imadonnák — a geniejükön 
kívül — a szemükkel is kényte-
lenek külön dolgozni, kikoketti-
rozni a sikert személyenként, látni 
a sötét nézőtéren, egyszóval: géni-

usznak és közönséges kis macskád 
nak lenni egyszerre. Elengedik-e 
Fedák kisasszonynak ezt a tehet-
séget ? Félek, hogy bajosan ekszisz-
tálhat enélkül. de nem lehetetlen, 
hogy ez a hiányossága hozzásegíti 
a legnagyobb sikerhez. Ahhoz, 
hogy egyeseknek nem játszván, 
a nagy egészre, a tömegre bizza 
magát, ahhoz fordul, aki végre is 
a legfőbb biró. 

Ami pedig a nagy, a f inom mű-
vészetet illeti ? Istenem, a kisasz-
szony huszonegy éves, a dolgok 
kezdetén van s a zöldcsörü szajkó 
még erősebb benne mindennél . 
A holnap azonban teljes határozott-
sággal mosolyog reája és ez nem 
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üres hízelgés, nem lelketlen, léha 
kacérság, ez komoly ügy. 

Örömem telt a két u j színész' 
kisasszonyban, uj szint hoztak bele 
az októberi hűvös ködbe, köszö' 
nöm nekik, hogy vannak és hálás 
vagyok hozzájuk. 

Blaha Lujza tanul. 
Azt hiszem, minden szerző leg' 

kellemesebb időszaka a próbák 
ideje. Akkor még nem aktuális, 
hogy tele lesz-e este a színház, 
vagy nem, akkor még vajúdik az 
egész m u n k a ; rendező, színész las' 
sanként formálja és hozza ki azt, 
amit a szerző odahaza, Íróasztala 
mellett átélt, átérzett és látott. Min ' 
den órában és minden mozdulat ' 
tal jobban és jobban megérik, vá' 
lik elevenné a darab és az apró 
örömök, apró bánatok egymást 
érik. Együttvéve mindez valami 
izgalmas fáradságot ad, amely sok ' 
kai szebb és emlékezetesebb, mint 
a premiernek akár a sikere, akár 
a bukása. 

De A lányom próbái minden más 
próbát felülmúlnak egyben, ami 
azt jelenti, hogy a szerző és a szi' 
nész láthatja, hogyan tanul, hogyan 
készül és hogyan dolgozik a m a ' 
gyar színpad csodálatos művész' 
nője: Blaháné. 

Amikor eljön az első rendelkező 
próbára, már könyv nélkül tudja 

egész szerepét. Utcai ruhájában, k a ' 
lappal a fején, keztyüvel a kezén 
és mégis teljesen kész, mégis m a ' 
gával hozza azt a páratlan tehet ' 
séget, üde, fiatal bájt, amelyhez 
foghatót találni nem lehet. Min^ 
denki, akinek csak dolga van a 
színpadon, ennek a varázsnak a 
rabszolgája lesz, folyton őt nézik, 
Várady Aranka könyökével meg' 
löki Gált és ugy súgja: 

— Nézd, milyen bűbájos. 
És Horváth Jenő a másik olda ' 

Ion adja át magát annak az ö röm ' 
teli érzésnek, hogy Blaha jászik, 
az arca még gömbölyűbb, még m o ' 
solygóbb lesz. A szereplök azon 
veszik magukat észre, hogy kies ' 
tek a szerepükből és a rendezővel, 
a szerzővel együtt csak Blahát bá ' 
múlják. 

Azután megáll a zongora m e l ' 
lett és elröppen ajkáról az a gyö' 
nyörü, érzéssel telt, magyarságá' 
ban felülmúlhatatlan hang, amely 
megbabonázta az egész országot. 
Ennek a hangnak, ennek az ének' 
nek lehetetlen ellentállni. De a 
nagy művésznő mind erről nem 
tud semmit, ugy törődik, igyek^ 
szik, mint valami kezdő és mikor 
vége van a próbának, hozzám for^ 
d u l : 

— Mit gondol, jó leszek ? Mert 
én r i tkán jövök, nekem nagyon 
kell vigyázni! 

V I R A G S Z Ü K S É G L E T E I T S í n t 
a RIVIÉRA élővirág nagykereskedésben « Budapest, VIII., 
Eszterházy-utca 2. szám, RáKóczi-ut saroK. Telefonszám: 89—39. 
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Megcsókolom a kezét és boldog 
vagyok, hogy én írhattam neki 
szerepet. Pásztor Árpád. 

szor az emberi szépségre és annak 
varázsló erejére bukkantak az 
evangéliumokban, — és egyáltalán 
a bibliában — ezen részleteket 
különös kedvvel, szeretettel, m o n ' 
danónk mohósággal tárgyalták. 
Ruth, Eszther, Zsuzsánna, Salomé, 
a házasságtörő nő, Magdolna, meg ' 
annyi bizonyítékai ennek. Külö ' 
nősen pedig Salomé, ki mintha 
csak megbabonázta volna a művészt, 
valahányszor ez ráfüggeszté szemét. 
Se szeri, se száma a Saloméknak 
az irodalomban és a képzőmüvé' 
szetekben. Nem is csoda: Salomé 
az összes bibliai asszonyok között 
2l legtitokzatosabb, a legördögiebb. 
Táncol és minthogy kéjes mozdu ' 
lataival atyja (!) tetszését meg ' 

Salomé. 

Keszler József 
Mészöly László felvétele. 

A történet kissé szófukar, mikor 
a kereszténység első kezdeteiről 
beszél. Mintha abban bizakodott 
volna, hogy hiszen majd elmond' 
ják a dolgot azok, k iknek részük 
volt bennük. És ugy is tör tént : 
az evangéliumok világosak. De 
nem csupán híradók a szent k ö n y 
vek, hanem egyszersmind kincses 
bányái is az összes művészeteknek, 
melyek a keresztényvallás alapi' 
tóinak viselt dolgait bearanyozták 
bübájukkal. 

A művészetek azonban nem 
hiába pogány eredetűek. Va l ahány 

Johanna: Szemete 
Mészöly László felvételi. 



8. oldal. SZÍNHÁZI HÉT 44. szám. 

nyeri, anyja tanácsára (!) egy 
próféta fejét kívánja, melyet aztán 
tálban (!) eléje is hoznak. Ki tudna 
ennyi romlottságnak, ennyi szőr' 
nyüségnek ellenállni, ha — m ű ' 
vész ? 

Heródes: Gábor József. 
•Mcszöly László fel vétele. 

No, de ne gúnyolódjunk! Mert 
a művészet megbosszulta magát a 
szép leányon a véres kegyetlensé' 
gért. A művészet nem elégedett 
meg azzal a perverzitással, m e l y 
nek színében az irás Salomét 

felmutatja, hanem ráköltött még 
egy ujat, még egy szörnyetegeb' 
bet, még egy rettenetesebbet mint 
mindazok, melyekkel ősi hírneve 
vádolta. A művészet azzal bővi ' 
tette a pokoli szépségű leány 
érdekességét, hogy szerelmes volt 
Jánosba; és hogy azért vétette fejét 
a prédikátornak, mert az nem v i ' 
szonozta szerelmét. 

— Hát ez egyszerűen rágalom. 
Mily rettentöek az emberek; 

még Salomét is tudjuk rágalmazni! 
Képesek a sót megsózni! 

Pedig hát ugy van. Az evan' 
géliumok egy szóval sem emiege' 
tik Salomé szerelmét. Egyszerűen 
azt mond ják : 

Heródes tetrárka nőül vette 
atyafiának, Phülöp királynak fele' 
ségét Herodiást, kinek lánya volt 
Salomé. Mikor egy ünnepélyen 
Salomé nagyon szépen táncolt vala 
Heródes előtt, ez megesküdött, hogy 
bármely kérelmét teljesiti. Ekkor 
az anya — ki haragudott Jánosra, 
mert az folyton és nyíl tan gán ' 
csolta törvénytelen házasságát — 
rábeszélte a leányt, hogy kérje a 
szigorú prédikátor fejét. Ez meg 
is történt és így vesztette el Ke ' 
resztelő Szent János életét. 

Ennyi t mond az irás. A poézis 
többet mond. A poézis megtoldja 
mindezeket azzal, hogy a leány 
szerelemből volt oly kegyetlen. 

N y u g a t ^ m o z g ó 
Teréz-Körút 41. ®®®®«®®® Minden műsora sláger. 
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Szerelem és vér! Ez már nem 
perverzitás; ez több ; ez sadismus. 

Es különös. Az utóbbi időben 
feltűnően sokat foglalkoznak He-
rodiás kegyetlen leányával. Suder-
mann, Richepin és Wilde, úgy-
szólván egy időben dolgozták fel 
a szinpad számára legendáját. És 
mindnyájan a szerelmes Saloméjét. 

Herodiás: Fodor Aranka 
Mészöly László felvétele. 

Most Strauss Richard zenésiti meg 
Wi lde költeményét. De, min t ol-
vastuk, francia zeneköltő is irt 
egy Salomé operát. Mily bőség a 
természetellenes romlottság csodá-
lásában! 

Mi ez ? Az idők jele ? 
Nem tudom. De annyi bizonyos, 

hogy Szent Terézről nem irnak 
az urak annyi darabot és operát. 

9. oldal 

Pedig hát ez sokkal példásabb 
életet folytatott, mint Herodiás 
vöröshaju lánya. 

Ez az ! Megvan! Vörös haja volt. 
Azért tetszik a poétáknak és mű-
vészeknek. 

Csakhogy erről a vörös hajról 
sem szól az evangélium, amint-
hogy a szerelemről sem szól. De 
egy kukkot sem. 

Mit tanul junk mindebből ? Ta-
lán azt, hogy az a legszebb az 
életben, ami — hazugság? 

Keszler József. 

Gróf Kinszkyné Pálmay lika 
otthonában. 

A budai Batthyány-téri öteme-
letes uj házkolosszus harmadik 
emeletén hatszobás nagy lskásban 
lakik ezidőszerint az aranyos Ilus, 
a nagyszerű diva. A földszintről, 
hol a legnépszerűbb budai bohém-
tanya van, a Batthyány-kávéház, 
Rigó Jancsi buja, édeskés keringői 
hangzanak föl a harmadik eme-
letre, honnan pazar kilátás, erké-
lyek nyilnak a Dunára, parla-
mentre, s a festői budai hegyekre. 

Bizony pompás és ragyogó fészek 
a művésznő lakása, inkább a gróf 
Kinszkyné lakik igy, mint a mű-
vésznő, s ujabban az aranyos Ilus 
valóban ugy irányítja életének vi-
rágos hajóját, hogy inkább a grófné 
bontakozik ki a nagyvilág előtt, 
mint a színésznő. Ez pedig abból 
áll, hogy grófnékkal és herceg-
nőkkel jár össze, s a tónus, a sza-
lonjában, az ízlése mindenben ver-
senykedik a legkényesebb arisz-
tokratákéval. A szalonja, mely a 
várra nyilik (a grófnő roppant 
royalis és dinasztikus!) zöld em-
pire-stilus, az ebédlőjét Angliából 

SZÍNHÁZI HÉT 
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C l f C T f l l 1 O v i i é t Qyári áron beszerezhető készpénz és 
E K S Z C l ) C Z U S l j O l Q angol rendszerű részletfizetésre is 

BUDAPEST C A n / * A l Á l l A C KOLOZSVÁR 
IV, Kigyótér 5. szám. 9 H K \ l H J M N V J Mátyás király tér 13. sz. 

cs. rs klr. udvari szállttá ékszerész és mOOtvOsnél. 
Szabad megtekintés vételkér.yszer nélkül! ® Szabad gyári éraV! ® Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

hozatta, de legszebb mindenek 
között a hálószobája, csupa fehérfa, 
sárga tapéta és fehér és sárga se-
lyem és rengeteg eleven virág nagy 
görög vázákban és egy remek 
aranyedényben, mely tizenötödik 

Lajos udvarából való. Az arany-
és ezüstkoszorus, pálmás szalon-
ban legújabb villamos zongora van, 
s a grófnő szobra, mely Stróbl 
mester alkotása. Endrey Sándor, 
Vágó Innocent remek portréi éke-
sitik a falakat, s a világ legna-
gyobb zeneszerzői, irói, költői alá-
irásos fotográfiái ezüst- és arany-
keretekben. A grófnőnek híres 
ékszergyűjteménye van, de ezt a 
Kereskedelmi bankban őrzik. így 
is titkos csengetyü köti össze a 
házmesterrel, s az éjjeli szekrényén 

márványfürdőjét és hatalmas gard-
róbját kell megemlítenem a feje^ 
delmi lakásnak, hol az aranyos 
Ilus él bájosan, üdén, mint a pi-
ros rózsái a velencei vázákban 
asztalán. Időnkint ragyogó bálo-
kat rendez, melyről hetekig be-
szélnek művészi és irókörökben. 
És a januárt Monte-Carlóban tölti, 
ahol ott lesz a felső tizezer Euró-
pából! Milyen boldog is az ara-
nyos Ilus! 

Kiss Menyhért. 
JeT 

olvasó, imádságos könyv és egy 
remek browning hever. A grófné 
legközelebb Gödöllőn villát épittett 
csupán azért, mert kedveli a faj-
kutyákat, s azt itt benn nem al-̂  
kalmatos tartani. Még török stilusu 

Gróf Kinszkyné Pálmay Ilka 
Mészöly László felvétele 
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Elhallgatott szerzők. 
Attól tartok, szerkesztő ur, hogy 

megcsalom magát. Ön ugyan el* 
hallgatott szerzőnek skatulyázott 
el engem, de én nem állok jót 
magamért. Nem tudom, van-e 
egyáltalán ilyen szerző a világon. 
Elhallgatott szerző ? Nem szabad 
ám az olyan embernek hinni, aki 
valaha darabot irt. 

Kabos Ede 
Hogy mégis mért hallgatok egy 

idő óta ? De hát honnan veszi Ön 
azt, hogy én hallgatok? Tele va-
gyok drámákkal, amiket még 
nem irtam meg s ha egyik-másik 
témámról beszélni kezdek, meg-
fogom vele a barátaimat is, maga-
mat is. Soha a kész darabjaimmal 
akkora sikereim nem voltak, mint 
ezekkel a meg nem irott dara-
bokkal. S azért halasztóm a meg-
írásukat mindig későbbre. De ki 

„ állhat jót magáért ? Félek, hogy 
egyszer mégis rám jön a rossz 
óra és megírom őket. Ha azonban 
sikerülne a drámaírást elhalaszta-
nom mindaddig, mig egyszer 

amolyan igazi elhallgatott szerző 
leszek, akkor — feleljen meg ön, 
if jú barátom, arra a kérdésre, 
hogy miért fordultam el a szín-
padtól. Mert maga az író felelhet 
arra, hogy miért kereste a szín-
padot, de arra már nem, hogy 
miért fordult el tőle. Azt hiszem 
ugyanis, hogy nem az iró fordul 
el a színpadtól, hanem a színpad 
az írótól. Hanem persze, a szín-
padtól nehezebb kéziratot kapni, 
min t a szerzőtől, még az elhallga-
tott szerzőtől is. 

Kabos Ede. 

Hogy maradt szombatra a 
Berg-op-Zoom bemutatója. 

— Egy intim feljegyzés — 

Csütörtök délelőtt 12 órakor 
Faludi Miklós Vigszinházi irodájá ' 
ban Faludi Gábor Rajna Ferenccel, 
a nagysikerű Mexikói leány szöveg-
írójával beszélget; persze a színhá-
zak fenyegető réméről, a háborúról 
folyik a szó. 

— A háborútól nincs mit félni 
— beszéli megnyugtatólag Rajna— 
Bosznia Hercegovina okkupációja 
idejében jobban jártak a színházba, 
mint béke-időben; annál inkább, 
mert néhai gróf Andrássy Gyula, 
az akkori külügyminiszter is m i n ' 
den este megjelent vagy a Nemzeti 
színházban, vagy a Népszínházban 
és felvonásközökben a népszerű 
külügyminiszter, mint elsőrangú 
hírforrás szerepelt. 

— Nem, inkább csak ne legyen 
háború. Isten ments, hogy az én 
színházamba azért jöjjenek, hogy 
ott a felvonásközökben háborús 
híreket hallgassanak — szólt a fő-
direktor. 

