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Médi kisasszony abban különbözik a 
mamájától, hogy ifjú kora ellenére is 
már bárókisasszony, míg a mamája 
ugyanennyi életévvel habos vállain még 
csak egyszerű polgári „házilány" volt. 
Médi ugyanis báró Schober Ferencné 
őméltóságának a lánya. A mamája arról 
hires, hogy egykor Schubert Ferenc, a 
legnagyobb dalköltő volt belé szerelmes, 
a papája pedig ugyanennek a Schubert 
nevü zeneszerzőnek egyik dalával hódi* 
totta meg anno dazumal a mamát. Médi 
származását illetőleg ezek után semmi 
kétség sem lehet az iránt, hogy a kis 
baronesse nem más, mint részben lánya, 
részben unokahuga a ,,Három a kislány"* 
nak, amiből viszont az következik, hogy 
ez a „Médi" nőnemű mivoltától eltekinti 
ve, egyúttal operett is, még pedig a ja« 
vából, mint ezt a Vigszinház táblás házai 
bizonyitják. 

A7. első Schubert*operett, a „Három a 
kislány" után nemcsak várni lehetett, de 
kellett is a folytatást. Schubert zenéje egy 
kiapadhatatlan kincsesbánya, csak ava> 
tott kéz kell hozzá, amely a szabadon 
álló tárnákból felhozza a drágaköveket 
anélkül, hogy azok csillogásukból, ié* 
nyükből, tisztaságukból veszítenének. 
Ilyen bányász volt annak idején, mikor a 
„Három a kislány" elindult diadalmas 
hóditó útjára, Berté Henrik és ilyen mosl 
Lafite Károly, bécsi zenetanár, aki az 
első Schubertíoperett folytatásához nagy 
Ízléssel, sok tudással összeállította a ze> 

nét. Ez a Lafite egyébként nem egészen 
ismeretlen a budapesti közönség előtt, 
csakhogy egészen más minőségben járt 
eddig nálunk. Lafite professzor ugyanis 
mint zongoraművész szerepelt már több 
izben Budapesten. Híres énekeseket és 
hegedűsöket kisért hozzánk Bécsből és a 
hangversenyükön nem csak a zongorákig 
séretet szolgáltatta, hanem magánszá* 
mokkái is igazolta, hogy nagyon finom 
ízlésű, kitűnő pianista. Most mint a 
„Médi" zenéjének összeállítója érdemli 
ki a legteljesebb elismerést. 

Azon, hogy az uj Schubert*opercttbc-i 
részben ugyanazokat a szereplőket talál* 
juk, mint az elsőben és a darab volta* 
képpen a „Három a kislány" folytatása, 
egyáltalában nem lehet meglepődni. A 
„Médi" szövegkönyvét ugyanis ugyan* 
azok írták, mint a „Három a kislány"*ét, 
Willner és Reichert, a két sok sikert ara> 
tott bécsi librettista, akik őszinte hálával 
tartoznak Harsányi Zsoltnak a pompás 
magyar fordításért, amelylyel a kitűnő 
Harsányi tulajdonképpen társszerzővé 
avatta magát. 

A „Médi" és előzménye között húsa 
esztendő az időbeli különbség. A „Hä* 
rom a kislány" Médije most már báró 
Schober Ferencné, sőt a harmadik felvo* 
nás végén már anyós is, éppen ezért már 
nem is használja a Médi nevet, hanem 
mint komoly Johanna szerepel az élet* 
ben. Médi azonban van most is a csa* 
Iádban: Schoberék eladó*lánya, egy édes 
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PÁLMAY ILKA KERÉNYI, GALETTA 
Médi: Vígszínház (Labori felv.) Midi: Vígszínház (Labori felv.) 

bakfissbaronessz, aki most készül első 
báljára és már szerelmes is. A szereplök 
között kétségkívül ez a két Médi vált ja 
ki a legnagyobb érdeklődést. A mama» 
Médi ugyanis Pálmay Ilka, a klasszikus 
magyar „mademoiselle Nitouche", aki 
ezúttal játssza első anyaszerepét mind« 
nyájunk gyönyörűségére. Báró Gumpens 
berg Hansnak irigylésreméltó anyósa 
lesz. és a nézőtéren mindig nagyon sokan 
akadnak, akik méla sóhajjal végzik el az 
összehasonlítást saját anyósuk és Gums 
penberg barátunké között. Pálmay Ilka 
játéka ma is csupa finomság, melegség, 
megérzett művészet. És éppen ezért jogs 
gal érdemel meg minden lelkesedést és 
ovációt Péchi Erzsi, aki az uj Médit alas 
kit ja és minden tekintetben méltó lánya 
színpadi mamájának. 

Péchi Erzsi művészete a Vígszínház kö* 
zönsége előtt indult virágzásnak. A régi 
Médi szerepében aratta első nagy sike= 
rét, azután mint primadonna vonult át a 
Városi Színházba és most ismét mint 
Médi tér vissza a Vígszínház színpadára, 
hogy öregbítse eddigi sikereit. Üde, tels 
jes illúziót, keltő megjelenése mellett 
pompásan érvényesül a hangja is a szebbs 
nélsszebb Schubert dalokban, melyek ke* 
vés hivatottabb tolmácsolóra akadhatnak 
nálánál. Schubertsdal pedig igazán bőven 
akad ebben az operettben. Ott van minds 
járt az elején a rendkívül népszerű Rós 
zsasdal, melyet a zeneórán énekel a bálba 
készülő Schober Médi. Harsányi az eres 
deti üdeségének teljes épségében tartás 
sával fordította magyarra a szöveget: 

^ I 
Rózsát látott a legény, 
Rózsaszált a réten, 
Jaj, de friss volt, zsenge, szép, 



PÁLMAY ILKA, PÉCHY ERZSI 
Vígszínház: MéiH (Kardos nővérek fölv.) 
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És az ifjú odalép. 
Vágygyal a szivében. 
Rózsa=rózsa*rózsaszál. 
Rózsaszál a réten. 

Péchi Erzsinek Galetta Ferenc a parts 
nere, aki a Városi Színházon át jutott el 
egykori működési helyéről, a budai szin» 
körből az előkelő Vígszínház színpadára. 
Ma már egyik legnépszerűbb bonvivántja 
Budapestnek és a közönség áhítattal halU 
gatja azt a szép dalt tőle. amely a „Més 
di"=nek körülbelül ugyanolyan híres szá= 
ma, mint amilyen a „Három a kislány"» 
ban az „Édes szép muzsika" volt. 
Elnémul a hangom, nem is keresem, 
Nem érzem, csak azt. milyen kedves vag\ 

[nekem. 
Mért öntsük szavakba, mi szivünkben él, 
A csend, az helyettünk mindent elbeszél. 