Már csakazértse, mert egy háború 
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Varsányi Irén, a Berg'op'zoom főszereplője. 
Mészöly L;'.szló felvétele. 

BkRj|JA mozgókép-palota,BejáratVIII.József-körut31 
A monarchia l e g n a g y o b b mozgószinháza 

Tizenkét tagból álló szimfonikus'zenekar. Elsőrendű müsoi. Az előadások hétköznap 

napokon d. u. 4ó7akoíkezdődnek: Teljesen újjáépítve! Fényűző berendezés 
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esetén nem lenne állandóan Buda-
pesten gróf Berchtold, min t volt 
gróf Andrássy — duplázott rá 
Sándor direktor. 

— Szóval—állt föl Rajna Ferenc 
— megegyeztünk abban, hogy ne 
legyen háború — és azzal ajánlta 
magát. 

Még meleg lehetett a kilincs 
Rajna kezétől, amikor nagy csatta-
nással benyitott Faludi Miklós. 
Pihegve jött a hogy az a bizonyos 
vers a hírnökről mondja. És való-
ban hírnök, rossz hirt hozó hírnök 
volt Faludi Miklós. 

— A premiert el kell halasztani 
— mondta, miközben a kabátját 
levetette. Varsányi Irén ma este 
nem játszhatik, de nem játszhatik 
holnap sem. Szóval a premier el-
marad. 

— Mikorra ? — kérdezte vihar-
edzetten Faludi Gábor. 

— Az Irén kijelentette, hogy 
szombaton este élve'halva a szín-
padon lesz. 

— Akkor hát . . . 
— Ma este — szólt bele a fő" 

direktor szavaiba Faludi Sándor 
— az Ostrom megy, de szerepe 
volna benne Irénnek . . . Talán be-
ugrana Komlóssy Ilona. 

— Ehez próba kellene, de a 
próbával eltölteni az időt nem 
lehet . . . ellenben menjen a Bac-
carat. És mi menjen holnap, pénte ' 
ken, a premier napján? 

— Primerose kisasszony — in-
dítványozta Faludi Miklós. 

— És most Wisztert meg Vargát 
a fedélzetre! — adta ki a jelszót 
a fődirektor. 

Wíszter a Vígszínház kiváló 

gazdasági főnöke, Varga pedig fő-
pénztárosa, aki min t mozidirektor 
is népszerű. 

— Közben én megtelefonálom 
a változást az Estnek, hogy még 
a a|2 2 órakor megjelenő lapban 
bent legyen — osztott ki magának 
ujabb szerepet Faludi Sándor. 

— Én meg a Magyar Híradónak 
telefonálok egy kommüniké t — 
mondotta Komor. 

— Lassan azzal a kommüniké-
vel Komor öcsém. Hiszen a jegyek 
dolgát még el sem intéztük. De 
most itt van a Wíszter meg a 
Varga. Ön Wíszter ur mindenek ' 
előtt rendelje le a tűzoltóságnál a 
pénteki főpróbát. No és Ön 
Varga ur, mit gondol? 

— A mára, csütörtökre szóló 
jegyek árát kívánatra visszafizet' 
jük, a péntekre váltott jegyek 
szombatra is érvényesek, péntek 
este nyolc óráig, azonban a pénztár 
kívánatra visszafizeti a jegyek árá t ! 

— Helyes! 
* * * 

Ugy gondoljuk, hogy ez a pil la ' 
nat-felvételszerü riport érdekli a 
közönséget, mely eképen megtudta, 
hogy mi történik egy színházi 
irodában, ha a sztár lemond. Még 
csak annyit, hogy ez a lemondás 
kerek 3500 koronába került a Víg ' 
színháznak; 1500 koronával keve-
sebb lett a bevétel csütörtök este, 
2000 koronával pénteken este. 

No de a szombati előrelátható 
nagy siker mindent behoz és el-
végre az a fontos, hogy Varsányi 
Irénnek már semmi baja és a 
pemiert szombaton megtartják. 

j 

Nme 
Szabad lifft-
liasználat E lek női kalapterme 

Koronaherceg-utca 10. I I . em. 
Jf Alkalmi m o d e l l - k a l a p o k ! Tél i k a l a p o k . 

Szőrme sapkák karácsonyi occasió á rban . 
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Hogy készül a Színházi Hét? 
(Beszámoló és egyúttal programm.) 

A Színházi Hét szerkesztősége 
minden számában egyebet sem tesz, 
minthogy indiszkréciókat követ el 
nyakra ' főre ; nincs az a színházi 
intimitás, amit lelkifurdalás nél ' 
kül írásban vagy képben el nem 
árul. Egyetlen egy mentsége van, 
az, hogy a közönség kedvéért esik 
hétről 'hétre az indiszkréció csúnya 
bűnébe. De azért a teljes abszolució 
— valljuk meg — mégse jár ki 
nék i ; e szent karácsonyi napok ' 
ban pedig éreznie kell, hogy vala' 
melyes büntetést mégis csak ki kell 
szabni a fejére. És valóban s z c 
met 'szemért!! Annyi indiszkréció' 
val szemben indiszkréciót! ! Ma ' 
gyárán, ha már van mersz a k ö ' 
zönség érdekeire hivatkozni, akkor 
amikor könnyedén tálaljuk fel e 
lapok hasábjain a mások féltett 
titkait, legyünk végre indiszkrétek 
önmagunkkal szemben is. — Áru l ' 
juk el, hogy miképen készül a 

Színházi Hét. 
Azon kell kezdeni, hogy drágán 

készül, aminthogy a Színházi Hét 
a legolcsóbb képes heti lap Buda' 
pesten, viszont előállítási költsége 
horribilis; a sok fénykép, klisé, a 
f inom papiros folytán csak maga 
a nyomási költség — a rendes 
8600 példányt véve alapul — 780, 
mond hétszáznyolcvan korona he ' 
tenként ; ehhez véve még a 120 
koronányi heti szerkesztőségi költ ' 
séget, kiderül, hogy csak 900, mond 
kilencszáz koronába kerül a kiadó ' 
nak, Heltai Bélának a Színházi Hét. 

Ennyi pénzt kiadni hetenként 
nem könnyű dolog. De nem ke ' 
vésbé nehéz a lap megcsinálása. 
Mi okozza a nehézséget ? Az m i n ' 
denekelőtt, hogy a Színházi Hét 
lehetőleg jót, kellemeset mond 
mindenkiről , ami — ugyebár — 

Budapesten, ahol lehetőleg kiki 
rosszat, kellemetlent mond, nem 
könnyű feladat. Különösen az u j ' 
ságiró'tollnak esik nehezére, hogy 
a vesézést ki kell kapcsolnia. így 
esett, hogy mikor a Színházi 
Hét kiadó'szerkesztője szerződtetni 
akarta egyik neves krit ikusunkat, 
ez a következő enunciációt tette: 

— Mindenkit dicsérni ? De h i ' 
szen Ön akkor nékem nemcsak 
honoráriumot, de fájdalomdijat is 
tartozik fizetni. 

Valóban Budapesten színházak' 
ról, darabokról, művészekről és 
művésznőkről csak kellemeset, jót 
irni, nem kis fájdalom; de mi már 
— őszintén mondjuk — egészen 
jól elviseljük ; igaz hogy van ebből 
némi kárunk, mert lapunkat leg' 
kevésbé a színészek szeretik ; az ő 
nemszeretésüknek nem régen a Fé ' 
szekben egyik kitűnő művészünk 
eképen adott kifejezést: 

— Ez egy színházi lap ? Ezt 
olvassam ?! 

— De hiszen folyton adorál té ' 
ged; hozza a fényképedet majd 
minden héten, babért fon a honi ' 
lokod köré ? 

— Ez mind igaz! de mikor 
rosszat — kollégáimról — sohasem 
olvasok benne. 

HELTAI BÉLA 
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Megnyugtatjuk önt kedves m ű ' 
vész ur, nem is fog! Nékünk a pro ' 
grammunk az, hogy a színházat 
— beleértve mindazt amit e foga-
lom átölel — szeretni kell; és a 
szeretet szemüvegén át mindenben 
lehet valami jót, kedveset találni. 

És abból a nagy pártfogásból, 
amit viszont a közönség részéről 
tapasztalunk, azt következtetjük 
nem kis megnyugvással, hogy jó 
nyomon j á r u n k ; és végre is 
ez a fontos, merthogy a Színházi 
Hetet épen aközönségnek csináljuk. 

Ismételjük nagy üggyel-bajjal, a 
már emiitetteken felül azért is, 
merthogy csak a színházak m ü ' 
sorának és szinlapjainak össze' 
szedése is igazán herkulesi munka ; 
gondolja csak meg a publ ikum, 
hogy nékünk pénteken éjjel már 
készen kell lenni a lappal, hogy 
szombaton jókor megjelenhessünk, 
minélfogva nékünk már pénteken 
tudnunk kell a színházak műsorát 
és szinlapjait. Tesszük ezt azért, 
hogy husz fillérért ne csak olvas-
mányt, képet, illusztrációkat, hanem 
egy egész hétre való szinlapot is 
kapjon a közönség. És ha néha e 
tekintetben némi fogyatékosságot 
tapasztal az olvasó, az azért van, 
mert a műsor olykor-olykor péntek 
éjszakáról szombatra váratlanul 
megváltozik. 

Aztán nem kis nehézség, hogy 
sokszor pénteken van a főpróba 
és a fényképészünk a derék és 
gyors Mészöly mester, valamint a 
klisés rendelkezésére mindössze öt-
negyed óra áll. Például legutóbb 
a Maszatos Palinál, melynek pén-
teken, hozzá délután volt a főpró-
bája, de azért másnap már két 
csoport-képpel kedveskedett a kö-
zönségnek a Szinházi Hét. 

Mindez a technikai rész. Ami a 
szellemi részt illeti, szintén nagy ne-
hézségekkel dicsekedhetünk. Mert 
a programm — ugyebár — az, 
hogy kellemetlent ne mondjunk 

senkiről ; de ha a tettnek halála az 
okoskodás, mennyire lőttek a di-
cséretnek, ha az iró okoskodni 
kezd. Már pedig okoskodni kell, 
mert az ész nélkül való dicséret, 
az üres, erőszakos reklámozás 
afféle aranyfüst-papiros, amit az 
sem fogad el, akinek szántuk, hát 
még az intelligens olvasó, aki el-
végre végeredményében súlyos, va-
lódi aranyat ad ki a Szinházi Hétért. 
Szóval scillák és charibdiszek közt 
jár az a toll, mely a Szinházi 
Hét barázdáit szántja. Hogy mégis 
mag kélt ki belőlük és hogy a mi 
lapunk anyagiakban, népszerűség-
ben mindjobban növekszik, azt 
bátorkodunk feltételezni, hogy si-

RÁSKAI F E R E N C 

DOBY ANDOR 
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került egyúttal tartalmas lapot is ad-
nunk. Ezt — e nemben — némileg 
specialitásunknak tartjuk és azért 
nevetjük azt a konkurrenciát, mely 
ugy iparkodik velünk birokra 
kelni, hogy a megtévesztésig azonos 
külsőben csinál színházi lapot. 
Mintha valaki avval akarná el-
hódítani a Királyszinházközönségét, 
hogy szemközt vele a Király-utcán 
egy ugyanolyan stilusu színház-
épületet emel e felirattal: Sirály-
szinház. 

Ezt a konkurrenciát nevetve 
állja a Színházi Hét egész szer-
kesztősége, elannyira, hogy nem-
csak az olvasónak, a lap minden 
barátjának, hanem még a konkur-
rensnek is boldog karácsonyi ün-
nepeket kíván. 

* 

Mindezek után alig lehet még mondani 
valónk; a közönség kiszolgálásában 
maradunk a régiek; közben azonban 
sietünk megvalósítani minden ötletet, 
amiről azt hisszük, hogy kedves a 
közönségnek. Ez a cél vezetett bennün-
ket, amikor e számban 

Színésznői ábránd 
cimmel regény közlését kezdtük el. A 
szerzője 

RásKai Ferenc. 
Regényében találkozni fog az olvasó 

nemcsak a szépiróval, de a színészi élet 
alapos ismerőjével is ; a regény főhős-
nője egy szépségre, észre egyaránt kiváló 
fiatal leány, akit a színésznői ábránd 
sok olyan helyre valóban elvisz, amely 
helyekre annyi fiatal leány lelke titkon 
el-elkalandozik, de amely helyeken 
annyian elpusztulnak, hacsak a színész-
női ábránd nem egy erős lélek kivirág-
zása. A regényhez való illusztrációkat 

Major HenriK 
a kitűnő művész készíti, aki a Színházi 
Hét felfedezettje. 

Még csak annyit, hogy január elsején 
belépő uj előfizetőink díjmentesen fogják 
megkapni Ráskai regényének addig 
megjelent folytatásait. 

Dr. Cserey fiyuláné. 
Ezen kiváló és előkelő zene-

szerzőnek nyolc kompozíciója fek-
szik előttem. 

Egyik szebb, mint a másik vagy 
hogy egész pontosan és körülírva 
megállapítsuk: egyik Ízlésesebb, 
mint a másik. 

A mai modern zeneirodalom 
zajosságával szemben, ezek azok a 
szerény fehér virágok, amelyek 
hangulatosak, mint egy nyári nap-
lemente falun, viz partján, amikor 
a túlsó partról harang ging-gangol, 
vagy olyan mint virágfakadás, 
mikor ezernyi madár danol az 
ágakon, ezernyi bogárka röpköd a 
levegőben és e nagy és gyönyörű 
és szent csendességben fölnyílik 
egy virág, 

Lassan, halkan nyilik, bimbóvá 
fakad és rózsává terjed. így terem 
egy hangulat, amely dallá lesz és 
átfonja szivünket-lelkünket. 

Ez a Cserey Gyuláné művészeté-
nek legkarakterisztikusabb vonása. 

B. 
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A zenekritikusok szobája az 
Operaházban. 

Még a tavasszal történt, hogy 
Kern Aurél, Náray Szabó Sándor 
kultuszminiszteri államtitkárral 
beszélgetve, szóba hozta, hogy az 
operaházi építkezések és átalaki ' 
tások kapcsán időszerű volna a 
zenekritikusokat is figyelemben 
részesíteni s lehetőleg megajándé-
kőzni őket — egy szobával. 

Az operaházi előadásokról kri-
tikát irni ugyanis némi áldoza-
tokkal járt mindenkor . Ha az elő' 
adás 11 óra után ért véget, akkor 
a kri t ikusnak be kellett mennie 
a szerkesztőségbe, hogy megírja a 
kritikáját, ha nagyon éhes volt, egy 
kávéházban kereshetett menedéket 
s ott állíthatta össze a lapja részére 
szánt cikket, -— igy állandóan érez' 
hető volt egy olyan helyiségnek a 
hiánya, ahol a sajtó képviselői ide' 
jében és nyugodtan dolgozhattak 
volna. 

Ezen a hiányon segített Bánffy 
Miklós gróf, aki Kern Aurél ö t ' 
letét, NáraySzabó Sándor hozzá' 
járulásával megvalósította. 

A zenekritikusok szobája az első 
emeleten van a dohányzó folyosó 
és a büffé mellett. A legelső do ' 
log, ami a figyelmes szemlélőt 
meglepi, az, hogy az ajtón nincs 
kilincs. Tehát csakis kulcscsal lehet 
bejutni. Kulcsuk pedig egyedül a 
szindikátus tagjainak van. Hja a 
regula szigorú. 

És maga a szoba ? Megtestesü' 
lése a keleti kényelemnek és a 
nyugati ízlésnek. Karcsú v i l l any 
lámpák rózsaszínű selyem ernyő' 
vei, halványzöld bútorzat és tapéta, 
kényelme pamlagok teszik tel-
jessé az int im jellegű szobát. A 
falakon sorra jelennek meg érde' 
kes disz gyanánt a zenevilág k i tűnő ' 
ségeinek és a kri t ikusok ka r i ' 
katurái. 

A Salomé főpróbája alkalmával 
a zenekritikusok nagy számban 
gyűltek össze a szindikátusi szo' 
bábán. Hangos vitájuk kihallat ' 
szőtt a folyosóra s a nyitva m a ' 
radt ajtóban egy ismeretlen ur 
alakja jelent meg. 

— Mi van itt ké rem? — kér ' 
dezte bátortalan hangon. 

— Egy elsőrendű kritikus nap — 
szólt valaki a mélyből. 

Az idegen ur sietve menekült, 
nehogy elérje valamilyen vihar. 

Az operaház figyelmes vezető' 
sége egy libériás inast állított a 
kri t ikusok szobája elé. A dalszín-
ház egyik régi hive a napokban 
megkérdezte az inast, hogy miféle 
szoba van a dohányzó mellett ? Az 
inas — nyilván szindikátust akarva 
mondani — igy felelt : 

— Ez kérem a szundikátus szoba. 

Ha valaki benyitott volna ak-
kor, meggyőződhetett volna arról, 
hogy az inas . . . épen nem téve' 
dett. A szindikátus néhány tagja 
épen megalakította a szundikátust. 

S. R. 
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" :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A T T E N T I O N ! • • • o n n n n o ü D n F I G Y E L E M ! | 

Egyedül ál l : Cauiar Osztriga Langouste, Hors d'oeuvre és roston sültek különleges- : : 

ségeiuel és mérsékelt áraival a föwárosban flczél, Excelsior BAR-ja Rákóczi ut 72. | | 

ZENE! ÉNEK! • • • • • • • • • • • • NYITVA REGGELIG! 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Holnap u t á n . . . . 
Farkas Imre versére. 

Szerzi Hctényi Heidlberg Albert, Op. 379 
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ATTENTION! Csoh Gourmandohnah! ATTENTION! 
Aczél Excelsior Bárja VIlI,RáKóczi-ut 72. A főváros egyedüli előkelő színház utáni 
találkozó helye. Különlegességek: Osztriga, Caviar, Langouste, Hors d'oeuvre 
és roston sülteK. Mérsékelt árai egyedül állanak a fővárosban. Zene. Nyitva reggelig 
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Hetényi Heidelberg Albert 
Mészöly László felvétele. 

Pletykazsúr 
egy Zacconi'elméletről, meg a szakállas 

Hegedűs Gyuláról. — 
— Zacconival kell kezdenem, 

méltóságos asszonyom; Zacconival, 
akihez egy izben valaki azt a naiv 
kérdést intézte, hogy vájjon tisz-
tában van^e ép oly nagy, mint 
sokoldalú művészetének forrásá-
val? Mire Zacconi a legkomolyabb 
ban felelte : Ez a forrás az én — 
maszkjaim. Majd igy folytatta a 
nagy olasz actor: Minden igazi 
nagy művész egyéniség, ami idővel 
a modorosság benyomását kelti, 
ha a művész ez ellen lehetőleg m i n ' 
dént el nem követ ; hogy pedig 
ezt a célját el is érje, sohasem 
szabad több darabban egyazon a r c 

cal megjelennie; elannyira, hogy 
a legtöbbször még testi alakjának, 
testtartásának mássáformálása is 
elengedhetetlen. Másszóval: a mű-
vészet nagyszabású volta a külső-
ségek sokféleségét nemcsak fel-
tételezi, de szinte nem is tudom 
elképzelni nélküle ; nemcsak mert 
a művészek egyéniségét álcázza, 
s egyben védi a modorosság bacil-
lusai ellen, hanem mert magára, 
a művészre is termékenyítő ha-
tással vannak a külsőségek. 

— Mindez nemcsak szép, de 
valószínűleg igaz is, kedves uram, 
ámszives engedelmével nem tudom 
megérteni, miért kell nekem 
e voltaképen szinésznövendékek 
okulásául szolgáló Zacconi^elméle-
tet meghallgatnom. Van ennek 
valami aktualitása ? 

— V a n ! De mennyire van, 
méltóságos asszonyom ! Most, va^ 
sárnap este ugyanis a Vígszínház-
ban vol tam: a Baccarat-ot adták 
és az egyik fő férfiszerepet, az 
apát Hegedűs Gyula játszotta, még 
pedig — szakállal. 

— Aztán ? 
— Hja, ugy látom, méltóságod 

nem ismeri Hegedűs irtózatát a 
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szakálltól. Szent hittel vallja, hogy 
az olyan darab, melyben ő sza' 
kálit ragaszt, az a darab meg ' 
bukik. 

— Ugyan! Hisz Flers és Caillavet 
Királyának címszerepében is sza' 
kálit ragasztott, mégis nagy siker 
volt. 

ken is, nemhogy egy repriz alkal ' 
mából ; ha hiszi, ha nem, méltó ' 
ságod, a második és harmadik fel ' 
vonás közét fokozódó lelkesedéssel 
áttapsolta a közönség; viszont az is 
igaz, hogy rég láttam Hegedüst 
ilyen fenségesnek, nagynak, ennyire 
másnak, mint ezen az estén — 

Góthék 

—• Ez csak egy kivétel volt, ami 
megerősítette a szabályt — persze 
Hegedűs szerint, aki -— magunk 
iözt szólva — nem annyira babo' 
iából, mint őszinte utálatból nem 
fczeret szakállt ragasztani. A va ' 
fárnapi Baccarat'est után azonban 
— ugy vélem — kissé meg lesz 
ikadva ; a második felvonás után 
igyanis a közönség olyan ovációt 
•endezett szakállas alakításának, 
imilyent rég láttam még p remié rc 

otthon 
Mészöly László felvétele 

szakállasan. Sajnálom, hogy nem 
volt ott. 

— Ha épen tudni akarja, hát 
ott voltam, de nem akartam el ' 
árulni magamat, mert kíváncsi 
voltam, hogy mennyire tud egy 
magafajta hírlapíró a történeti h ü ' 
séghez ragaszkodni. 

— Ott volt? Hisz akkor kár 
volt minden szóért! 

— Főleg azokért, amiket el ' 
hallgatott. Elismerem, aláírom a 
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Hegedűsről mondottakat, de vi ' 
szont rosszallom, hogy tétele — 
a Zacconi'elmélete érdekében — 
az egész második felvonás példát ' 
lanul nagy sikerét csakis Hegedűs 
javára zengi itt nekem. No és 
Góthné ? És általában az egész 
előadás, a másik két felvonásban 
Góth Sándor ?! Sőt, ha lenne 
önben némi objektivitás, nem 
Zacconival, hanem így kellett 
volna kezdenie: Boldog vagyok, 
hogy az a Teddy barátom elbukott, 
mert e bukás nélkül nem jutottunk 
volna a Baccarat nagyszerű re ' 
prizéhez. 

Ráspoly. 

A Teddy barólom balsikerének 
vagy 

a ViQszinház reprlz-snrozotAnok okai. 
(Karácsonyi fantázia egy felvonásban.) 

Személyek: Bakkarat 
Tatárjárás 
Osztrigás Mici 
Ördög 
Tanitónő 
Taifun 
A király 
Teddy barátom 

(néma személy) 
(Történik: a Vígszínház azon igazgató' 

sági irodájában, mely a fődirektor, 
Faludi Gábor feje fölött, a második 
emeleten az aldirektoroknak: Faludi 
Miklósnak és Faludi Sándornak, továbbá 
dr. Komor Gyula dramaturg-titkárnak 
szolgál rezidenciául. Szín: az a rozsda' 
vörös szekrény, melyben a nagysikerű, 
de a műsorról lekerült darabok pihen' 
nek. Idő: a Teddy barátom premierje 
előtt, éjjeli fél egy, hozzá épen hétfőn, 
mikor Faludi Miklósnak kimenős napja 
van és igy nem kell attól tartani, hogy 

hirtelen-váratlan a szemközti lakásá-
ból az irodába terem, hogy a há t ra ' 
lékos darabokat az éjszaka csöndjében 
elolvassa.) 

Bakkarat (idegesen, de tompa 
hangon): Együtt vagyunk, höl-
gyeim és uraim ? 

Mind: Igen! 
Bakkarat: Ugy én, mint elnök . . . 
Ördög (önmagának, mormogva): 

Még itt is adja a — bankot ! 
Bakkarat (megrázza magán a 

porréteget): Csöndet kérek! Tehát 
én, mint elnök — végre minden 
rivalitást félretéve — azt indi t ' 
ványozom, hogy szánjuk el magún ' 
kat egyöntetű lépésre. Hogy miről 
van szó, fölösleges hangsúlyoz' 
n o m ; arról, hölgyeim és ura im, 
amiről itt minden éjszakán annyit 
kesergünk, hogy t. i. a Vigszinház 
igazgatósága, nem tekintve nagy 
multunkat , itt hagy áldozatul a 
pornak és penésznek. És ha még 
méltó utódok kedvéért tenné ! De 

P. Gazsi Mariska, 
a Vigszinház kiváló művésznő j e . 

Mészöly László felvétele. 
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n e m ! Most például a Teddy 
barátom következik. 

Tanítónő (védelmezőleg): Páris ' 
ban, Berlinben több száz előd-
adást ért. 

Bakkarat: Lehet. De itt az érzel' 
gősségnek semmi helye. A Teddy 
barátomnak pusztulnia kell. 

Mind: Pusztulnia kel l ! 
Bakkarat: Felhívom tehát kedves 

kollégáimat, hogy tegye meg k i 'k i 
az indítványát, mit tart célszerű' 
nek e kérdésben. Hölgyeké az 
elsőség. 

Osztrigás Mici: Azon kell kez ' 
denem, hogy a Vígszínház helyet 
ad műsorában nékem egyszer' 
másszor. De mi az nekem, az OsZ' 
trigás Midnek, egyszer-másszor. 
Nekem többször adjon . . . 

Bakkarat: Csak semmi szemé' 
lyeskedés! Az indítványt kérem ! 

Osztrigás Mici (sértődötten) : Jó, 
jó! Már nem szóltam semmit. 
Indítványozom, hogy rohanjunk 
rá Teddyre, e jelszóval: Üsd, nem 
apád! 

Tanítónő: Jaj, csak semmi erő' 
szakoskodás. Mi tanítónők a kér ' 
vényezéshez vagyunk hozzászokva. 

Taifun (indulatosan, hogy csak 
ugy himbálódzik a szekrény): 
Hogy is ne ! Majd még kérvénye' 
zünk! ? ! Ott fekszik Teddy bará ' 
tom a Miklós direktor asztalán, 
megyek és ráfújok. 

Tatárjárás: Én pedig keresztül' 
kasul dúlok rajta. 

Zsába: Én a lábába állok. 
Király: F i donc! Nem helyes' 

lem ugyan az alázatos kérvénye' 
zést, de az erőszakosságnak se 
vagyok barátja. Elvégre, egy szerb 
lehet gyilkosság árán is király, de 
az én ereimben Flers és Caillavet 
tintája folyik. 

Bakkarat (elfojtott gúnnyal): Ha 
felséged valami okosabbat t u d . . . 

A király: Ördög, miért nem 
beszél már ?! 

Ördög: Ép szólni akartam, fel ' 
seg. É n is felséged véleményén 
vagyok, ugyanis. Mit kérvényezni! 
Mit megölni ! Megalázni kell 
Teddy barátomat, nyilvánosan, a 
színpadon !! Tehát szinre kell őt 
engedni. 

Bakkarat: És ha aztán ott is 
marad ? 

Ördög: Türe l em! Ahogy én itt 
körülnézek, minket körülbelül 
épen annyi ember nézett meg, 
ahány Budapesten él. Vagyis Buda ' 
pesten mindenki a mi h ivünk ; 
nos tehát, azon szórakozás fejében, 
amivel szolgáltunk nékik, meg ' 
kérjük őket arra a kis viszont' 
szívességre, hogy ne nézzék meg 
a Teddy barátomat. 

Mind: Bravó !! 
A király: És ha akadnak smok ' 

kok, akik mégis megnézik ? ! 
Ördög: Legfeljebb hároni 'négy 

előadásra való, ha akad, És hogy 
munkánk minél sikeresebb legyen, 
osszuk föl magunk közt Budapestet. 

Bakkarat: Enyém a Lipót ' és 
Terézváros. 

A király: Én az I'ső kerületet 
vállalom, különös tekintettel a 
Várra. 

Osztrigás Mici: Én bejárom a 
kabarékat, az orfeumokat, az éjjeli 
mulatókat. 

(És igy tovább felosztották maguk 
közt Budapestet és mire pirkadni kez-
dett, minden budapesti meg volt főzve 
a Teddy barátom ellen, még pedig oly 
sikeresen, hogy valóban csak 4—5 házra 
való smokk akadt, minélfogva lyukak 
támadtak a műsorban, amiket — de 
ezt már teljes komolysággal tessék 
olvasni — reprizekkel töm ki az igaz-
gatóság. Kezdte a nagysikerű Bakkarat-
tal, folytatja a Zsábával, a Tatárjárás-
sal, úgyszintén a többi, fentebbi össze-
esküvő, nagysikerű régi darabokkal.) 

(Függöny) 
mely legördült a Teddy barátom' 
nak, de felgördült egész sor igen 
érdekes repriznek. (—kai.) 

Jc.r 
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Nagy Endre kabaréja. 
Egyszerűen nem fogjuk meg-

engedni Nagy Endrének, — a ma-
gyar kabaré megteremtőjének, 
hogy visszavonuljon a kabarétól! 
Pláne, hogy megnéztük decemberi 
műsorát! A Mester már most 
akarja éreztetni velünk ugylátszik 
az ő távozásával majd előállónagy 
hiányt. 

A Modern Színpad e havi mű-
sorával igazán a legjobbat nyújtja. 
Önök, igen tisztelt olvasóim el-
fogják hinni, sőt tudni is fogják, 
hogy Nagy Endre mellett egyál-
talán nem szükséges a nagy dobot 
megütni s csak tollúnkat tar t juk 
vissza attól, hogy ne dicsérgessük 
őt. A konference nagy mestere, 
aki ily ki tűnő műsor összeállítása 
mellett még arra is ráér. hogy 
egy „Miniszterelnök"-öt szállítson 
Beöthynek — az igazán nem szorul 
reklámra. 

Csupámcsak regisztrálni óhajt-

juk, hogyha kilenckor beülünk 
— éjfélig alig hagy bennünket p i -
henni, mert az egyes számok között 
kilép Nagy Endre a függöny elé 
s az ő kedves közvetlenségével 
persziflálja s veszi tűhegyre a napi 
aktuális politika s a főváros dolgait. 

A darabok közül különösen 
kedves és sikerült Kőváry daljátéka 
az „Etnográfiai fülke" melyről 
sikerült olvasóinknak e számunk-
ban kitűnő felvételt szerezni. 

Gábor Andornak „Pufit mozgó-
sítják" valamint „Berchtold és a hu-
nyósdi" c. darabjai hatalmas derült-
séget keltenek. A kuplék s a ka-
barédalok egytől-egyig mind sike-
rültek. Azokpedigkika„Afarkas"- t 
látták, például kitűnően mulatnak 
„Jaj az a Csortos" cimü kupién. 

Medgyasszai Vilma, Hadrik 
Anna, Kökény Ilus, Vidor Ferike, 
Kőváry, Boross, Huszár, Boldizsár, 
Papp, Kabók, Máhr — szóval az 
egész művészgárda ki tűnő s kitesz 
magáért. Dér. 

Kőváry. Hollós Teri , P a p p J., Pécsi Erzs i , Boross, Vidor F e r i k e 
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Színésznői ábránd. 
Regény. Ir ta: Ráskai Ferenc. 

1. 
A rettenetes ember. 

A Katalin premiéreje volt; künt 
az uton, a villanyosok csilingelé-
sébe belesimultak a melódiák, ami-
ket a Népszinházból kijövök du-
dorásztak; már mint azok a me-
lódiák, amik a sok-sok ujráztatás 
folytán a fülekben megragadtak. 
A legtanulékonyabb ezek közt két-
ségkívül az a fehér sálba bujt barna-
hajú fiatal leány lehetett, aki végig-
dudolta Germaine belépőjét, persze 
szöveg nélkül, ámde a dallamokat 
teljesen hibátlanul. 

— Ha én ezt a szerepet egyszer 
eljátszhatnám. Oh, az a Küry! 

— Igen ez egy értékes Operette; 
hozzá a szövege is ép-kézláb, első-
rangú munka — mondta az oldalán 
baktató fiatal ember szinte szer-
tartásos komolysággal, de min-
denekfelett kedvetlenül. 