A bécsi librettisták azonban rendkívül 
előzékeny urak és tudva, hogy egy szín* 
háznál nemcsak egy primadonna van, 
több női főszerepet írtak a „Médi'sben. 
így azután alkalma van Kerénvi Gabi» 
nak, a Városi Színház másik kedvencé' 
nek is pompás alakításra. Egy magvai 
grófkisasszonyt, gróf Szentpéterv Aran* 
kát játssza és túláradó temperamentuma 
a magyaros Schubertsdalokban is kellő 
érvényesülésre talál. Nagy sikere van 

PALÁSTHY ILONKA, SZIKLAI JENŐ 
Médi: Vígszínház (Labori felv.) 

annak a dalának is, amelyben azt akarja, 
hogy Gumpenberg Hans csak vele tán. 
coljon és amelynek refrénjét már utón* 
útfélen hallhatjuk: 

Akarom, akarom, 
Ez a szó hatalom, 
Akarom és pont, 
Mehet, aki nékem ellentmond! 

A negyedik női főszereplő egészen ifjú 
debütáns, de persze ma már rutinos alas 
kitója a jövendőbeli Schober bárónénak, 
a kis Stumpf Helénnek. Palásthy Irén ez, 
az Operaház egykori kis táncosnője, akit 
most egyszerre nagy szerepben a Vigs 
színház színpadán látunk viszont. Az 
„Ámor játékai" cimü Mozartsballetben 
nemrég még a pávatollas, szárnyas Ámor 
szerepét játszotta, néha Brabanti Elza 
hattyúvá varázsolt öccsének volt szemés 
lyesitője a „Lohengrin" utolsó felvonásás 
ban, de akkoriban senki sem sejtette rós 
la, hogy a kis Palásthy titokban operetts 
szubrettnek készült. A beavatottak tuds 
ták róla, hogy zongorázni tanul, de azt 
hitték, puszta kedvtelésből igyekszik táns 
cosnő létére a kéz művészetét is elsajás 
titani. A „kis Palásthy" (ez esetben a 
„kis" jelző mindig a szeretet kifejezése 
volt, amelyet az Operaházban mindenki 
kimutatott iránta) azután egyszerre bus 

GALETTA FERENC, KERÉNYI GABI 
Médi: Vígszínház (Labori felv.) 
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csut mondott az Operaháznak, nem vette 
többé magára a testszinü trikót, nem is 
spiccelt többé, hanem egy szép napon 
beiratkozott a Zeneakadémiába és éne* 
kelni tanult. Most pedig mint Stumpf 
Helen, a fiatal Schober báró „FIamme"*ja, 
anélkül, hogy ezt előre bejelentette vol* 
na, egyszeribe rutinos szubrettként je* 
lent rneg előttünk. Nemcsak kitűnően 
alakítja kedves szerepét, de finoman 
csengő szopránja is jól érvényesül. Schul-
hort meló'iiáival és a „Médi" slágerszá* 
mai közé került az a nóta, amelyet Scho* 
ber Francival énekel: 

Ide kukkants, oda kukkants, 
Senki se lásson, 
Ide kukkants, o:!a kukkants, 
Rejtve legyünk. 
A szivemben na iv a szerelem, 
Jaj, meg ne hallják. 
Csupa láng és tiiz a kebelem. 
Szeress, szivem. 
Ide kukkants, oda kukkants, 
Senki sem látott, 
Ide kukkants, oda kukkants, 
Nem látta más. 

rÉCHY F.RZSI, G AI. ETTA FERENC 
Médi: Vigszinház (l.abori felv.) 

Schober Franci, a kis Palásthy part* 
nere, Sziklay Jenő, aki kitűnően ver 
be ablakokat, de emellett éppen olyan 
jól táncol is és a Vigszinház közönségé« 
nek csak ugy kedvence lett, mint volt 
eddig a Városi Színházénak. 

A férfi szereplők között egyébként a 
legnagyobb sikere Tschöll papának, he* 
Ívesebben a jó Vendrey Ferencnek van, 
akit boldogan mondhat ismét magáénak 
a Vigszinház. Meg sem várják, amíg 
szóra nyitja száját, máris viharos, lelkes 
tapsokkal köszöntik a hazatértet. 

— Az első előadáson még csak értem, 
— mondja esténként Vendrey tata — de 
mit zenebonáznak még most is? Hiszen 
már itthon vagyok. 

Hanem azért mi türés*tagadás: jól esik 
neki az ünneplés, amely csak fokozódik, 
mikor Vendrey*Tschöll papa elénekli 
Médi unokájának az uj Schubert*operett 
egyik legnépszerűbb számát: 

Kis csacsikám, 
így van ez ám, 
Nem mindig jó, 
Mit az ember kiván, 
Akkor tudod, ha megkapod, 
Hogy a vágyad becsapott. 

Külön érdekessége az előadásnak Sze* 
rémy Zoltán mint operettszinész. No* 
votnv rendőrtanácsost játssza, aki az 
ablakbeverés tettesét keresi lázas igyek* 
véssél és közben egyéni szeretetreméltó* 
ságával pompás alakot fabrikál. Általá* 
ban a szövegiróknak, de még Schubert 
szellemének sem lehet panasza a szerep* 
osztás ellen, amellyel a Vigszinház a 
„Médi"*t — hogy színházi műszóval él* 
jünk — kihozta. Még a legkisebb szere* 
pet is elsőrendű erőre bizták, és hogy 
Haraszthy Hermin mint Máli szobalány, 
Mihályfi Julia mint gróf Szentpétery Kle* 
mentin, Fehér Artúr mint idősb Schober 
Ferenc milyen kitűnőek, azt ma már fö* 
lösleges elmondani. És végül itt van a leg* 
if jabb Schober, a kis Gyuri, akit a csöpp 
Szccsi Ferkó, a gyermekvilág kedvence 
személyesít, ugy, hogy a nagyok is őszinte 
örömüket lelik benne. 

Táblás házak, lelkes tapsok, melegen 
zsongó klasszikus melódiák közben tel* 
neksmulnak az esték a Vígszínházban és 
észre sem vesszük, milyen idős már a 
„Médi": maholnap itt lesz születésének, 
vagy ha ugy tetszik, premierjének első 
jubl 'eima, a huszonötödik est. 
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nyörü villába — dr. Fedák Istvánékhoz. 
Odavitte a szive, meg a — kötelességtus 
dása, mert Zsazsa mozizik is, mielőtt eis 
menne rendes nyári túrájára. A Hungás 
riatfilmgyár készitj nagy Fedáksfilmjét, 
A nőstényfarkast, mely egyike a legna» 
gyobbszabásu filmdaraboknak. Villa, vis 

G A L E T T A FERENC FEDAK SARI 
Vígszínház: Médi Labori fölv. pestszentlőrinci villájában Labori fölv. 

Filmfelvétel 
Zsazsáéknáí 
a. pestszentlőrinci villában Zsazsa — azaz, a telekkönyvi 

adatok szerint Fedák Sári — 
tudvalevőleg tavaly eladta a 
tótszerdahelyi kúriát a hozzás 

való birtokkal, idei nyaralását tehát nem 
kezdhette a magyar vidéken, amelyből 
nőt t és amelyhez szive minden érzése 
köti. De nem azért Zsazsa a Zsazsa, hogy 
meg tudjon élni fü, fa, virág, magyar les 
vegő nélkül, ha csak annyi legyen is, mint 
az öklöm. Hivták, invitálták százfelé is, 
Dunántulra, Alföldre, Felsőmagyarors 
szágra, Erdélybe, nincs is olyan része az 
országnak, ahová nem kapott meghívást, 
de Zsazsa nem ment semerre, csak ide a 
szomszédba. Pest mellé, virágok, fák 
közé, napsugaras illatárba, Pestszentlős 
rincre, a Gyöngyvirágsutcába egy gvös 
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HORTHY, BALOGH BÖSKE PALÁSTHY IRÉN, SZIKLAI 
Hejehuja báró: Margitsziget Vígszínház: Médi Labori fölv. 

rág, napsugár kell dekorációnak a darab 
egyik fölvonásához, hol játszhatták volna 
hát el jobban, mint Pestszentlőrincen? 
A Hungária^filmgyár egész gárdája ujjons 
gott a boldogságtól arra a hírre, hogy 
Zsazsáéknál lesznek a fölvételek, mert 
ha érdemes mozizni, hát ezerszeresen ér* 
demes ott, ahol Fedákék a vendéglátók. 
A Hungária gárdája vidáman költözött 
ki Pestszentlőrincre és soha filmfölvétel 
még ilyen sokáig nem tartott, mint ez 
Zsazsáéknál. Mindenki amerikázott, még a 
mozigép is, csakhogy minél tovább tartson 
a vendégszereplés Pestszentlőrincen. Ga--
ras Márton főrendező a rendezői ötletek 
egész tárházát vonultatta föl a siker ér« 
dekében, ami alatt ez esetben nemcsak 
a Nőstényífarkas sikerét kell érteni, ha* 
nem a vendégevést is. 

Mert ami ott Pestszentlőrincen, úgyis, 
mint Kánaánban történt, azt igazán megs 
irigyelheti Lloyd-George és a kiéhezte* 
tési politika minden hirdetője. A legbol* 
dogabb békeidőben nem volt olyan jól= 

lakott vidámság, mint a mozizás e derűs 
és elfelejthetetlen napjaiban. Zsazsa, mint 
vendéglátó és a biibájos két "öreg, dr. Fe-e 
dák István, meg a felesége és az aranyos 
két apróság, a Fedák Pista gyerekei, ö k 
vannak otthon a pestszentlőrinci villá« 
ban, de igazán otthon érezte magát az 
egész társaság: CJaras Márton főrendező, 
Fenyvesi Emil, Virányi Sándor, Pécsi 
Blanka, I 'ágó Béla, Zala Karola és a 
Hungária operatőre, Pellerin Raymond. 
Ettek, ittak, moziztak, mulattak, aztán 
megint ettek, megint moziztak. A Nős* 
ténvfarkas legdrámaibb jelenetein is a 
tragédiai derű egy neme ömlik szét, annyi 
lelkesedéssel dolgozott a gárda. 

Zsazsa még egy hétig marad Pestszent* 
lőrincen Fedákéknál, akkor bucsut vesz 
az öregektől és a fiataloktól és utazik 
nyári u t ja első állomására, Karlsbadba, 
ahol ezidén is központja lesz a pesti 
müvészskoloniának. 
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KRISZTUS. Egy banktiszt* 
viselő meg akarta nézni a 
„Krisztus" cimíi passziójátékot 
és egy szép délelőtt elment 
jegyért a Városi Szinház élővé* 
teli pénztárához. Óriási tömeg 

álldogált a pénztár előtt és jó két óra mult el, 
amig az agyontaszigált, agyongyötört bankifju 
a célhoz jutott. Mialatt a pénztáros a kért je* 
gyet keresgélte, a fáradt tisztviselő igv sóhaj» 
tott: 

— Furcsa szerepcsere! Ott hent adják a 
Krisztust és mégis velem járatták a — kaivá* 
riá't. 

JERITZA MARIA 
a bécsi Hofoper művésznője, nagy sikerrel 
szerepelt a budapesti operasvendégjátékok so» 
rán. Kérésünkre most küldte cl Bécsből ezt a 

fotográfiát a Színházi Életnek. 

AZ ÖRDÖG. Sebestyén Géza 
kisfiáról szól ez a történet. A 
„Faust"«ot próbálták, a kis Se* 
bcstyén egy őrizetlen pillanat« 
ban beosont a színpadra és eh 
helyezkedett egy félreeső kus 

lissza mögött, aho! senki sem láthatta. Miután 
eleget látott és hullott, hazaszaladt, magában 
tartva a nagy titkot. Este, vacsoránál, a kis fiu 
illetlenkedett és a mama szigorúan rászólt: 

— Pubikám, ha rossz leszel, elvisz az ördög. 
A .kis Sebestyén hangosan felnevetett és az* 

tán flegmásan válaszolt: 
— Anyuka, nem félek ezentúl az ördögtől. 

Hiszen tudom, hogy az ördög senki más, mint 
az — apuka. Médi: 

Bartos Gyula első nemzeti színházi kritb 
kája: „Bartos Gyula igen értelmes és tehetsé» 
ges szinész, játékában öntudatosság, biztosság, 
pontos számítás s nagy nyugalom, van." 

(Pesti Hírlap, 1906 jun. 8., amikor 
mint a budai színkör vendége fellés 
pett a „Folt, amely tisztit" cimü 
drámában.) 

KERÉNYI, GALETTA 
Vigszinház (Labori felv.) 
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Gyóni Géza búcsúztató 
verse Újházi Edéről 

Értékes és becses ajándékot kapott a 
Színházi Élet, az utolsó versek között, 
melyeket Gyóni Géza Krasznojarszkban 
irt, van az elhunyt nagy poéta egy bus 
csuztató verse, melyet akkor irt, mikor 
Újházi Ede haláláról a hadifogságban ér* 
tesült. A vers egy igaz poéta nemes megs 
nyilatkozása, a legszebb és legfájdalma* 
sabb színházi és irodalmi emlékek egyike. 

TIBORC IS ELMENT 

(Ujházy Ede halálára.) 