— No és a Hegyi Aranka, mint 
Katalin cárnő ! ! 

— Persze ezt is szeretné ját' 
szani! — jegyezte meg gúny-
nyal, és még több keserűséggel a 
fiu. 

— Már megint kezdi! Meg kell, 
muszáj megbarátkoznia azzal a gon-
dolattal, hogy színésznő leszek. 

— Akkor nekem illa-berek, 
nádak-erek. Mit is keresne mint 
férj, egy postás egy színésznő ol-
dalán?! 

A lány nem felelt; az elhallga-
tott választ azzal a gyors mozdu-
lattal álcázta, mellyel az orruk 
előtt véletlenül összetorlódott vil-
lanyosok egyikére felugrott. 

De hallgatott a fiu is. 
— Valahányszor színházba vi ' 

szem, vesztett csatám van; amit a 
szürke napokon otthon elérek nála, 
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az a tapsok tüzében hamuvá lesz 
— gondolta magába a fiu, miköz' 
ben a villanyosban szintén helyet 
foglalt. 

E pillanatban éles nyilalást ér-
zett a karján; a lány vájta bele a 
körmeit, és a lelke mélyéből meg-
riadt hangon suttogta: 

— Nézze csak azt a rettenetes 
embert, azt, a ki most felszállott. 
Ki ez a csúnya ember? Huh! Rá-
nézni sem tudok. 

A fiu a jelzett irányba nézett; 
ugyanekkor jó nagyot rándulva 
megindult a kocsi és a lány fel ' 
sikoltott, merthogy a rettenetes 
ember egyensúlyát veszítve feléje 
lendült és rája ís dül, ha jókor 
meg nem kapaszkodik. A rette-
netes ember aztán pardont se 
mondva, szemben a lánynyal leült. 

Valóban nem volt valami kel-
lemes külseje; tömzsi törzsökön, 
duzzadt rövid nyak, azon egy göm-
bölyű arc, melyet bozontos őszes 
szakáll borított; előre meresztett 
szemek; és a halántékán izzadt-
ság ereszkedett alá csöndesen. 

— Ki ez az ember? — suttogta 
megborzongva a lány. 

— Hogy ki? — szólt most alig 
leplezett kárörömmel a fiu. — 
Ki más, mint akiről maga min-
den éjszakán álmodik. 

— En? Kikérem magamnak. 
Még tréfának is rossz. 
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— Csak nyugodtan ? Hát nem 
a színpadi sikerről álmodik-e m i n ' 
den éjjel? Ez a rettenetes ember 
pedig, akitől ugy megborzadt, ép 
a siker. A színpadi siker ! 

— Rossz vicc !! 
— A legkomolyabban beszélek. 

Bizonyára még a fülében zsong' 
nak azok a tapsorkánok, amiket 
az imént Hegyi és Küry kapot t ; 
nos ezeket a tapsokat ez a kis 
köpcös alak, ez a rettenetes ember 
rendezte; rendezte pénzért, talán 
épen a pr imadonna pénzén, vagy 
esetleg a direktorén, vagy mit tu ' 
dom én, a szerzők pénzén, szóval 
akiknek a siker érdekében állott. 
Ez t. i. a klakőr. A. budapesti taps-
király. 

A lány, aki rendkívül szenzibi' 
Iis lény volt, összerázkódott. 

— De hiszen ez csalás! 
A fiu pedig remegett a boldog' 

ságtói, hogy a klakőr tulfontos 
és hazug beállításával kissé meg' 
zuhanyozta a lánynak ismét szi' 
nésznői ábrándoktól kigyulladt lel ' 
két. A primadonnák, a direktor, a 
szerzők bizton megbocsátanák néki 
ezt a kegyes hazugságot. 

A lány szólalt meg újra, őszinte 
rezignációval: 

— Igen, én szoktam álmodni a 
sikerről, de az ágyam mellett a 
siker tüneményesen szép isten' 
asszonyként szokott megje lenni . . . 

— Pedig ez, ez a rettenetesen 
csúnya ember a színpadi siker. 

Leszálltak a villanyosról, mely ' 
nek a Csömöri'Uton ép a házuk 
előtt volt a megállója. 

— Az ördög vigye el ezt az éj' 
szakai inspekciót — mondta a fiu 
búcsúzkodás közben. 

— Valami jó álmom nekem 
se lesz; félek, hogy az eddigi 
szépséges istenasszonyom helyett 
evvel a rettenetes emberrel fogok 
álmodni. Érzem, hogy végleg meg' 

utálom az ugy vágyott színpadi 
sikert. 

A fiu kezet csókolt, jócakát k i ' 
vánt és azt óhajtotta magában 
rögtön és bent a főpostán egész 
reggelig, hogy bárcsak valóban 
vele, a csúf klakőrrel álmodnék 
a lány és hogy ez az álom vajha 
véget vetne a színésznői ábrán' 
dozásnak. 

És alig várta, hogy reggel az 
inspekciókból hazatérve — a lány 
szüleinél volt ugyanis hónapos szO' 
bája — megkérdezze : 

— Nos, vele álmodott? 
— Vele! — mondotta a lány 

vidáman. 
— Vele! ? — kérdezte a fiu a 

vidám hangtól meghökkenve. 
— Vele, de azért szép, kedves, 

ragyogó álmom volt. 
— Szép, kedves, ragyogó azzal 

az utálatos alakkal ? — gurult 
dühbe a fiu. 

— Bizony isten ! Azt álmodtam, 
hogy odaült az ágyam mellé, meg ' 
simogatta a fejemet, — bársonyos, 
puha keze van — sőt meg is csó' 
kolt és elmenet azt m o n d t a : Ne 
félj lányom, pályádon támogatni 
foglak . . . Igaz is, nincs abban 
semmi, hogy a sikert ugy kell r en ' 
deztetni. Fő, hogy meglegyen . . . 
No, mit áll itt, mintha az orra 
vére folyna ?! 

— Ilka — hangzott a konyha 
felől. 

— Az apa hív, azonnal vissza' 
jövök. 
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A fiu ott maradt a szoba köze-
pén és keserűen mormol t a : 

— Tessék! Azt hittem, hogy 
elrettentem a szinipályától és a 
szépséges, légies álomtündére h e 
lyett egy husból-vérből való alakot 
adtam álmai központjául. 

Realizáltam az álmait annak az 
utálatos klakőrnek a személyében. 

(Folytatása a jövö számban.) 

A nagyúr.* 
i. 

Mikolt gót hercegkisasszonyt a 
vörös alánok elrabolták egy bi-
zánci kolostorból. Euthymos Árchi-
mandrita és Ataulf bizánci gót vi-
téz Attila föszállására jönnek, hogy 
sok pénzzel kiváltsák a herceg-
nőt. Euthymos titokban arra gon-
dol, hogy Attila meggyilkolására 
felbérel valakit. 

II. 
A vörös Alánok kánja, Kurkut 

durván bánik a fogoly Mikolt kis-
asszonnyal, akit Attila főszállás-
urához, Berik herceghez visz. Meg-
érkezik Euthymos Archimandrita 
küldötte, aki biztatja Mikoltot, 
hogy útban van a szabadulás, 
de minden eshetőségre mérgezett 
hegyű aranytűket ad át a herceg-
nőnek. 

III. 
Berik főszállásur sátorába ér-

kezik Euthymos Ataulf s oda-
hozzák Mikoltot is. Berik lángra-
gyul a szép leány iránt s ezt 
észreveszi Euthymos, igyekszik 
rábirni a külömben is elégedetlen 

* A Magyar színház legközelebbi új-
donságának, gróf Bánffy Miklós Nagy 
úr c. darabjának vázlata, amit Márkus 
László, a Magyar szinház kiváló főren-
dezője irt a Színházi Hét számára. 

Beriket, hogy ölje meg jó pénzért 
Attilát. Berik habozik, de köve-
tek jelentik, hogy Attila jön 
vissza s akkor Beriknek be kell 
vallani a zsákmányt s közte 
Mikoltot is át kell adni Attilának. 
Euthymos megmutatja Beriknek 
a fürdő Mikoltot s a teljesen el-
bűvölt Berik a megérkező Attilá-
nak vendégeképpen mutatja be a 
fogoly Mikoltot. De a hazugság 
életébe kerülhet s most már el 
van határozva, hogy megöli 
Attilát. 

IV. 
Attila lakomájára gyűlnek a hun 

udvar urai, ott van Euthymos is 
és Mikolt, mint a Berik vendége. 

Attila megtudja az ellene szőtt 
összeesküvést, kivégezteti Beriket 
és mikor Ataulf, a bizánci gót 
látván, hogy tervük meghiusult, 
le akarja szúrni Attilát, a király 
intésére egy aranyijjas torkonlövi 
a gót vitézt. 

V. 
Attila elveszi Mikoltot. Nász-

éjszaka. Mikolt a mérgezett tűvel 
megöli Attilát, aztán zokogva bo-
rul tetemére, mig a hun tábor 
zeng a hajnali kürlök szavától. 

ACZÉL ILONA 
A nagyúr női főszereplője 
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A T Ú R I V Á V I V I J W T A U 1 Á I 
A z u j rendelet. Sarkadi : Hollot-

tad már, u j rendeletet adott 
ki a térparancsnok ? 

T ihany i : Nem tudok róla. 
Sarkadi : Elrendeltetik, hogy a 

lánchidon nem szabad dobolni. 
T ihany i : Furcsa ; és miért nem 

szabad ? 
Sarkadi: Mert a dobon kell 

dobolni. 

A megtréfált rendező. Szegedi 
história. Ferenczi Frigyest, a 

szinház szeretetreméltó rendezőjét 
alaposan megtréfálták, amiben H. 
Heltai Jenő, a szinház nem kevésbé 
szeretetreméltó komikusa a bűnös. 
„ Ferenczi Frici mindenhez ért. 

O az, aki bádogból a legszebb 
tavakat tudja „domborítani", any-
nyira, hogy a karzat ifjúságának 
azonnal fürödhetnékje támad. E 
mellett ő az, aki bármikor be-
ugrik akármilyen szerepbe. Me^ 
sélik, hogy egyszer már Déri Ró-
zsit is helyettesitette egy tr ikó 
szerepben. Már el is küldött Déri 
Rózsihoz, hogy kölcsön kérje a 
testszinü trikóját — mire a mű-
vésznő ugy megijedt, hogy azon-
nal felgyógyult a rekedtségéből. 

H. Heltai a napokban arra kérte 
Ferenczit, hogy tanulja be egy 
szerepét, mert ő ugy értesült, hogy 
24 óra alatt elviszik katonának. 
Ferenczi persze nagy buzgalommal 
tanulta a szerepet H. Heltai egy-
szer csak megjelenik szanitécegyen-
ruhában és érzékeny bucsut vesz 
Ferenczitől, meg a direktorától, 

mert hogy neki Galíciába kel 
mennie. 

Ugy volt, hogy az Évában kell 
Ferenczinek fellépnie H. Heltai 
helyett. Ferenczi az előadás előtt 
gyönyörűen kimaszkiroszta ma-
gát és várt a jelenésére. A vég-
szónál be akar ugrani a színpadra 
— de eléje lép H. Heltai. Mert 
neki eszeágában sem volt háborúba 
menni. Összebeszélt a direktorral 
Ferenczi megtréfálására, aki po-
tyogó könnyeivel lemarta arcáról 
a festéket, és a nézőtér legsötétebb 
zugába húzódva, hallgatta az ujrá-
zásokat. Amik tulajdonképen neki 
szólottak volna . . . 

Egy vidéhi habitüé. Molnár 
Ferenc Farkas-át most egyre-

másra mutat ják be a vidéki szín-
házak. A nagyváradi premieren 
a bérlők egyike, aki arról 
hires, hogy felkészülten jön az elő-
adásra, azaz, már előre ismeri a 
darabot, felvonás közben igy for-
dul a szomszédjához: 

— Szép kis família ez a Kele-
men-család. Folyton arról dis-
kurálnak, hogy négyéves házasok, 
a színlap pedig világosan mondja : 

— janika, gyermekük, Ötéves. 
Hát akkor mit erényeskedik az 

az asszony ? 
(Mondanunk sem kell, hogy a 

színlap volt hibás.) 
tartaléKos Komikus. Kabos 
Gyulát, a nagyváradi szinház 

kedvelt komikusát, beszólította a 
Hon-Haza, ami annyit jelent, hogy 
a gyereknek gőzösre kell ülnie, arra 
a gőzösre mely a népdal szerint előbb 
Kanizsára, onnan pedig a boszniai 
állomásra megy. Kabos barátunkat 
kiképzik. Bár a haza szózata nem 
valami kellemesen érintette Ka-
bost, a jókedve és humora még 
sem hagyta el. A lakásán széles, 
nagy feketeszegélyü cédula van 
kifüggesztve, hogy: 

Háborús eset miatt zárva. 

í 
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Dr. INCZE HENRIK szerkesztésében megjelent 

A Magyar i Almanach 
XIII. évfolyama a következő tartalommal: 

1. Naptári rész. • 
2. Az elmúlt év színházi krónikája. 
3. Képzőművészeti krónika. 
4. Dr. Dézsi Lajos. A régi magyar 

drámákról. 
5. Dr. Hevesi Sándor. A modern 

szinház. 
6. Bauer Albert. Wagner Richárd 

és magyarországi vonatkozásai. 
7. Jacob Gusztáv. A szinpad tör-

ténetének vázlata. 
8. Szász Zoltán. Szoborbizottságok 
9. Lugosi Döme. Szinészethistóriai 

kis naptár. 
10. Kernstock Károly. A művész 

társadalmi jelentőségéről. 
11. Dr. Gábor Ignác. A pesti né-

met szinház megnyitásának 100 
éves fordulójára. 

12. Bárdi Ödön. A „vászon" mögül-
13. Latabár Kálmán. A vándorló 

5 forintos. 
A vidéki szinészet szociális 

k é r d é s e i : 
a) Remete Géza: Mit óhajt a vidéki 
sz ínésze t . . . b) Dr. Komor Gyula : 
Színészek dolga, c) Színművészet és 
feminizmus, d) Színészek szakszer-
vezkedése. 
Az elmúlt szezón írásban és kép-
ben : 1. Személyi hirek. 2. Művészeti 
nevezetességek. 3. Jubileumok 4. Ha-
lálozások. 1 ársulati névsorok. Vidéki 
színházak hirei. Szinészeti lexikon 
L—M-ig. 
M e g r e n d e l h e t ő k i a d ó h i v a t a l u n k b a n 
l l f Z s i g m o n d - u t c a 2 0 Á r a , b é r m e n -
t e s k ü l d é s s e l k ö t v e 3 K , f ű z v e 2 K . 

Ferenczy és a Népopera. Ferenczy 
Károly, a róla elnevezett ka-

baré népszerű tulajdonosa, most 
tudvalevőleg gyönyörű Heine-cik-
lust rendezett, melynek premierjén 
a komponista, Csányi Mátyás, 
vezényelte a zenekart, azaz pardon, 
verte a zongorát. 

Vacsora közben Ferenczy Csányi-
val, aki mellesleg a Népopera 
korrepetitora, a Népoperáról be-
szélgetett. 

— Hát mi újság odaát ? 
— Jubi lá lunk! — mondotta 

Csányi. — Már egy esztendeje, 
hogy a Népopera megnyílt. 

— Istenkém, Istenkém, — sóhajt 
fel Ferenczy, miközben az orrát 
simogatja. — Az a Népopera, az a 
Népopera! Egy esztendős és már 
milyen nagy! 

Palais de Danse. 
Egy világvárosi he ly ; maga a 

helyiség pazarul fényes, mig a 
színpadon a világ válogatott tánc-
attrakciói vonulnak föl. Pajzán 
vidámság, ingerlően f inom szóra-
koztatás helyisége ez a budapesti 
táncpalota. 

A színpadi műsora éjjeli Í/2II 
órától l-ig tart, azután pedig tánc-
mulatság kezdődik az előkelő bálok 
stílusában, de egy jókedvű, in t im 
társaság kedves fesztelenségével. 
A legfrisebb tánckreációk itt ke-
rülnek bemutatóra a legelegánsabb 
párisi táncosok vezetésével. Bizo-
nyos, hogy méltán legfinomabb és 
legnépszerűbb szórakozó helye 
Budapestnek a Palais de Danse. 
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KOLBER DEZSŐ „Bachanália" c. freskója a „Palais de Danse"'ban. 
Mészöly László felvétele. 

Risette és Juliette 
kankan- táncosnők a „Pala is de Danse"-ba . 

Mészöly László felvétele. 
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Halló! Mi újság? 
Szerződtetési tervek az Ope-

rában. Rövid, pár szavas sürgöny 
érkezett a minapában a temesvári 
Koronaherceg-szállodába, hogy a 
budapesti állami színházak nagy 
befolyású és mindenható vezetője, 
gróf Bánffy Miklós, magyar ki-
rályi kormánybiztos Temesvárra 
érkezik. A kormánybiztos helyett 
azután Ábrányi Emil karmester 
érkezett Temesvárra, aki azon 
célból jött, hogy a magy. királyi 
Operának énekeseket keressen. 
Elsősoiban Temesvárt vették szem-
ügyre és onnan akar néhány énekest 
elhódítani. A „Temesvári Hírlap" 
munkatársa beszélgetést folytatott 
a kitűnő karmesterrel. Ábrányi 
a temesvári színészekre vonatko-
zólag nagyon érdekes kijelentéseket 
tett, melyeket annál szükségeseb-
beknek tartunk megírni, mivel 
ezek az elhódítandó színészek a 
budapesti közönségnek a Kr ecsány i-
féle Fővárosi Nyári Színházból 
kedves ismerősei 

— Igaz-e, hogy az Operaház leszerződ-
teti Bálint Bélát ? — kérdezte a temes-
vári hírlapíró. 

— Valószínűleg! — mondotta Ábrányi. 
Bálint Béla pár nap előtt próbaéneklésre 
feljött s nagy sikere volt. Ebben a fiatal-
emberben felfedeztünk egy hőstenort s 
ha remanyeink, amelyeket hozzáfűzünk, 
nem csalnak, ugy Bálint lesz Magyar-
ország jövőbeli höstenorja. 

— Mikor léphet Bálint az Opera kö-
telékébe ? 

— Ez még nincs precizirozva. Még egy 
próbaéneklésre hivjuk s akkor eldől ez 
a kérdés is. Tény az, hogy az első ének-

próbája kitűnően sikerült, a Herceg-
kisasszonyból elénekelte a Hahó-dalt. 
Majd skálázni engedtük s ekkor a magas 
cét ugy vágta ki, hogy a bizottság is 
meglepődött. 

— Basszistára is szükségünk van, aki 
játszani is tud — folytatta. — Körülbe-
lül a Kornai szerepkörét kell betölteni. 
Ezért jöttem Temesvárra, mert hiszen 
hova mehettem volna először ? Itt van-
nak a jó énekesek, innen hoztuk fel 
Környeit és Rózsát legutóbb s innen 
akarjuk a többit is szerződtetni. 

— Vajdának jó hangja van, de most 
még nem mondhatok véleményt. 

— Bejcziék szerződtetése nem kerül 
szóba ? 

— Ez most nem aktuális. Ismerem 
őket, de ez a szerepkör már nagyon is 
be van töltve. 

— Ocskay Kornél ? — halottam már 
róla s a legutóbbi operaházi próbaének-
lésre ő is meghívást kapott. Nem jött 
el, mert valószínűleg játszani kellett 
azon a napon. Nem baj, máskor alkal-
munk lesz őt is hallani s vele is ter-
vezgetünk valamit. 

Ábrányi Emil eme nagyjelentő-
ségű nyilatkozata igen hízelgő a 
temesvári színészekre. Dicséret 
illeti a kormánybiztos urat is, aki 
Ábrányi Temesvárra küldésével is 
élénk tanúbizonyságát adta annak, 
hogy szivén viseli az Operaház 
felvirágoztatását. 

v v 
Thury szerződtetései. Tarnay Leonát. 

a soproni társulat erősségét a budapesti 
Nemzeti színház szeptember elsejétől 
kezdődöleg szerződtette. A már régeb-
ben eltávozott Révész Ilonka helyébe 
Szilassy Etelt szerződtette Thury, aki 
egy szezonon a szombathelyi közönség-
nek is kedvence volt. 

W 
A délvidéki színészet válsága. A dél-

vidéki színi kerületnek Mezei Béla az 
igazgatója, aki már régen vissza akart 
vonulni a jól megérdemelt nyugalomba. 
A színigazgatói teendőket már át is 
ruházta Mezei Andorra, a szegedi szín-
ház volt baritonistájára, aki hónapokig 
vezette a társulat ügyeit. A színtársulat 
most Zomborban működik és Mezei 
Andor december 16-án, a gage napján 
otthagyta a társulatot és kijelentette, 
hogy nem tud fizetni. Eltávozásáról 
táviratban értesítette Mezei Bélát, aki 
Zomborba utazott és átvette a szinház 
vezetését. 

V V 
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A kolozsvári drámatörténeti 
ciklus konferánszait a Magyar 
Iskolaegyesület ki fogja adni és 
ezáltal maradandó emlékkel fogja 
megörökíteni a szinház renesszán-
szét. A siker ezúttal nem a színpad-
ból nőtt ki és nem a színészek 
derekas munkájához fűződik, ha-
nem mint a mult évben fényes 
eredménnyel lezajlott drámatörté-
neti ciklus irodalomtörténeti ered-
ménye könyvelhető el, a szinház 
krónikájának lapjain. Ertékesebb-
nél-értékesebb előadások hangzot-
tak akkor el a kolozsvári Nem-
zeti Szinház színpadáról, melyek-
nek nevelő hatása elvitathatatlan 
volt. Most azután az országos ma-
gyar iskolaegyesület elhatározta, 
hogy a kolozsvári szinház dráma-
történeti ciklusának konferenszeít 
saját költségén kinyomatja és in-
gyen elküldi az összes magyar 
középiskolai könyvtáraknak. A 
kultuszminisztérium erre az egye-
sületnek 1200 korona államsegélyt 
ad. Az értékes könyvet nemsokára 
sajtó alá rendezik. A mü szerzői 
a következők lesznek: Bede Jób, 
Csengeri János dr., Dési Lajos dr., 
Erdélyi Pál dr., Gyulai Farkas 
dr., Hevesi Sándor, Janovics Jenő 
dr., Kis Ernő, Kovács Dezső, 
Márky Sándor dr., Molnár Ferenc, 
Móricz Zsigmond, Sebestyén Ká-
roly, Seprődi János, Szádeczky 
Lajos. 

v v 
A Sarkantyú Kolozsvárott. A buda-

pesti Nemzeti színházban nagy sikerrel 
bemutatott Gábor—Liptai darabnak a 
mult héten volt a kolozsvári premiéreje. 
A darab értékes meséje, kitűnő dialó-
gusai Erdély fővárosában is megtették 
a maguk hatását: egész este tapsolt a 
közönség. Rácz főhadnagyot Nagy Ador-
ján játszotta szép sikerrel, férfias fel-
lépése, megrázó kitörései nagyon szépek 
voltak. Hettyei Aranka a feleség szerepét 
alakította elsőrangú művészettel. Har-
sányi Rezsőt, a mindenhez alkalmaz' 
kodni tudó szürke kis hivatalnokot oly 
mesterien játszotta meg, hogy a közön-
ség nyílt szinen is megtapsolta. Bánóczi 

a zsugori após, Szakács a pedáns hivatal-
főnök, Dezséri a vén sváb pénztáros 
szerepében aratott sikert. A siker őszinte 
és meleg volt. 

V V 
Készül a szombatheiyi u j szinház. 

Egyelőre még csak papíron, de azért 
mégis az uj szinház építésén dolgoznak 
a szombathelyi városházán. A minap 
összeült az építő-bizottság, mely elé Bo-
dányi főmérnök egy tervet terjesztett. 
A bizottság kinyomatja a főmérnök ter-
vezetét és az ünnepek után tárgyalás 
alá veszik azokat. 

W 
Három színésznő. Hire járt, hogy 

Krecsányi társulatának három tagja: 
Eelhő Rózsi, Fodor Ella, Jákó Amália 
elszerződtek, ez utóbbi Szegedre. E hír-
ből annyi igaz, hogy Felhő Rózsi távo-
zik Temesvárról Nagyváradra. Fodor 
Ella és Jákó Amália Krecsányinál ma-
radnak. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Naturburs. 1. Magát elég okosnak is-

merjük, mégis felült a hasonló kiállítás-
nak ? 2. Nem mind arany, ami fénylik. 
A rezet, ha fénylik is, — megismerik. 
— Szinkör. Utána nézünk és megfogjuk 
üzenni. — M. J. Nagykőrös. 1. Izr : 2. 
Királyszinház ; 3. február—március ; 4. 
Krecsányi'szinkör. — Mexikói leány. 1. 
a) Imádott művésznő ! b) írja meg kéré-
sét és teljesíteni fogja ; c) Királyszinház-
hoz. 2. 26 éves, református, oki. tanítónő. 
3. 24 éves, róm. kath., ez idő szerint 
nőtlen, lakik albérletben (?). — Éva. 1. 
Császárfürdő; 2. hogy képzel ilyet? 3. 
saját autóján j á r ; 4. minthogy jelenleg 
a színháznál próbái nincsenek, csakis 
este jár a Margithidon át a színházba; 
5. társalkodónőjével. — Pozsonyi olvasó. 
1. 42 éves, református; 2. igen, de nincs 
alkalmas szerep; 3. elvált, újra nem 
nősül t ; 4. 4800'— korona. — Kiss Olga. 
Gratulálunk a nagy sikerhez ! — Főellen-
őrzes alatt vagyok. A kérdezett szökés 
barna, csinosnak mondható. 28 éves, 
izr. nős, Ö is kíváncsi már Önre. Teie-
fonon ritkán található most- írhat a 
Club kávéház cimére. — Lea. Tudtunk-
kal nincs rokonságban a nevezettel. 
Hadustele. — Éva. 1. Közepes darab. 
Sokáig nem marad műsoron. 2. 29 éves, 
a felesége 28. 3. Királz-utca 91. 4. Izrae-
lita a férfi, kath. a feleség. — Szincér. 
Nem tudunk közelebbit a kérdezett felől. 

Helyettes-szerkesztő: 
Doby Andor. 
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VÍGSZÍNHÁZ 
KARÁCSONY HETE 

VASÁRNAP D. u, AZ OSTROM 
.. ESTE: BERG-OP-ZOOM 

HÉTFŐ: BERG-OP-ZOOM 
KEDD D. U.: MASZATOS PALI 

„ ESTE: NINCS ELŐADÁS 

SZERDA D. u , BACCARAT 
.. ESTE: BERG-OP-ZOOM 

CSÜTÖRTÖK D.U.: AZ OSTROM 
.. ESTE: BERG-OP-ZOOM 

PÉNTEK : BERG-OP-ZOOM 
SZOMBAT D u , MASZATOS PALI 

„ ESTE: ZSÁBA 
VASÁRNAP D. U. : AZ OSTROM 

„ ESTE: BERG-OP-ZOOM 
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NÉPOPERA 
KARÁCSONY HETE 

VASÁRNAP D. U.: 

HOFF^ANN MESÉI 
VASÁRNAP ESTE: 

A KEDVES AUGUSZTIN 
HÉTFŐ ESTE: 

A KEDVES AUGUSZTIN 
KEDD: NINCS ELŐADÁS 

SZERDA D. U.: 

TENGERÉSZ-KATÓ 
SZERDA ESTE: 

A KEDVES AUGUSZTIN 
CSÜTÖRTÖK D. 11: 

A LILA DOMINÓ 
CSÜTÖRTÖK ESTE: 

A KEDVES AUGUSZTIN 
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NEMZETI SZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután: Éva boszorkány. 
Vasárnap este: A Faun. 
Hétfő : A Faun. 
Kedd: Nincs előadás. 
Szerda délután: Rang és Mód. 
Szerda este: Karácsonyi álom. 
Csütörtök délután: Rang és Mód. 
Csütörtök este: A Faun. 
Péntek: Francillon. 
Szombat: A Faun. 
Vasárnap délután: Karácsonyi álom. 
Vasárnap este: A Faun. 

VÍGSZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután: Az ostrom. 
Vasárnap este: Berg'op'Zoom. 
Hétfő: Berg'op'Zoom. 
Kedd délután: Maszatos Pali. 
Kedd este: Nincs előadás. 
Szerda délután: Baccarat. 
Szerda este: Berg-op-Zoom. 
Csütörtök délután: Az ostrom. 
Csütörtök este: Berg'op'Zoom. 
Péntek: Berg-op'Zoom. 
Szombat délután: Maszatos Pali. 
Szombat este: Zsába. 
Vasárnap délután: Az ostrom. 
Vasárnap este: Berg-op-Zoom. 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután: Éva. 
Vasárnap este : A mexikói leány. 
Hétfő: A mexikói leány. 
Kedd: Nincs előadás. 
Szerda délután: Éva. 
Szerda este: A mexikói leány. 
Csütörtök délután: A limonádé ezredes. 
Csütörtök este: A mexikói leány. 
Péntek: A mexikói leány. 
Szombat: A mexikói leány. 
Vasárnap délután: János vitéz. 
Vasárnap este: A mexikói leány. 

MAGYAR SZÍNHÁZ. 
Vasárnap délután: A Frankfurt iak. 
Vasárnap este: A farkas. 
Hétfő: A farkas. 
Kedd: Nincs előadás. 
Szerda délután: A farkas. 
Szerda este : A miniszterelnök. 
Csütörtök délután : Sárga liliom. 
Csütörtök este: A farkas. 
Péntek: A farkas. 
Szombat: A Nagyúr. (Először.) 
Vasárnap délután: A farkas. 
Vasárnap este: A Nagyúr. 

NÉPOPERA 
Vasárnap délután : Hoffmann meséi. 
Vasárnap este : A kedves Augusztin. 
Hétfő: A kedves Augusztin. 
Kedd: Nincs előadás. 
Szerda délután: Tengerész-Kató. 
Szerda este: A kedves Augusztin. 
Csütörtök délután: A lila domino. 
Csütörtök este : A kedves Augusztin. 

PALAIS DE DANSE 
( T Á N C P A L O T A ) 

V I . , S x e r e c s e n - u t c a 3 5 . • T e l e f o n 1 2 0 - 7 7 

Kezdete negyed 10 órakor. 
Színház «tán a legkel lemesebb családi szóra-
kozás. Elsőrangú tanc-és éneks'ámok! Attrakciók! 
Egy óra u tán eredet i p á r i s i t á n c m u l a t s á g ! 
American ba r . Kitűnő konyha. Reggelig cigányzene. 
Jegyek 2 és 3 koronáért válthatók este 8 órától a 

pénztárnál. 

EDRZÚ-NOZI 
BELVÁROS, VACI-UTCA 9 . s z . 

Egész héten: 

szenzációja 
Az e l ő a d á s o k pont 5, 7, 9 
és 11 ó r a k o r k e z d ő d n e k . 

IzliK önneK a vacsora 
Szántói savanyúvíz nélkül? 

Színház utánaGRADÓ-KÁVÉHÁZBA 
megyünk (ARÉNA-UT). A t. vendé' 
gek kényelmére AUTÓ áll rendelke-
zésére. Hideg buffe t ! Meleg vacsora ! 

Kiadóhivatali főnök: PATAKY LAJOS. 
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NEMZETI SZÍNHÁZ 

Éva boszorkány 
Szinmű 3 felvonásban. Irta Herczeg F . 

Személyek: 
Éva hercegnő Váradi Aranka 
A gróf Ivánfi Jenő 
A diák Odry Árpád 
Orsola néne Rákosi Szidi 
Anzelmus Rózsahegyi Kálmán 
A kamarás Horváth Jenő 
A kapitány Mihályfi Károly 
Ulrik u r Somlai Artúr 
Enzio Garamszeghy Sándor 
Fulco Rajnay Gábor 
A morva Sugár Károly 
A bosnyák Bartos Gyula 
Inasfiu Mészáros Alajos 
A toronyőr Bónis Lajos 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

Rang és mód 
Szinmü 3 felvonásban. I r t a : Szigeti J. 