Tiborc elment a fiai után, 
Sürü rajokban kik előtte szálltak. 
Gyönyörűbb rendje régen nem akadt 
Sovány mezőkön a haláUkaszának. 

Tiborc megállt a véres színpadon, 
Hol barna hősök fenségesen haltak. 

GYÖNI GÉZA 

Lehajolt rájuk: Fáj=e, fiam? 
És mosolyogva feleltek az ajkak: 

— „Tiborc apánk, hisz tőled tanultuk: 
Játékíhalál, csak rongyaiét fájhat. 
Apánk, ne sajnálj; akik most 

[elmentek, 
Örökkévaló jó kvártélyba várnak. 

Tiborc szivére nagy melegség szállott; 
Könnye aláfolyt a daróc ruhán. 
Ösz feje fölött kigyuladt a csillag — 
S Tiborc elment a fiai után. 
(Krasznojarszk, 1916.) 

Ko finer Jenő meghalt 
A magyar irodalomnak, művészetnek, 

színháznak gyásza van: meghalt. Kohner 
Jenő. Nem író volt, nem művész, nem 
szinész, de ember, egész ember, kedves, 
okos, nagystílű ember, aki szerette az 
irodalmat, művészetet, színészetet. A szí« 
vével szerette. Főrészvényese és elnöke 
volt az „Unió színházépítő részvénytár« 
saságnak". Hirtelen halt meg, negyven* 
kétéves korában. 

KOHNER JENŐ BÁRÓ 
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MISS MAUD ALLAN 
a világkirü táncosnő budapesti vendégjátékai során készült ez a fölvétel. A *-gal jelölt Miss 

Maud Allan 

Miss Maud Milan 
7. entente országaiban rossz dol» 
guk van mostanában a táncos» 
nőknek. Néhány hónappal ez« 
előtt a francia haditörvényszék 

lialálra Ítélte és kivégeztette a szép Mata 
Hari indiai tárcosnőt, akit kémkedéssel 

Allan és a londoni társaság legjobb ne« 
veinek viselői, ismeretes a budapesti 
közönség előtt is. Tizenegy évvel ezelőtt 
járt nálunk Maud Allan és 1907 január« 
jában három héten át minden este fellé« 
pett a Király Színházban „A sogun" 
cimii amerikai«angol operett előadásá« 
nak keretében. A darab főszerepeit Kiiry 

vádoltak, Párisban ma is nem egy táncos« 
nő van letartóztatásban, mert az a gyanú 
merül fel ellenük, hogy az ellenséggel ál« 
tak összeköttetésben, Anglia ködös honá= 
ban pedig miss Maud Allan, a nálunk is 
jól ismert szép táncosnő botránypöre fog« 
lalkoztatta heteken át a közvéleményt. 

Az a bizonyos Salome«tánc egyébként, 
amclv miatt a biróság elé kerültek Miss 

Klára, Szentgyörgyi Lenke, Ötvös Gitta, 
Sziklai Kornél, Németh József és Rátkai 
Márton játszották, az angol táncosnő 
pedig a második felvonásban és a felvo« 
nás után mutatta be művészetét. Előbb 
görög táncokat lejtett lenge fehér ruliá« 
ban Chopin és Rubinstein z'enéjére, majd 
külön diszlettel és nagyszerű világítási 
hatások mellett bemutatta a „Salome 

MISS MAUD ALLAN keze MISS MAUD ALLAN lába 
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álma" cimü táncjelenetet, melyre Strauss 
Richárd világhírű operája inspirálta. A 
táncjelenet koreográfiáját állítólag ma* 
gával Strauss Richárddal állította össze 
és nagy sikere volt vele nálunk is. 

Allan kisasszony akkoriban Bécsből ke* 
rült el hozzánk. Eredetileg a bécsi ud» 
vari operaházban kellett volna 1906 de» 
cemberében fellépnie, de az intendatura 
csak a művésznő megérkezése után, a 
próbán értesült arról, hogy Allan kisasz* 
szony még Duncan Isadorán, az akkor 
divatos/ és azóta iskolát alapitott mezit» 
lábas táncosnőn is túltesz. Allan Maud, 
akit a pesti humor „missz azonmód"*nak 
nevezett el, nemcsak a lábait, hanem a 
felső testét is csupaszon hagyta, csupán 
a kebleit borította ékszerrel díszített át* 
tetsző mellvédő. A szigorú erkölcsű bé* 
esi opera nem tartotta elegendőnek ezt a 
ruházatot és elállt a fellépéstől. Inkább 
kifizette a tiz estére kötött fellépési dijat 
és beleegyezett abba, hogy miss Allan 

RATKAI. LABASS 
Pillangó főhadnagy: Király*szinház 

(Labori felv.) 

a CarhTheaterban táncoljon. Innen ke* 
rült Budapestre a Király Színházba az 
érdekes táncosnő, aki „A sogun" húszon* 
ötödik előadása után 1907 január 4*én 
lépett fel először. Eredetileg három esté* 
re szerződött, de olyan sikere volt, hogy 
szerződését meghosszabbították és a Sa^ 
lome*tánc tette lehetővé, hogy az angol 
operett megérte ötvenedik előadását, 
ami akkoriban hallatlanul ritka dolog 
volt. 

Tizenegy évvel ezelőtt egy érdekes, 
újszerű szinpadi produkció volt miss 
Maud Allan tánca Budapesten, ma pe* 
dig, a háború izzó forgatagában bot* 
ránypör szökkent ki belőle, Wilde Osz* 
kár agyonhajszolt szellemét idézik fel 
körülötte, lordok és ladyk vonulnak fel. 
mint tanuk, képviselők izgatnak, a sa j tó 
piszkolódik és felröppent a sohsem lá* 
tott „Fekete könyv" fantasztikus meséje. 
Ez ma Allan Maud kisasszony Salome* 
tánca. 