Személyek: 
Gál Gyula 
Vizváry Mariska 
Váradi Aranka 
Szacsvay Imre 
Blaha Lujza 
Garamszeghy S. 
Újházi Ede 
Náday Béla 
Horváth Jenő 
Hajdú József 
Abonyí Gyula 
Kacér Irén 
Faludi Antal 

Bannai Gábor 
Clarisse 
I rma 
Bannai Gerő 
Erzsébet 
Sándor 
Auenburg 
Eltei Oszkár 
Tauer 
Weber 
Klein 
Szobalány 
Inas 

Karácsonyi álom 
Betlehemes játék 3 felvonásban, elő-
játékkal, Irta : Gárdonyi Géza. A kisérő 

zenéjét szerzette : Szabados Béla. 

Rendező: Ivánfi Jenő. 

AZ ELŐJÁTÉK SZEMÉLYEI: 
Bónis Lajos 
Bartos Gyula 

betlehemesek g g f « g * 
D. Ligeti Juliska 
Váradi Aranka 
K. Demjén Mari 
Horváth Zoltán 
Mihályfi Károly 
Váradi Albert 

János 
Máté 
Jancsi 
Ábris 
Magda 
Zsuzsi 
Egy asszony 

Második j s ™ h i z ' 
Harmadik) D e n 

Bethlehemesek. Pásztorok. 

Szinház ulán a 
NEW YORK- kávéházba megyünk. 

A JÁTÉK SZEMÉLYEI: 

Gáspár Í 
Menyhért] királyok 
Boldizsár ' 
A királyné, 

Gáspár anyja 
Tücsök, Gáspár fia 
Karakalem, csillagász 
Abradir ) . . . 
Ordas ) > ó s o k 

Egy miniszter 
Csóka, Boldizsár 

szolgája 
Bertalan, juhászgazda 
Boris asszony, 

felesége 

Szacsvay Imre 
Ivánfi Jenő 
Garamszeghy S. 

S. Fáy Szeréna 
Náday Béla 
Rajnai Gábor 
Horváth Jenő 
Gál Gyula 
Ciglán J. a. n. 

Hajdú József 
Somlay Artúr 

Rákosi Szidi 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja 
meg a Szántói Savanyuvizet. 

PALACE étteremben vacsorázunk 
Az öreg Banda Mard muzsikál • Kitűnő souper 3 korona • Unterreiner J. vendéglős 
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Ko v a l d f e s t , t i s z t i t ! „ z r x i z z 
Gyár é s f o ü z l e t : ^ ^ ^ Budapest, VII., Szövetség-u. 35-37. Képvisele4ekavidék 

— G y ü j t ő t e l e p e k a s z é k e s f ő v á r o s m i n d e n r é s z é b e n . — — l e g ' ö b b v á r o s á b a n . 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Franciilon 
Szinmü 2 felvonásban. I r t a : Dumas 

Sándor. Ford í to t ta : Paulay Ede. 

SZEMÉLYEK: 

Riverolles márki Gyenes 
Lucien Riverolles Pethes 
Stanislas Grandredon Dezső 
Henri Symeux 
Pinquet 
Smithné 
Franciilon 
Anette Riverolles 

Mihályfi 
Náday 
Csillag Teréz 
P. Márkus E m m a 
Váradi Aranka 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

1. felvonás. Riverolles marquis nagyon 
szeret a saját házán kivül szórakozni, 
ami természetesen bánt ja fiatal felesé-
gét Franciilont, aki szerelmes férjébe. 
Riverolles az opera álarcosbáljára ké-
szül és feleségének minden kacérkodása, 
kérése, fenyegetése sem tudja otthon 
tartani . Hiába mondja az asszony, hogy 
ha férje megcsalja, ő ugyanolyan bosszút 
fog állni. A fér j elmegy, a kétségbeesett 
Franciilonnak az az ötlete támad, hogy 
ő is ott lesz az álarcosbálon. 

illetőleg. Azután azt állítja, hogy ő is 
megcsalta ott a férjét. Riverolles fékezi 
indulatát és egyszerűen kijelenti, hogy 
válni fognak. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

3. felvonás. Riverollesék válni akar-
nak s mivel Franciilon megmarad előbbi 
vallomása mellett, a férje elhivatja az 
ügyvédjét, aki helyett azonban első 
segédje — ép az a fiatal ur , akivel 
Francillon vacsorázott — jön el. A fiatal 
ügyvédjelölt elmondja Riverollesnak, 
hogy vacsorázott ugyan egy nővel, de 
az még az ő vacsoráját is kifizette, 
aztán otthagyta a faképnél. Riverolles 
persze nagyon boldog, csak még Fran-
cillontól magától kívánja hallani, hogy 
ártatlan. Francillon egy vállalkozó kedvű 
bárátnője azt meséli tehát a kétségbe-
esett asszonynak, hogy ott járt az ál-
arcos báli vacsoratársa és hencegve me-
sélte el, hogy mi történt köztük. Fran-
cillon önfeledten kiált fe l : „Hazudik, 
gazember!" A férje, aki egy függöny 
mögött hallgatódzik, megkapta tehát a 
végső bizonyságot és vidáman öleli meg 
a feleségét. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja 
meg a Szántói Savanyuvizet. 

2. felvonás. Másnap az álarcosbál után 
Francillon elmondja a férjének, hogy ő 
is ott volt a bálon. Ám a fér j csak 
akkor hiszi el, mikor neje pontos ada-
tokkal szolgál férje ottani viselkedését 

Énekművésznő 
Marchesiné volt tanítványa Párisból 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéssel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe juttatja tanít-
ványait. Kitűnő francia, olasz nyelvek 
és zongora-oktatás. Balázsy Erzsébet, 
Pipa-utca 6. (Központi vásárcsarnoknál.) 
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MENYASSZONYI KELENGYEK í ™ 4 ™ J ° s " i n a 
Budapest, IV., Koronaherceg-

sikkes női fehérnemüek állandó kiállítása, utca 17. szám, főposta mellett 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

A faun 
I r ta : Knoblauch. 

Lord Stonbury 
Lady Alexandra 

Vancey 
Silvani herceg 
Sibi Ernest 
Mrs. Hojre Clarké 
Vivian 
Maurice Morris 
Cyril Overt 
Fisch komornyik 
Jaksyn komornyik 

Személyek : 
Odry 

Paulay Erzsi 
Rajnai 
Horváth Jenő 
Csillag T. 
Rákos Alice 
Bartos 
Mészáros Alajos 
Hajdú 
Sugár 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kós to l ja meg 
a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET ! 

Első felvonás. Lord Stonbury teljesen 
tönkrejutott és még vagyona romjait is 
elvesztette az ascoti versenyeken. Nem 
marad más választása, mint az öngyil-
kosság. Elbúcsúzik inasától, unokahugá-
tól, Alexandra Vanceytől, búcsúlevelet 
ir menyasszonyának, Viviannek és éppen 
végre akarja hajtani sötét szándékát, 
amikor megjelenik a Faun. Rábírja 
Stonburyt, hogy ne legyen öngyilkos, 
hanem vezesse őt be az előkelő angol 
társaságba Silvani herceg név alatt és 
megígéri, hogy olyan biztos tippeket ad 
neki a versenyekre, amelyek révén dús-
gazdag lesz. Stonbury elfogadja az aján-
latot s mindjárt be is mutatja érkező 
vendégeinek Silvani herceget, a különc-
ködő olasz főnemest. 

ízlik önnek a vacsora 
SZÁNTÓI SAVANYÚVÍZ nélkül? 

Második felvonás. Stonbury parkjában 
a suffragettek gyűlést tartanak, amelyet 
a Faun, most Silvani herceg, folytonos 
közbenevetésével lehetetlenné tesz. Ston-
bury fölháborodott vendégeit Silvani 
még jobban letromfolja. Hivatkozik a 
természetre, ami a nőnek a szerelem és 
anyaság kötelességeit adta. Mindjárt ma-
gába is bolondítja Stonbury menyasszo-
nyának, Viviannek anyját, aki kapasz-

kodván a hercegi cimbe, fölbontja Ston-
bury és Vivian jegyességét azzal az 
ürügygyei, hogy Stonbury az adósságai 
kifizetésére tőle kapott harmincezer fon-
tot eljátszotta. Silvani észreveszi, hogy 
Vivian Overtont, a festőt szereti, de ezt 
nem merik egymásnak bevallani. Föl-
fedezi előttük a titkukatés Vivian any-
jától engedelmet kér Vivian számára, 
hogy a szive szavát követhesse és így ez 
az anyja beleegyezésével lesz titokisan 
Overton felesége. Mr. Morris uzsorás, 
akinél Stonbury a családi képeit elzálo-
gosította, egy rosszh :szemü szerződés 
alapján magának követeli a képeket. 
Silvany leteperi a törvényes jogaira 
hivatkozó uzsorást, a természetes igaziság 
nevében és a szerződést széttépi. Alexan-
drának nagyon tetszik Silvani merész-
sége és természetes gondolkozása, de 
fölháboritja Stonburyt. Silvani magára 
marad Alexandrával, aki csupa társa-
dalmi gőg és konvenció. A nagy Suffra-
gette a természet szavától elkábultan, 
fölismeri magában a szerelmet, arait 
Stonbury iránt érez és mámorában 
követi Silvanit ki az éjszakába, a ter-
mészetbe, ahol a lelke asszonnyá lesz. 

Harmadik felvonás. Silvani, a famn 
rettentő vihart támaszt. Ebben a fön-
séges viharban járnak a szerelmes párok 
az éjszakában. De a villámok fölgyújtják 
Stonbury képtárát, amit az uzsorás az 
este magának követelt. Az uzsorás 
most a képek helyett a pénzt szeretné 
megkapni, de mivel Stonbury vonakodik, 
elárulja neki, hogy Alexandrát Silvani-
val együtt látta a parkban az éjszakában. 
Stonburyban fölébred a féltékenység és 
eddig elfojtott szerelme. Mindenütt keresi 
Alexandrát. Találkozik Silvanival, de 
megölni nem birja, mert félisten Hogy 
bosszút álljon rajta, szerződésük értel-
mében kényszeríteni akarja, hogy vele 
maradjon örökké és pénzt szerezzen 
neki. Silvani ettől megundorodik, mene-
külni akar az emberi társadalomból, 
amelyre annyira kíváncsi volt és hogy 
visszatérhessen a természetbe, Stonbury-
nak a pénz helyett visszaadja a tiszta, 
de szerelmére ébredő Alexandrát. 
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VÍGSZÍNHÁZ 

Az ostrom 
Szinmü 3 felvonásban. Irta Bernstein 

Henri. Fordította Biró Lajos. 

Személyek: 
Mérital 
Renée 
Frépeau 
Georgette 
Garancier 
Daniel 
Julien 
Inas 

Hegedűs Gyula 
Sz. Varsányi Irén 
Fenyvesi Emil 
Lenkeffy Ilonka 
Tihanyi Miklós 
Zátony Kálmán 
Kemenes Lajos 
Bogyó Zsigmond 

Szemben vacsorázunk a SCHUCKBEN. 

A „SZÍNHÁZI HÉT" automobi l ja i minden időben 
bérelhetők. Rendkivül elegáns. Óránként 8 korona 
3 személyig. Szinházi fuvar oda vissza 10 korona . 

Telefon 152—62 és 133 - 9 8 . 

Baccarat 
Szinmü 3 felvonásban. I r t a : Bernstein 

Henri. Ford í to t ta : Góth Sándor. 

Személyek: 
Lebourg Charles 

báró 
Pe Chacéroy Róbert 
De Bréchebel 

Armand gróf 
Lebourg Amédé 
De Brial herceg, 

tábornok 
De la Vieillarde 
Bragelin, ékszerész 
Héléne 
Lebourg báróné 
Doullence 

marquisné 

Hegedűs Gyula 
Góth Sándor 

Tapolczay Dezső 
Fenyvesi Emil 

Balassa Jenő 
Bárdi Ödön 
Szerémy Zoltán 
Góthné Kertész Ella 
Kende Paula 

V. Haraszthy Hermin 

Maszatos Pali 
Víg mesejáték dalokkal és táncokkal 3 

felvonásban. I r t a : Komor Gyula. 
Zenéjét szerzette: Stephanides Károly. 

Személyek: 
Boldizsár király 
Klári, a nevelt lánya 
Kacskaring király 
Csinakóka, a felesége 
Bölömbika, a fia 
Mohácsi bácsi 
Peti, a nevelő fia 
Gróf Salgóczy Ottó 
Stefi ) minisz-
Poldi Fo rgó ) terek 
Kankalin tündér-

királynő 
Pelargónia tündér 
Pumpum, strázsa-

amazon 
Kató Klára komornája 
Pali, kályhafütő 

Szemben vacsorázunk a Schückben ! 

Balassa Jenő 
Molnár Aranka 
Tihanyi Miklós 
Kende Paula 
Győző Lajos 
Sarkady Aladár 
Stella Gyula 
Bogyó Zsigmond 
Kárpáti Sándor 
Bárdi Ödön 

Lenkeffy Ilona 
Kárpáthy Lili 

Jancsó Jolán 
Pallay Rózsi 
Kemenes Lajos 

I. felvonás. Boldizsár király aggódik, 
mert az ország szent koronája gonosz 
szellemek segítségével Kacskaring király 
birtokába jutott, aki csak ugy hajlandó 
kiadni az ország üdvére nézve fontos 
kincset, ha fia, Bölömbika elveheti fele-
ségül Boldizsár nevelt leányát, Klárit. 
Klári Petit, az egyszerű parasztlegényt 
szeriti, aki vállalkozik arra, hogy meg-
szerzi a koronát. 

II.. felvonás. Pali, Boldizsár király 
kályhafütője meglesi Kacskaringót, ami-
kor ez haditervet sző Boldizsár ellen. 
Mohácsi bácsi segítségével meghiusítja a 
tervet. Kacskaring csellel mégis hatal-
mába ejti Petit, és már-már diadalmas-
kodik, amikor Kankalin tündér a leve-
gőbe ragadja a koronát, amelytől a 
győzelem függ. 

III. felvonás. Maszatos Pali mindent 
jóra fordít. Kató, a csinos komorna 
annyira hat reá, hogy ezentúl nagyon 
tiszta és rendes lesz. Peti, akiről kitű-
nik, hogy Boldizsár régen eltűnt fia, 
elveheti Klárit. 

C i p n c p í s á n n l á c és szépséghibák eltávolítása Gáog Aranka kozme-
j f c C K J c a B M W ' P J tikai intézetében, Erzsébet-körut 12., 1. emekt. Intézeti 
orvos: dr. Hegedűs. Archajakat csakis villanynyal lehet végleg eltávolítani. 
A hirdetett „5 perc alatti" eltávolitószerek ártalmasak és a pelyheket is-mind erős 
hajszálakká növelik. »ARI" börfehér i fő-krém 6 korona. 
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Mössmer József 
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 19. 

Vászon, fehérnemű és 
menyasszonyi 
kelengye 

VÍGSZÍNHÁZ 

Berg-op-Zoom. 
Vígjáték 4 felvonásban. 

Irta Guitry Sacha, fordította Heltai Jenő. 

Személyek: 

Hériot 
Paulette 
Vannaire 
Vidal 
Vidalné 
Lulu 
Dr. Schutz 
Rocher 
I. Páholynyitogatónő 
II. Páholynyitogatónő 
Tábornok 
Duroseau 
Duroseauné 
Egy kokott 
Az argentínai 
Egy ur 
Emilé 
Marie 
A kis nő 
Goldenbaum 
Moran 

Góth Sándor 
Varsányi Irén 
Szerémy Zoltán 
Tapolczay Dezső 
Makay Margit 
Lenkeffy Ilonka 
Ditrói Mór 
Tanay Frigyes 
Kende Paula 
Jancsó Jolán 
Tihanyi Miklós 
Balassa Jenő 
Molnár Aranka 
Lukács Sári 
Győző Lajos 
Kemenes Lajos 
Bárdi Ödön 
Kárpáthy Lili 
Komlós Ilka 
Bogyó Zsigmond 
Kárpáti Sándor 

II. felvonás. A színházban vagyunk 
Paulette a folyosón találkozik az isir:e-
retlen úrral, aki ellen segítségül hívja 
a férjét. Ez azonban kibújik a kelle-
metlenség alól. Közben épületes dolgokat 
tudnak meg Vannaire nőtestvéréről, ati-
nak udvarlójáról és az udvarló kis 
barátnőjéről. 

Ar eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

Szemben vacsorázzunk a Schückben.' 

I. felvonás. Vannaire gazdag magánzó, 
bár fiatal felesége van, tilosban járt. 
Egy kiskorú leánynyal mulatott. Ami' 
kor megtudja, hogy detektívek tudako-
zódnak felőle, azt hiszi, hogy ez épen 
az ő csábítási ügyével függ össze. Pedig 
egészen másról van szó. De azért 
Vannaire ijedtében bevallja hűtlenségét 
az asszonynak, aki erre telefonál a 
rendőrbiztosnak, hogy vele az ügyet el* 
rendezze. Paulette asszony elpanaszolja, 
hogy egy ismeretlen ur üldözi őt, de 
Vannaire nem akar ezzel a dologgal 
törődni. 

III. felvonás. Paulette felkeresi a rendőr-
biztost és nagy meglepetésére felismeri 
benne az ő ismeretlenjét. Ez azonnal he-
ves ostromot indít és a győzelmében biz-
tos hódító elbizakodottságával mutat az 
emlékezetes évfordulókat feltüntető nap-
tár lapjaira: Amire Berg-op-Zoom meg-
vételének napjához érkezünk, meg lesz 
a rendőrbiztos teljes győzelme. Az asz-
szonyra annyira hat Hériot udvarlása, 
hogy a naptár lapjainak leszakitásáva 1 
sietteti ezt az eredményt. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kós to l ja meg u 
SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET! 

Izük önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

IV. felvonás. Vannaire kihallgatja 
feleségének egy telefonbeszélgetését. Eb-
ből sejti, hogy az asszonynak találkája 
van a kedvesével. Elhívja a rendőr-
biztost, nem is sejtve, hogy hiszen ez-
zel épen az udvarlót szólítja. Teljeser 
felsül, Hériot pedig feleségül fogja venni. 
Paulettet. 

Szemben vacsorázzunk a Schückben! 

A „SZÍNHÁZI H É T " au tomobi l j a i m i n d e n idő-
b e n bérelhetSK Rendkívül elegáns. Óránkén t 
8 korona 3 személyig. Színházi f u v a r oda-
vissza 10 ko rona . — Telefon 1 5 2 - 6 2 és 133—98. 
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KIRÁLY SZÍNHÁZ 

János vitéz 
Daljáték 3 felvonásban. I r ta : Bakonyt 
Károly, a verseket: Heltai Jenő. Zenéjét 

szerzette: Kacsóh Pongrácz. 
Személyek: 

Kukoricza Jancsi Fedák Sári 
Iluska Soós Margit 
A gonosz mostoha Tárnoki Giza 
Strázsamester Máté 
Bagó trombitás Király 

1. felvonás. Kukoricza Jancsi, a falu 
pásztora, szereti a szép Iluskát, bár a 
leány gonosz mostohája nagy ellensége. 
Mialatt Jancsi Juliskát ölelgeti, a nyájat 
a mostohától felbérelt csősz a tilosba 
tereli. Jancsi nagy bajba kerül és mivel 
a faluban huszárok toboroznak, felcsap 
közéjük és elmegy a háborúba. 

2. felvonás. A francia király nagy 
bajban van. Már-már elveszi tőle orszá-
gát az ellenség, mikor megjelenik Kuko-
ricza Jancsi és hősiesen megmenti a 

francia sereget. A király felajánlja a 
megmentőnek fele országát és leányát. 
De Jancsi hazavágyik Iluskájához. Ekkor 
érkezik meg Bagó trombitás és hirül 
hozza Jancsinak, hogy Iluska meghalt. 
Jancsi az Iluska sírjáról, hozott rózsával 
a kezében Bagóval együtt útra kél, hogy 
szerelmesét a másvilágon is megkeresse. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

3. felvonás. A vándorok eljutottak 
Tündérországba. Jancsi bedobja a rózsát 
az élet tavába és Iluska életre kelve 
tündérkirálynő gyanánt jelenik meg 
előtte. Ott maradhatnának Tündér-
országban, mint királyi pár, de Jancsi 
hazaindul a faluba, ahova a szive húzza. 

Változás. Jancsi és Iluska hazaérnek a 
kis faluba és boldogok. A gonosz mos-
toha régen meghalt. Boldogságukat szo-
morúan nézi Bagó, aki titokban szintén 
szerette Iluskát. 

űi(fai, fésű, Hefe 
fegjobb minőségben 
fcizárófag 

(Figyeljünk a címre 
és Házszámra! cs és far. udvari száííitónáí ^XST 

Budapest, IV, {Koronaherceg-utca 5 
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KIRÁLY SZINÁZ 

Limonádé-ezredes 
Énekes bohózat há rom felvonásban, 
Idegen eszme után i r t a : Harsányi Zsolt, 

Zenéjét szerezte : Vincze Zsigmond. 

Személyek: 

Gróf Szentmarjay, 
huszárezredes 

Lenke, a-leánya 
Gravenstedt György 

herczeg 
Apostagi Soma 
Szakáll őrmester 
Kati, az ezredesék 

szobalánya 

Rátkay 
Perczel Sári 

Király 
Latabár 
Németh 

Lonzai Annié 

kezét. Később eljönnek Mariette és Lenke 
és hazaszállítják az elázott ezredest. 
Közben feltűnt a lá thatáron egy Apos-
tagi nevű házasságközvetitő. A hadna-
gyok ennek a segítségével akarják meg-
házasitani az ezredest, hogy ne kínozza 
őket az éjjeli gyakorlatokkal. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

I. felvonás. Gravenstedt György her-
ceget a szigoráról hires Szentmarjai 
gróf huszárezredébe helyezteti az apja, 
ki keményen kordában tar t ja tisztjeit. 
György szerelmes az ezredes leányába, 
Lenkébe. Az ezredes viszont Mariettát, 
a szép özvegyasszonyt szereti és min-
denáron férjhez akar ja adni a lányát, 
hogy azután ő is megházasodhassék. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kós ta l j a meg 
a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET 

Színház után a NEW-YORK kávéhás:ba 
megyünk. 

III. felvonás. Másnap reggel nagy fej-
fájásra ébred az ezredes. Nagyon szé-
gyenli a berugást, de különösen azért 
mérges, mert nem tudja, hogy italos 
fővel kinek adta a leányát. Főként 
Györgyre haragszik, a lumpolás főokára . 
Végre Apostagi révén kiderül, hogy 
György volt a szerencsés leánykérő. 
Ezután az ezredes is elveszi Mariettát, 
Apostagi busás províziókat kap aján-
dékul és a vigasság általános. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kós-
tolja meg a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET ! 

o p m m m m r d m 

ZÁLOGCÉDULÁKAT 
brilliáns köveket, tört aranyat, ezüstöt, 
úgyszintén ékszereket a legmagasabb 
árban veszek, esetleg uj tárgyakra be-
cserélem. R E I T Z ékszerész, IV., 
Károly-körut 6. Telefon 102-19. 

II. felvonás. György a szobafogság 
dacára kimegy sétálni. Ekkor Lenke és 
Marietta belopódznak,kikutatják György-
nek egy lovarnővel való levelezését, 
melyből kiderül, hogy György ártatlan. 
A herceg éppen ekkor tér haza. Boldo-
gan kibékülnek. Miután elmentek, a 
hadnagyok jönnek Györgyhöz. Elkez-
denek pezsgőzni és az ezredes ra j tuk üt, 
Először haragszik, de aztán iszik ő is, 
lassanként belemelegszik és elkezd lum-
polni, Györgynek is odaadja a Lenke 

O O Í O Ö D D O Ö S S E I B Ö 

G U M M I - . 
különlegességeket, elsőrangú 
francia gyártmányokat disz-
kréten és olcsón küld szét, 
valamint sebészeti és beteg-
ápolási cikkeket a legjobb 
minőségben szállít az 

Első Magyar Kötszergyár 
Budapest, II., Lánchid-utca 15. sz. 
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A főváros legelegánsabb és legmodernebb vendéglője 
TTRENK UJ ÉTTERME 

Teréz-kürull Egész éjjel nyitva! 
Trenk Emil az Opera és Uj étierem tul. 

Állandóan meleg konyha, leveskülönlegességek. 
Pilseni ősforrás. Müncheni Kindlbräu. Páholyok 
és külön helyiségek. • • Kedvezményes bérlet-
jegyek mindkét helyiségemben érvényesek, oj 

FedákSári pazar kosztümjei, melyekben a „Mexikói leány"-ban fel lép 

- • • ' (IV, Kristóf-tér 2. sz.) 
műtermében KészülteK BERKOVITSNÉ 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
ÉVA. 

Operette 3 felv. í r t á k : Willner és Bodanszky. 
Fordí to t ta : Gábor Andor. 

Zenejet szerzette : Leh ír Ferenc . 
Flaubert Király 
Dagobert Rátkai 
Pipsi Medgyaszay V. 
Larousse Németh 
Éva Fedák Sári 
Prounelles Latabár 
Jack Hajnal 
Frfddi Nádor 

Évába, egy gyári munkásnak nevelt 
leányába beleszeret Flaubert , a haza-
érkező fiatal gyáros. A leány viszonozza 
vonzalmát és beleegyezik abba, hogy 
elmegy a gyáros estélyére. A fényes es-
télyen megjelenik Éva, a mulatozás kö-
zepette azonban, betörnek a palotába a 
munkások és Évát visszakövetelik a 
gyárostól. A megszeppent Flaubert ki-
jelenti, hogy nem engedi Évát elvinni, 
mert menyasszonyának tekinti. A mun-
kások alázatosan elmennek,Éva pedig lá-
zas boldogsággal borul a gyáros keblére. 

— No ugye jól sikerült a cselem — 
szól a gyáros Évához. Jó kifogáshoz 
folyamodtam. 

Éva üveges szemmel hallgatja Flaubert 
beszédét. Merthogy ő is hitt a gyáros mun-
kásokhoz intézett szavaiban. Zokogva, 
összetörten kiszalad a gyáros palotájából. 

Évát e csalódása nagyon megtöri. Már 
már haj t barátnője, Pipsi szavaira, aki 
a könnyelmű élet felé csábítja, amikor 
visszatér hozzá Flaubert , aki szereti 
Évá t ; megbánta a vele szemben való 
viselkedését és igazán eljegyzi. 

Szirmai I. 
Sáfrány 
Makai 
Király 
Nádor 
Rátkai 
Fedák Sári 
Lonzay Annié 
Tóth J. 
Raskó 

Mexikói leány. 
Operet te 3 felvonásban. I r t a : Kajna Ferenc. 

Zenéjét szerze t te : Szirmai Albert. 
Don Loiz 
San Blas 
Pezuela 
Mariano 
Manoel 
Prass 
Beatriz 
Dora 
Parcilago 
Celayo 

Első felvonás. A kis délamerikai állam 
miniszterelnöke egy estélyen elveszt 
fontos okiratokat. Prass detektiv azt 
ajánlja, hogy Beatrizt, a szép detektiv-
lányt bizza meg a nyomozással. Az irat-
tárca Coránál. a miniszterelnök barát-
nőjénél van, kinek Mariano attasé, a 
megtaláló adta oda. Cora bosszút forral 
a miniszterelnök ellen. 

Második felvonás. Beatriz, aki a szom-
széd állam elűzött elnökének leánya és 
Mariano elhagyott menyasszonya nem 
jut eredményre. Cora segit rajta és 
találkozóra hívja Matianot és odaadja 
az i ra tokat ; ebben a pillanatban Beatriz 
ra tuk üt, de fájdalmában szökni engedi 
Marianot. 

Harmadik felvonás. Beatriz a női de-
tektívek élén a határon les Marianora. 
Marianot el is fogják, .de közben a kor-
mány megbukik, a helyzet tisztázódik, 
Cora kibékül a miniszterelnökkel, Beatriz 
pedig az attaséé lesz. 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói savanyuviz nélkül ? 

Király Színházban Trenh márványterme 
Buffett o Bár o Cukrászda o Dohányzó o Étterem 

Nyitva reggelig. Előadás után bejárat Király-u. 73. sz. a. 
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MAGYAR SZÍNHÁZ 

A miniszterelnök. 
Komédia 3 fe lvonásban. Irta : NAGY ENDRE. 

Rendező : VÁGÓ BÉLA. 

Személyek: 
Benke Dániel Z Molnár 
Benkéné Báthory Giza 
Miniszterelnök T. Halmi Margit 
Dr. Vas Törzs 
Kalmár Körmendy 
Grünfeld Huszár 
Linka Dobos Margit 
Mari Csatai Janka 
Házmester Gere 
Újságíró Kertész 
Rendőrtiszt Vándori 
Mentőorvos Doby 
Ügynök Kardos 
Vencel Réthey 
Inas Csiszér 

Sárga liliom. 
Vidéki történet 3 felvonásban. 

I r t a : Biró Lajos. 

Személyek: 
A főherceg 
Thurzó Viktor, 

főhadnagy 
Illésházy gróf, 

főhadnagy 
Basarczy András, 

hadnagy 
Katolnay, ezredes 
A pr imadonna 
Dr. Peredy Jenő, orvos 
Peredy Judit, a huga 

Törzs 

Z. Molnár 

Vándory 

Tarnay 
Szirmai 
Csatay J. 
Papp 
R. Gombaszögi 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói savanyúvíz nélkül? 

Csatc egyszer, egyetíen egyszer ícóstoíja meg 
a Szántói Savanyuvizet! 

I. felvonás. Benke kishivatalnok laká-
sába betéved egy idegen ur olyankor, 
amikor csak Benkéné van otthon. Hir-
telen rosszul lesz az asszony, kénytelen 
mentőkért telefonálni. Megérkezik a 
rendőrség is és konstatálják, hogy az 
illető a miniszterelnök. 

II. felvonás. A miniszterelnök ka-
landját az összes lapok mint szerelmi 
légyottot tárgyalják s ennek a pletyká-
nak a révén Benke nagybefolyásu ember 
hirébe kerül. Mindenki hozzá jön pro-
tekcióért. Jövedelmező állásokat ajánla-
nak fel neki, egyszóval nagy karriért 
csinál. 

III. felvonás. Benke rendkívül jó 
anyagi körülmények közé kerül. Nagy-
szabású üzleti vállalkozásokba kezd, 
amikor a lapok azt a hir t hozzák, hogy 
a miniszterelnököt egy más idegen 
lakásban tényleg megütötte a guta. S ez 
elvágja Benke hirtelen induló karrierjét . 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

1. felv. A marosvár i Grift-kávéházban 
elégedetlen urak uj városi pártot akar-
nak alakítani, melynek egy u j orvos, 
Peredy dr. lenne a vezére. Sándor fő-
herceg jön a kávéházba mulatni , tisz-
tekkel és kedvesével, egy primadonnával. 
A főherceg megunta már a szeretőjét és 
hazaküldi, de később utána megy és 
éjjeli zenét ad neki. Eközben a kávé-
házba jön Peredy dr. a húgával, Judittal, 
akibe a visszatérő főherceg rögtön bele-
szeret. 

Az eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

2. felv. Az u j pár t szervezkedett. A 
főherceg mindenáron Judithoz akar jut-
ni, elcsalja Peredyt hazulról és betör 
imádottjához. Peredy visszatér és szó-
váltás után lelövi a főherceget. Ez nem 
hal meg és Judit megvallja neki, hogy 
szereti. Peredyt letartóztatják. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja 
meg a Szántói Savanyuvizet! 

3. felv. Az u j pártot elhalgattatták. 
Peredyt Thurzó főhadnagy rábirja, hogv 
álljon félre a szerelmesek útjából, már 
csak azért is, mert Judit idővel morga-
natikus felesége lesz Sándor főhercegnek. 
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MAGYAR SZÍNHÁZ 
A frankfurtiak 

Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Rössler. 
Fordította: Molnár Ferenc. 