SZIRMAI. RATKAI 
Pillangó főhadnagy: Király*szinház 

(Labori felv.) 
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Mz Ur! be mut at ójához 
— Szerző a darab járól. — 

voie darabom került eddig 
szinre, mindegyik egynéhány* 
szór jubilált, a Katalin és az 
Aranyeső külföldre is eljutott — 

mégis csak ez a mostani egyfelvonásos 

BÉLDI IZOR 

som, az Ur! az én opusz bem. Az első 
szinpadi müvem, melyet nemcsak az 
anyagi siker reményében, hanem igaz 
irodalmi ambícióval irtam; és miután 
megírtam, elzártam, egy ideig hevertet* 
tem, azután ismét elővettem, újból át* 
dolgoztam — hogy egészen olyan le* 
gyen, amilyennek én kigondoltam. Mert 
amit eddig irtam a színpadnak, az egy 
Bonapartéim kivételével, mind zenére 
készült; inkább csak operettszöveg volt, 
vagy zenés vígjáték — a terminus utolsó 
óráiban Íródott, az előlegek különbeni 
visszafizetésének terhe mellett. A zene* 
szerzőnek jelenetenként irtam és adtam 
át az énekszöveget, a szinigazgatók un* 
szólására és a rendezők fenyegetésére 
készítettem el, többnyire lázas éjjeli 
munkában, az énekszámok közti prózát, 
a tulajdonképeni darabot. Gyakran csak 
a próbákon simíthattam ellenmondáso* 

kon, cselekménybeni fogyatékosságokon 
— amiket in statu nascendi észre sem 
vettem. És ha már jubilált is, akkor is 
még mindig javítgattam, változtattam 
rajta. A Katalint és a Kültelki hercegnőt 
magam fordítottam le németre, még 
fordítás közben is átdolgoztam mind a 
kettőt, minélfogva ez a két német dara* 
bom jobb lett a magyar eredetinél . . . 
csakis mostan, végre, ötvenegy eszten* 
dős koromban, ősz fejjel jutottam ahhoz 
a boldogsághoz, hogy nyugodtan, sür* 
gető gond nélkül Írhattam meg uj dara* 
bomat, hogy temérdek átdolgozás után 
adtam csak át azt a nyomdásznak, a 
könyvpiacnak (hol azóta hat hét alatt 
már a második kiadást érte), és nyugodt 
szívvel engedhetem most a színpadra. 
Igaz, az Ur! „csak" egy felvonásos, de 
több munka van benne, mint más, egész 
estét kitöltő darabomban. És ha az Ur! 
a legnagyobb Ur! a mindenható Caesar, a 
közönség részéről is olyan nagy, szere* 
tetteljes pártfogásban részesül, mint ami* 
lyennel a hazai sajtó munkámnak a 
könyvpiacon való sikerét támogatta — 
akkor talán ez az egyfelvonásos csak 
patrul lesz, őrjárat, melyet előre küldök 
most, hogy egy nagyobb háromfelvoná* 
sos uj színdarabom számára a terepet 
előkészítse. Dr. Béídi Izor. 

MAX MILIAN 
igazi nevén Henzel Miksa, az Opera prim* 
hegedűse és az Aranyos cimii, a budai szin* 
körben nagy sikerrel bemutatott operett zene* 

szerzője 

Az első adakozó a Szinészegyesiilet nyugdíj* 
alapjára: Fogarassy erdélyi püspök volt. 1872 
január havában. 
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Sajó Géza 
Valahogy mindig azt h i t tem róla, 

hogy nagyratörő, á lmodozó ember , 
hogy sokssok vágya van, amit ot t rej« 
teget a szivében, ezektől szines min« 
den szava és amikor először beszél« 
tem véle, csodálkozva néztem a sze« 
mébe és hal lgat tam a szavait, egy* 
szeríi és kedves polgár volt, magáról , 
a mesterségéről nem beszélt és n e m 
volt más vágya, mint megélni vala« 
hogy t isztességesen és minden es te 
elénekelni valamit a függöny előtt.. 
Ez az utóbbi volt a legfontosabb. 
Szinte küldetésszerii volt az a pon« 
tosság, ahogy ő este megje lent az öl« 
tözőben. Sajót sohasem kellett ke« 
resni, okos, cvikkeres fe je az első 
volt mindig a folyosón, amely a be j ás 
ra t tól az öltözőig vezetet t , s ietet t na« 
gyon, hogy ne lássák civilben a korán 
érkező nézők, mer t biztos, hogy kö« 
rülfogták volna és megsimogat ták 
volna, mer t nagyon szeret ték Sajó 
Gézát . 

A magyar kabaré«szinészet egyik 
meg te remtő je volt, szinész a szó leg« 
nemesebb értelmében. 

.Most már k ü n n fekszik az öreg Ke« 
repesií t emető egyik virágos sírhant ja 
alatt, negyven rövid esz tendő emléke, 
megpróbálásai , sikerei és tapsai van« 
nak melléje temetve. Sir ja körül o t t 
állottak mindazok, akik ő t annyi ra 
szeret ték s akiket ő is nagyon szere« 
tet t , a közönsége és a bará ta i és Sajó 
Géza szótlanul búcsúzot t tőlük, töm« 
j én füs t és circum dederunt szállt a 
levegőben és ő elindult a földről az 
ég felé.' 

Most már biztosan megérkezet t és 
találkozott azokkal, akikről annyi t 
énekelt : a csillagokkal, amik az égen 
ragyogtak, az öreg bakákkal , akik 
meghal tak Galiciában, a régi pest i 
pékkel, aki svábbogarat sü töt t a 
zsömlvébe s az öreg, feketeruhás tra« 
fikosnővel, aki megbot ránkozva húzta 
ki a spárgát a trabuko«szivarból. 

Sajó Géza, hóna alatt a gitárral, igv 
u tazo t t b izonyára a mennyország felé, 
erről a szomorú földi országról s ami« 
kor a ha tár ra ért és az Élet vizén 
elébe állt a csónak, hogy átvigye a 
túlsó par t ra , biztos, hogy oldalt fek« 

K, i jö t t a függöny mögül, meg* 
a igazitotta szenvtelenül a szé= 
J ket , amit az ügyelő kitolt a 

bársony függöny elé, ráült, 
aztán egy párszor végigszántot ta 
hosszú, vékony u j ja iva l a térdére 
szorí tot t gitárt és el kezde t t énekelni. 
Sok mindent énekelt, szomorút és vis 
dámát , sóha j tozó t és kacagót és fel« 
felé nézet t a két szemével, min tha ke« 
resne valakit és dalolt, énekelt, h ab 
kan, alig modulálva kesernyés hang« 
ját , nem gesztikulált, ép hogy kinyi* 
to t t a a száját , a szeme se r e b b e n t . . . 
— és mégis, amikor u to l já ra sétált vé« 
gig az u j j a a húrokon, könnyek po= 
tyogtak a szemekből, vagy hangos 
kaca j igyekezet t a torkokon kifelé, 
aszerint, hogy megha tó tö r téne te t 
vagy vidám mókát mesélt el Sajó 
Géza a gi tár ja fölött . 
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t e t t e a g i t á r j á t és vég igszán to t t fá« 
r a d t u j j a iva l u to lszor a hu rok fö lö t t : 

Utolsó versem ez, ha rossz, ha jó, 
Üdvözlégy, te túlvilági hajó, 

Megérkezett most hozzátok Sajó, 
Tralallarallallallalla. 

Bús Fekete László. 

Színházi Éíet kávéház 
Az Erzsébet«köruton, a régi Meteor« 

kávéház helyén egy uj és ismerős név 
fog világítani a járókelőkre: Színházi 
Élet-kávéház, ez lesz a cégtáblán, mely 
uj, kedves és bizonyára népszerű talál« 
kozó helyét jelenti Budapest bohém« 
világának. 

A kávéház uj tulajdonosai Aczél és 
Adler urak, a fényképüket is közli a 
Színházi Élet, egészen uj és megváltó« 
zott képet fognak adni a kávéháznak. 
A régi publikum már is otthagyta a ká« 
véházat önként — látva, hogy ez a hely 
nem alkalmas többé számukra, de ettől 
eltekintve is egészen gyökeresen meg« 
változik a kávéház képe. 

A helyiség ugyanis két hosszú szárny, 
amelyet egy tágas tér köt össze. Az ut« 

ACZÉL ENDRE 

cáról jobb oldalra eső rész a mozisok 
hivatalos helyisége lesz, egy falat huz 
itt az uj vezetőség végig, egészen elkü« 
lönitve a kávéház többi részétől, itt lesz 
a magyarországi, illetőleg a pesti mozi« 
sok, mozgófénykép gyárosok és film-
kereskedők találkozóhelye, ezenkivül a 
filmek bemutató helyisége, a filmcenzu« 
rázó hivatal működő helyisége, szóval a 
pesti mozgófénykép vállalatok egész hí« 
vatalos élete itt fog lefolyni a Színházi 
Élet'kávéházban. 

A kávéház második részében lesz a 
pesti iróvilág találkozóhelye. Az uj tu« 
lajdonosok megtesznek mindent, hogy a 
kávéház közönsége jól érezze magát az 
uj otthonban. Á kiszolgáló személyzet 
nagy része a New-York régi alkalmazót« 
taiból került ki, a fizetőpincértől a pik« 
koló fiúig mindenki szolgálatkész régi 
ösmerős, nem is kell kérni a vendégnek, 
mit akar, ismerik ők régen, évek óta a 
szokását és már is ott lesz az asztalon 
a kívánsága. ADLER MIKSA 
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M Krisztus passióiáté ft 
szereplői 
a hatalmas drámáról 

eg volt a nagy bemutató, az 
utolsó évek egyik legnagyobb 
szinpadi, irodalmi, művészeti 
eseménye: a Krisztus bemuta* 

tója. A grandiózus dráma, amelynél 
hatalmasabbat nem irtak még soha» 
sem, a Megváltó harcát adja az embe* 
rek ellen az emberiségért. Közel ötven 
magánszereplő jutott hálás feladathoz: 
egy*egy érdekes és értékes szerephez, 
köztük azonban mégis legfontosabb fel* 
adat jutott Pethes Imrének, aki Krisz> 
tust, Kiirthy Györgynek, aki Júdást, AU 
szeghy L mának, aki Máriát, Paulay 
Erzsinek, aki Magdolnát játssza és 
Ivánfi Jenőnek főleg, ki amellett, hogy 
Pilátust játssza a darabban, az egész ha* 
talmas szervezetnek ezerkezü mestere, 
rendezője. 

A siker óriási volt, ezt meg lehet ál* 
íapitani anélkül, hogy ez a jelző ebben 
az esetben túlzottnak volna mondható. 
A darab lenyűgözte, elkápráztatta, meg* 
hatot ta a közönséget, de mélyen meg* 
inditotta magukat a szereplőket is, aki* 
ket még a próbákon, lázas munka köz* 
ben keresett föl a Színházi Élet, hogy 
megkérdezze őket szerepeikről. 

Még kiforratlanul, félig kész állapotban 
próba. Ivánfi Jenő öt ügyelővel dol* 
ás rendkívül érdekes és izgalmas volt a 
gozott és két színpadra volt szüksége, 
hogy a magán* és a némaszereplők kü= 
lön*külön készek legyenek a maguk dol* 
gával, hogy aztán biztosan és elké* 
szülve az utolsó nüanszig, mindenki 
tudja a helyét és a bonyolult szinpadi 
megélevenités minden mozzanata percre 
pontosan és hibátlanul játszódjon le a 
közönség előtt. 

A szinpad maga is érdekes képet 
nyújt. Hármas tagolást kapott, egészen 
meglepő elosztása és kihasználása ez a 
térnek, amely három egymástól külön* 
álló és egymás fölé emelkedő területtel, 
*d alapot és szint a dráma egy*egy ké-
pének. 

Ivánfi Jenőt munkájában zavartuk 
meg, amikor nyilatkozatot kértünk tőle: 

— Mint rendezője a Krisztus cimü 
passziójátéknak, elmondhatom: ez a leg« 
katalmasabb feladata életemnek és egy* 
•úttal legnagyobb munkája is. ö t r e a 

mgánszereplő és ötszáz statiszta áll a 
rendelkezésemre, hogy megelevenítsem 
a kilenc képet, amelyek mindegyike egy* 
egy fejezet Krisztus életéből. 

— Ä képek közül feledhetetlen lesz 
különösen kettő, az Úrvacsora és Krisz* 
tus találkozása Judással a getsemáni* 
kertben. Ezek ugy fognak hatni, mint 
valami felbecsülhetetlen értékű, hatalmas 
renaissance festmények. Négy összete* 
vőből adódik az előadás: a magánsze* 
replők, a némaszereplők, a kórus és a 
zenekar. A magánszereplők mindegyike 
legjobb a maga helyén, a némaszerep* 
lők pedig egészen újszerű beállításban 
szerepelnek. Nemcsak mozognak, hanem 
beszélnek is, még pedig ugy beszél 
mind az ötszáz, mint egy ember, bele* 
kapcsolódva a dráma akciójába. A kó* 
rus a fedett zenekar felett áll és alá* 
festi a dráma érzelmi motívumait. 

— A világitási effektusok külön tanul* 
mány eredményei lesznek. Soha nem volt 
még darabban a fénynek és a szinnek 
olyan nagy szerepe, mint a Xr/szfus*ban, 
amelynek minden jelenete ugy hat, mint 
egy dekorativ kép . . . 

Pethes Imre, Krisztus személyesitője, 
ezeket mondta: 

Passzív és beszélő szerep a Krisztus, 
magasztos és emberfeletti lélek. A szí* 
nésznek a feladata nehéz: emberi hangon 
beszélni, de éreztetni azt is, hogy a 
hang az égből jön. Szép és nehéz feladat, 
a beállítása a figurának drámailag hi« 
bátlan és hatásos, minden erőmmel azon 
vagyok, hogy mennél jobban, mennél 
igazabban állithassam a néző elé Krisv 
tus urunk alakját . . . 

Alszeghy Irma igy válaszolt a kérdé* 
sünkre: 

— Máriát játszom a darabban, a szén* 
vedő anyát, az isteni asszonyt. Felülmúl* 
hatatlan színészi feladat és nékem leg* 
kedvesebb mindenek között . . . 