Gudula 
Amseln 
Náthán 
Salamon 
Kari 
Jakab 
Charlotte 
Gusztáv 
Móric gróf 
Eveline 
Klausthal 
Hercegnő 
Fahrenberg 

Személyek: 
Forrai 
Vágó 
Szirmai 
Sebestyén 
Kertész 
Pethő 
Nagy Teréz 
Törzs 
Dobi 
Tóth Irma 
Pártos 
Dergai 
Papp 

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 nagy 
bátyját Jakabot szereti, akinek, Gudula 
asszony örömére, felesége is lesz. 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kóstolja 
meg a Szántói Savanynvizet. 

A Nagyúr 
Dráma 5 felvonásban. Ir ta: gróf Bánffy 

Miklós. Rendező: Márkus László. 
Személyek: 

ízlik önnek a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélkül ? 

Első felvonás. Gudula asszony házá-
ban Salamon tudtára adja összegyűlt 
testvéreinek, hogy a családot az osztrák 
császár bárói rangra emelte. 

Attila 
Mikolt 
Euthymus 
Berik hg. 
Artansk 
A fejedelemasszony 
Hun-felügyelő 

Kürthy József 
Cs. Aczél Ilona 
Sebestyén 
Törzs Jenő 
Tarnai 
T. Halmi Margit 
Kertész Miksa 

Szinház után 
a New-York-kávéházba megyünk! 

L I T T K E 
C A S I N O 
PEZSGŐ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A L E G J O B B 
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MAGYAR SZ ÍNHÁZ 

A farkas. 
Játék 3 fe lvonásban . I r ta MOLNÁR F E R E N C . 

Személyek: 

Dr. Kelemen Törzs Jenő 
Vilma Gombaszöghy Frida 
Szabó György Csortos Gyula 
A kegyelmes asszony Gerő Ida 
Ritterné Bera Paula 
Mikhál hadnagy Vándori 
Zágony hadnagy Z. Molnár 
Főpincér Körmendy 
Pincér Csiszér 
Italos Erdélyi 
A titkár ur Réthey 
Micike méltóságos Csatai J. 
Janika Lakos Edith 
Lakáj Alföldi 
Kisasszony Zala K. 
Szakácsné Pappné 
Szobaleány Hubay A. 

Szinház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Első felvonás. Előkelő budapesti ét ' 
terem. Kelemen ügyvéd jön a feleségével. 
A férj betegesen féltékeny, pedig semmi 
oka sincs rá, az asszony tisztességes, 
aki szereti az urát. Az étterembe belép 
Szabó György, egy vidéki fiatalember, 
aki köszön az asszonynak. A férj ide-
gesen kérdi: „ki ez az ur ?" Az asszony 
semmiről sem akar tudni, civódva men-
nek haza. A vendéglőben egyedül marad 
Szabó, aki busán néz az asszony u tán : 
hét év óta nem látta és még mindig 
szereti. 

Második felvonás. Kelemenék otthon 
is folytatják a veszekedést. Az asszony 
végre megvallja: Szabó hét év előtt 
megkérte a kezét, de ő kosarat adott 
neki. Erre Szabó elutazott és azóta nem 
tud róla semmit. A faggatásokra be-
vallja, hogy egy levelet is irt neki, amelyet 
a férj elolvas : ebben megirja Vilmának, 
hogy ő most elutazik, de visszaj n, vagy 
mint diadalmas katona, vagy mint or-
szágok sorsát intéző nagy ur, vagy mint 
vi'ághirü művész, de ha mint szegény 
cseléd jönne vissza, akkor is várja meg 
öt. A férj nevetve olvassa a levelet, meg-
nyugszik. Ilyen emberre csak nem lesz 
féltékeny. A főidre dobja a levelet és 
bemegy a kis fiának mesélni a farkasról. 
A farkasról, aki el akarta rabolni a 

szegény ember egyetlen b á r á n y k á j á t . . . 
Vilma lopva felveszi a levelet, megnézi 
és aztán a sok izgalomtól kimerülve, 
fáradtan döl le a pamlagra, hogy tovább 
álmodja ezt a régi titkos emlékét, a 
szegény kis levelet . . . 

Változás. Főúri palota ragyogó hallja. 
Vilma fantasztikus estélyi ruhában, si-
koltozva fut fel a lépcsőn, Kelemen 
őrjöngve rohan utána. Rajtakapta, amint 
egy sötét szobában ölelkezett egy ulánus 
tiszttel. A tiszt — Szabó György — meg-
jelenik egy függöny mögül. Vilma fel-
sikolt : „Visszajött értem, mint diadal-
mas katona !" A tiszt elmondja, mennyit 
küzdött, harcolt, szenvedett, amigvé^re 
most itt áll és eljött az asszonyért. 
Vilma azonban nem megy .vele, nem 
mehet, mert ő másé lett. És egymásután 
jelennek meg az asszony álmában a 
levél fantasztikus alakjai: az attasé, aki 
el akarja választani az urától a világ-
hírű művész, egy énekes, végül a levél 
negyedik alakja, a lakáj. Nagy botrány 
támad, amikor egyszer.e mindig erős-
bödő kopogtatás hallatszik kívülről. Há-
romnegyed tiz . . . A nevelőnő kopog-
tat . . . Az asszony felébred álmából. 

IzliK önneh a vacsora 
Szántói Savanyúvíz nélKül? 

Harmadik felvonás, AZ asszony fel-
ébred és az urával éppen készülődni 
akar a kegyelmes asszony es>télyére, 
amikor Szabó György jelenik meg. A 
vidéki fiatalember szerénykedve jön be 
és elmondja, hogy principálisa, egy te-
mesvári fiskális küldte egy fontos üze-
nettel. Vilma kérdezgetr i kezdi Szabót, 
akiről most kidéiül, ho y sose volt 
katona, hogy a diplomáciáról fogalma 
sincs, hogy nem tud énekelni és még 
lakájnak sem volna jó, mert a két ko-
nyakos p harat is elejti. Vilma elutasítja 
a régi szerelmest és ráveszi a férjét, 
hogy álljon el az üzlettől, hogy Szabóval 
semmi érintkezése ne legyen többé. Nem 
mennek el az estélyre sem és Kelemen 
boldogan fejezi be a mesét az elkerge-
tett farkasról. 

Szinház után kitűnő friss vacsora 
SZABÓ PRINDL (volt Révai) étter-
mében. Király-u. és Izabella-u. sarok. 
Szinház után is friss Pilseni csapolás. 
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NEPOPERA 
• • • 

Tengerész-Kató 
Háromfelvonásos operett. I r t a : Buch' 
binder Bernát. Fordítot ta : Mérei Adolf. 
Zenéjét szerzette : Jarno György. A zene-

kart vezényli: Feszler Géza. 

Személyek: 
Steinfeld lovag, ellen-

tengernagy 
Váci Róbert, tengerész-

kapitány 
Kopp Gyula, sorhajó-

hadnagy 
Radák Lajos báró, sor-

hajózászlós 
Dr. Kazár Sándor, fő-

orvos 
Kádass Tamás, korm. 
Szepi, a Váci legénye 
Sághi, matróz 
Temessi báró 
Kató, a Kádass leánya, 

Temessi gazdasszonya Szoyer Ilona 
Lujza, a kapitány felesége Bendiner Heddy 
Teréz, Temessi leánya Hajnal Hajnalka 

Az eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

KLISÉK 
MÜYBSZIKÍYTTELÜ 

A kedves Augusztin 
Operett 3 felvonásban. 

K O N I & E A Y E R 
aUDAPE5T.rtüZINCZI-UTCA32.TELEF0N:Va3. 

Bihar Sándor 

Szoyer Ilona 
Újvári Lajos 
Pázmán Ferenc 

Mátrai Ernő 

Horthy Sándor 

Fehér Ar thur 

Németh Gyula 

Újvári Lajos 
Bihar Sándor 
Pázmán Ferenc 
Gyárfás Dénes 
Pajor Ödön 

Személyek: 
Bogumil, Konakia 

régenshercege 
Heléna hercegnő, 

az unokahuga 
Nikola herceg 
Augusztin, zongorás 
Gyúró, miniszterelnök Mátrai Ernő 
Jasomirgott ,komornyik Horthy Sándor 
Anna, a leánya Hajnal Hajnalka 
Burko, tábornok Lóránd Lajos 
Mirko, ezredes Németh Gyula 
Pipsz, zászlós Serák Márta 

Csak egyszer, egyetlen egyszer kós to l j a meg 
a SZÁNTÓI SAVANYÚVIZET ! 

I. felvonás. Konakia országát csak ugy 
lehet a pénzzavaroktól megmenteni, ha 
Heléna hercegnő feleségül megy a dús-
gazdag Nikolához. Heléna a zongora-
mestert, a kedves Augusztint szereti, 
akinek egy szerződésből kifolyólag Jaso-
mirgott főudvarmester leányát, Annát 
kell elvennie. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk! 

II. felvonás. Nikola megérkezik és 
beleszeret Annába, aki a snájdig hercegéri 
szakit Augusztinnal, és viszontszerett. 
Heléna Augusztinba szerelmes. 

Az eredeti angol VERY-puder 
felismerhetetlen. 

III. felvonás. Már épen meg akar ják 
tar tani a két esküvőt, mikor egy szer-
zetes elbeszélése folytán kiderül, hogy 
a két leányt a születésükkor felcserélték, 
és az igazi hercegnőnek egy pezsgődugó-
alaku anyajegye van. Minden jóra for-
dul, Nikola királynővé teszi Annát, mig 
az addig királyleány Heléna a kedves 
Augusztin felesége lesz. 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Gyenge férfiaknak 
elvesztet t e re jük visszatér , h a a 

Neosan - tablettákat 
haszná l j ák . • A férfígyengeség, 
impotencia ellen, va l amin t a férf i -
e rőnek a legkesőbb kor ig való 
f enn t a r t á s á r a k ipróbá l t szer. Bgy 
doboz K 4-50. Szé tkü ldés u t á n v é t -
te l legdiszkrétebb csomagolásban 

SZT. HERMINA GYÓGYSZERTÁR 
Budapest, VI I . , Thököly-ut 28. 
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NÉPOPERA 

Hoffmann meséi. 
Fantaszt ikus opera 3 felvonásban, 5 kép-
ben. Szövegét i r t a : Jules Barbier. For -
dította : Váradi Antal. Zenéjét szerzette : 
Jaques Offenbach. A zenekart vezényli: 

Márkus Dezső. 

Hoflmann 
Olympia ) 
Giulietta 
Antonia ' 
Miklós 
Antónia anyja 
Spalanzani 
Nathaniel 
Crespel 
Luther 

Személyek: 

Jadlowker H. 

A lila dominó 
Háromfelvonásos operett. 

Személyek: 

Adler Adelina 

Bazilidesz Mária 
Hikisch Kató 
Szántó Gáspár 
Gyárfás Dénes 
Bihar Sándor 
Mátrai E rnő 

Sorize vikomt 
Georgine, a leánya 
Elledon márki , 

az unokaöcscse 
Lony d'Andorcet, fiatal 

özvegy 
Anatol de Saint Vallée 

gróf 
Prosper Buzot, 

Anatol barátja 
Raymond de Constard, 

Anatol barát ja 
33-ik Pác Jancsi, 

cigányprímás 
A tánc-csillag 

Horthy Sándor 
Szoyer Ilona 

Hajagos Károly 

Balogh Böske 

Pázmán Ferenc 

Ujváry Lajos 

Marosffy Lajos 

Payor Ödön 
Hajnal Hajnalka 

Szinház után 
a New-York-kávéházba megyünk! 

Előjáték. Luther csapszékében Hoff-
mann elmeséli há rom szerelme történetét. 

Első felvonás. Hoffmann egy bábuja 
Olympiába szerelmes, akiből készítője, 
Coppelius is részt követel magának és 
mikor becsapják, összetöri a bábut . 

Második felvonás. Giulietta bosszúja 
eszközéül használja fel a költőt, ki egy 
párbajban leszúrja ellenfelét, mialat t 
imádott ja ú j szeretője, Pittichinacció 
karjaiba borul. 

Felvonásközökben a por tásná l megrendelhetők 
szinház u t á n r a a Luxus Autoforgalml részvény-
t á r s a s á g lege legánsabb bérautó i 70—66, (81—42). 

Harmadik felvonás. Hoffmann ked-
vesét, a mellbeteg Antóniát, Mirakhel 
csodadoktor éneklésre ösztönzi, amibe 
az belehal. 

Utójáték. Hoffmann befejezi szerelmei 
történetét és tovább poharaznak. 

Legelőkelőbb mozgófénykép-bemuta tó helyiség! 

OLYMPIA K t 
( T E L E F O N 115—71) 

E lőadások hé tköznapokon dé lu tán 5 órá tó l 
vasár - és ü n n e p n a p o k o n 3 órá tó l éjfél ig : 

S z o m b a t o n , 1 9 1 2 . d e c e m b e r Hó 2 1 - é n és 
v a s á r n a p 

AZ UZSORÁS 
Társada lmi d r á m a 3 fe lvonásban . I r ta : C. de 

Mor thon . 
Ezenkívül több eredet i v ígjá ték, t á j - és sport-

kép lesz bemuta tva . 
H é t f ő n , d e c e m b e r hó 2 3 - á n és s z e r d á n , 

d e c e m b e r h ó 2 5 - é n 

Napoleon oroszországi 
hadjárata 1812-ben 

Legnagyobb szabású csatakép, mely eddig l á t -
h a t ó vult és a m e l y n e k e lőál l í tásához Ő felsége 
az orosz cár egy t e l j e s had tes t e t bocsá j ta to t t 

rende lkezésre . 
1. A nagy ütközet Moszkva előtt. 

II. A „Grand Armée" bevonulása a 
Kremlbe. 

III. Moszkva égése. 
IV. A szokatlan éghajlat megöli 

Napoleon katonáit. 
C s ü t ö r t ö k ö n é s p é n t e k e n : 

A NÉVTELEN LEVÉL 
dráma i sz ínmű 2 fe lvonásban , e lőadva a 

„Comédie F r a n c a i s e " művésze i á l ta l . 

Továbbá a tel jes félheti , 
uj műsor. 

remek 

Csak egyszer, csak egyetlen egyszer 
kóstolja meg a szántói savanyuvizet! 

HELYÁRAK: Páho lyű le s K. 1.20. F e n t a r t o t t 
hely 80 fill. Zsöllye 60 ü l i . Zár tszék 40 flll. 
Gye rmekek az á rak fe lé t f ize t ik . Mérsékel t 

á ru bé r le t füze tek a pénz tá rná l k a p h a t ó k . 
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Az operaház REICHMANN SÁNDORNÉ 
mw w jw • francia és angol női divattermében 

m ű v é s z n ő i dolgoztatnak (V., Nagykorona-utca 24) 

N Ól KALAPFORMÁK 0BRIEDM ANNÁL 
a legolcsóbban F kaphatók, • 

VI., Király-utca 8. I. em. ? • 

Női kalap különleges' 
ségek, modelle után át-
dolgozások jutányosán 
:: kaphatók: :: 

CSORNA TERUS 
Budapest , IV., Semmelwe i s -utca 11. 

= | DR. ILLÉS MÁRTON 
FOGORVOS 

Budapest, Erzsébet-körut 30. sz. I. emelet. 
Készit mindenféle müfogakat (kaucsuk, 
arany), egész fogsorokat, aranyhidakat. 

Foghúzás fájdalom nélkül. Legmérsékeltebb árak. Részletfizetésre is. 
• Rendelés délelőtt 9—1 óráig és délután 3—6 óráig. • 
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íffendelésszerüen készüli • Uri 
Férfi ruhák •divatczikkek 

mérték után 
Angol-szövetek. 
Elsőrangú szabás 

nagy választékát 
tartja raktáron a 

elsőrangú szőrmévé!. 
Minden árban. 

Plafschek 
Áruház • Áruház 

Károly-körű f 22 ÍKáro ly -köru t22 
. (Rőserbazár) • (Rőserbazár) 

Tetötöl-talpig kifogástalan ele-
géncziiával öltöz-
tet Regiutányosab-
ban a 

Plaltschek-Fvuház 
Budapest, IV., tfároly-körut 22. 
( R ö s c r -bazár ) . Kér jen á r jegyzéke t ! 

„Thália" müintézet kő- és könyvnyomda r.-t., Budapest, V., Csiky-utca 12. 