Paulay Erzsit pihenés közben fogtuk 
el a szinház egyik folyosóján: 

— Azt hiszem, — mondta — ez az a 
színdarab, amelynek maradandóbb, mé* 
lyebb hatást semmisem gyakorolhat né* 
zőre. Magdolnát játszom a darabban, a 
szerep szép és igazán nagy lelkesedéssel 
készülök rája. Azt hiszem, nem lesz 
szem a nézőtéren, amely száraz marad 
annál a jelenetnél, amikor a halott Krisz* 
tust tragacson a sírba helyezzük . . . 

Kiirthy József, Júdás alakitója, ezeket 
mondta: « 
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— Ez a szerep a második életemben, 
amelyet százakra menő statisztériával 
övezetten játszom. Az első ödipus volt, 
Reinhard rendezésében. Igazán mondom, 
hogy a Krisztus előadása megjátszás* 
ban, kiállításban és hatásában felül fog 
múlni minden eddig látott szinpadi pro* 
dukciót . . . 

M K r i s z t u s t a v t a l m a 

ELSŐ RÉSZ 
Első kép. A láthatatlanból felhangzik 

a lelkek kórusa, a szenvedő lelkek vár* 
ják az igért feltámadást. Válaszul fel» 
harsan a próféta hangja és hirdeti, hogy 
Messiás megszületett. Krisztus meg jele* 
nik Jeruzsálemben és a kufárokat kiűzi a 
templomból. A Messiás hódolatára siető 
nép között pogány népek: egyiptomiak, 
ázsiaiak, görögök érkeznek a Mester üd=> 
vözitő hívó szózatára. Megjelenik egy gö* 
rög rabszolgalány is, akit Júdás el akar 
tántorítani Krisztustól, mert ő akar a vi« 
lág megváltója lenni. Mária Magdolna, 
akit Krisztus előzőleg felold bűnei alól, 
siet a templomba, Júdás ezt is el akarja 
tántorítani, de itt is kudarcot vall. 

Második kép. Krisztus feltámasztja Lás 
zárt a sirból és ez a csodatét megdob* 
benti a farizeusok és Írástudók seregét 
és elsietnek, hogy a nagytanácsnál bevác 
dolják Krisztust, mint ik i ördögökkel 
szövetkezett és megmételyezi a népet. 

MÁSODIK RÉSZ 
Első kép. Úrvacsora, amelyben Krisz* 

tus először mondja el a Miatyánkot após* 
tolai körében. 

Második kép. A Getsemáne kertben 
találkozik Krisztus Judással, ahol Júdás 
megkísérti Krisztust, hogy adja át neki 
a hatalmat és ő cserében ezért megmenti 
az üldöző poroszlók elől. Krisztus isteni 
küldetésének tudatában méltatlankodva 
utasí t ja él Júdást. 

Harmadik kép. A főpap palotája előtt 
a jeruzsálemi nép őrjöngő lelkesedéssel 
kiál t ja ki Krisztust Izrael királyának. Ju« 
dás elhiteti velük, hogy Krisztus nem 
más, mint népámitó, világcsaló áípróféta, 
Kaiphas főpap tanukat állit a nép elé, 
hogy Lázár életre keltése a sirból csalás 
volt, mert Lázár nem is halt meg. A nép« 
hangulat megváltozik, tombolva követeli 
Krisztus vérét. 

Negyedik kép. Az olajfák hegyén el» 
fogják Krisztust a római zsoldosok és 
Pilátus elé hurcolják, 

ötödik kép. Krisztus Pilátus előtt. 
Megtörténik Krisztus nyilvános vádolás« 
és elitélése kereszthalálra. Ebben a képi-
ben folytatólag következik a Kálvária, 
Krisztus találkozása anyjával, Máriával 
és a menet elindul a Golgothára. 

Hatodik kép. A Golgotha. Krisztus st 
két latorral a kereszten. 

Hetedik kép. A megdicsőülés. 

A TŰZOLTÓ. A „KŐSZÍVŰ 
eniber fiai" előadásán történt. 
A színpadon nagv volt a hő* 
ség és a melegtől elgyötöri 
Törzs egy üveg kristályvizei 
hozatott magának. Ámde „env 

bcr tervez, Isten végez", alig ivott egy fél po» 
hárral, az ügyelő már az uj jelenéshez hivto 
és Törzs fájdalommal nyújtotta át a kristályos 
üveget a kulisszák mögött (tartózkodó tüz* 
oltónak, hogy a legközelebbi szünetig őrizetb* 
vegye. A tűzoltó átvette az üveget, aztán le» 
ült egy székre, hogy Törzsöt bevárja. Néhány 
perc múlva Vándory Guszti érkezett és meg» 
látva a szokatlan helyen ülő tűzoltót, meg» 
kérdezte: 

— Mi az, barátom, a tűzre vigyáz itten? 
— Nem, kérem alássan — válaszolt a tűz» 

oltó — a — vizre vigyázok. 

; BUCSUELÖADÁS. A Nem* 
1 zeti Szinház is becsukta kapuit 

és bucsuelőadásul előadta tű 
SMmf idei sikeres szezon egyik slágere 

jét, Molnár Ferenc „Uri divat"." 
ját. Az előadást végignézte egy 

fiatal újságíró, aki remek öltönyeivel tette í v 
meretessé személyét, ha nem is az újságírók 
körében, de aanál inkább a — Dunakorzón. 
Bálint Lajos megpillantotta az elegáns újság« 
írót és nyomban meginterjúvolta: 

— Mi 
az, barátom? Már ötször láttad • 

Molnár*darabot s megnézed hatodszor is, pont 
a szinházzárás napján. 

— Éppen ezért — mosolygott az újságíró. — 
Tudod, hogy sokat adok az öltözködésre s 
nem mulasztqm el megnézni a — legutolsó 
Uri Divatot. 

Vágó Béla első Királyiszinházi kritikája; 
„A szereplők között az öreg vak zsidó sz&» 

repében rendkívüli becses sikert aratott Vágó, 
aki eddig Kolozsvárt és Kassán volt. Művészi 
alakításával a hozzáértők figyelmét teljes mér» 
tékben lekötötte. Uj, nagy erőt fedeztek fel 
benne, a mi viszonyaink között rendkívülit." 

A Pesti Hirlap közlése a Ghetto premier» 
jén: 1903 dec. ll*én. 
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főiparmüvészeti vezetőnek most szers 
ződött le az Athenaeumhoz, már meg 
is tervezte a címlapját. A cime egy 
név, ennyi: „Andor". 

— Mi van a regényben? Elmond» 
hatja? 

— Leszek bátor annyit, amennyit 
szabad. Andor egy gazdag pesti fias 
talember, tele egész csomó pesti tus 
lajdonsággal, jóval és rosszal egy fors 
mán. Andorban sok a hajlandóság a 
jó iránt. Szeretne művelődni, szeretne 
valami lenni. De van benne különös 
hajlandóság a pesti éjszaka iránt is. 
Az éjszaka megőröli, felmorzsolja, 
tönkreteszi. Az „Andor" egy pesti 
ifjúság tragikus története. 

— Ezt a könyvet a megjelenés naps 
ján elolvassuk. Feltéve, hogy hozzás 
jutunk. Mert biztosan az első peres 
ben elkapkodják. 

— Majd gondoskodom maguknak 
példányról. 

A RÁKOSI ISKOLA BOCCACCIO VIZSGAELŐADASA 
Rohonczy Mihály, Szabó Mária, Németh Annus, Román Margit, Ferencai tendeaé, 

Néjneth Manci, Aradi Illy, Misoga Gábor, S niiez Erasi, Szabó Gábor. 

INTIM PISTA, hogy mi az a nagy 
munka, amivel Molnár Ferenc most 
készült el? Az uj darabja? 

— Sőt ellenkezőleg. Az uj regénye. 
Molnár Ferenc regényt irt. Még pedig 
nem is olyan kurta lélegzetűt. Mints 
egy hatszáz oldalas könyv lesz, ha 
megjelenik. 

— És mikor jelenik meg? 
— Augusztus elején hozza ki az 

Athenaeum. Falus Elek, aki különben 
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— Nagyon kedves. Különben mit 
tud érdekeset, ha ezek után egy ált at 
Iában tud érdekeset mondani? 

— Most nyaralási képeslapok gyiij« 
tésével foglalkozom. Most kaptam ép« 
pen négyet. Az egyiket Huszár Pufi 
irta Balaton^Aligáról. Azt irja, hogy 
két korona ötvenhat a napi panzió. 
A fürdővendégek között nemes ven 
sengés tört ki, mert aki Pufinál töbs 
bet tud enni, az ingyen kapja aznapra 
a panziót. Fölösleges megjegyeznem, 
hogy eddig még senkisem tudta meg« 
nyerni a kecsegtető dijat. 

— Ki irta a másik kártyát? 
— Lomnicról kaptam. Kosáry Em« 

ma van aláirva és Buttykay Ákos. 
— Hát a harmadikat? 
— Azon az operaházi különítmény 

autógrammjai szerepelnek Balaton* 
szemesről. Alá van irva Merkler An« 
dor, Medek Anna, Dalnoki Viktor, 
Venczell Béla és Szemere Árpád. 

— És a negyediket? 
— Azt a Belvárosi Színház turnézó 

társasága küldte Aradról, ahol óriási 
sikerük volt. Mészáros Giza, Ilosvai 
Rózsi, Boross Géza, Bánóczi Dezső, 
Petheő Attila és mások. 

— Szóval, nagy a forgalom. 
— Ez még semmi. Majd azt a fon 

galmat nézzék meg, ami augusztus 
4sén lesz Siófokon. Ezen a napon ott 
fog találkozni a pesti művészvilág. A 
Színházi Élft rendezi augusztus 4;én, 
Siófokon, a Károlytbakák napját. 

— Ott leszünk. Gondoskodik szo* 
bárói? 

— Csakis. 
— Hát Pesten mi újságot tud még? 
— Tudok egy lapalapitást. Nádas 

Sándor nyolcéves fia lapot alapított. 
Mindent megír benne a barátairól. 

— Ez már beszéd. Jól mehet az a 
lap. 

— Jól bizony és a fiu nagy pasz* 
szióval csinálja. A cenzúrával min-
denesetre kevesebb baja van, mini 
az apjának. 

— Pletykát nem tud semmit? 
— Dehogy nem. Champvans gróf« 

ról tudok ügyes intimitást. A derék 
gróf többek között megismerkedett 

egy kis szőke kóristalánnyal, akinek 
egy idősebb árdrágító csapta a szc 
\let. Azt hiszik, hogy az árdrágító 
megharagudott a gróf felbukkanása« 
kor? Sőt ellenkezőleg. Húszezer ko« 
rónát deponált a kis szőkének, hogy 
vétesse el magát a gróffal. Mert aks 
kor ö egy grófné szerelmével dicse« 
kedhetik. 

— És mi lett a kis regény vége? 
— Az, hogy a húszezer korona fes 

lét a gróf csakugyan fel is vette. Azi 
után távozott. Távozom én is. 

— Hova siet megint? 
— A Krisztuszdarabhoz kell jegyes 

ket szereznem. Kezüket csókolom. 

Ezen a héten arról szól dalom, 
Hogy milyen óriási 
Ez a nyári 
Szerelmi bonyodalom. 
A „Pillangó főhadnagy" meglátta a 

[„Médit" 
S hü szerelemre lobbant iránta, 
Ezt az „Aranyos" irigyen bánfa, 
S bosszúból kacérkodott a 
„Hejehuja báró":val, 
Bár jóval 
Kezdett ki, 
Nem tűrték a flörtöt 
„A kőszívű ember fiai", 
Végre némi 
Rendet teremtett köztük az „Ur", 
S valamennyien elmentek passzióból 
A „passziójátékot" nézni. 

Mákvirág. 
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rfi/J<2 , 
' -rctf^CUm/ 

Az öreg bölcs szokása szerint nagyot 
ásított, többször egymásután rácsapott 
tenyerével a szájára, aztán így szólott: 

— Ki mondta nektek, hogy éppen Sár* 
réty de Sárrét írta a Roskadozó falaktat? 
Én csak arról beszéltem, hogy valami 
súlyos kényszer a titkolózás oka, akár 
piszkos mult, akár egyéb, a fene tudja! 
Épp úgy lehetett volna szó az ifjú váltó* 
hamisítóról, bárki másról, aki sikerét a 
személyes megjelenésével lerontja. E 
mögött az inkognito mögött valami ko* 
moly kényszerűség rejlik, mert a siker 
elől épp oly kevéssé bújik el valaki, mint 
egy szép asszony elől, aki ölelő karokkal 
várakozik rá. Az ünneplés zaja talán 
még egy szép asszonynál is kedvesebb, 
s ha a légyottot elmulasztjátok, ennek 
csak egyetlen oka lehet: az, hogy züllött 
fehérneműt viseltek a jószabásu sacco* 
tok alatt. Különben most hagyjatok 
aludni, mert reggel kilencig olvastam a 
Rocambole feltámadásáét. 

A zavart még növelte az a levél, mely 
az Országos SzinKáz benfentes újságírói 
révén csakhamar köztudomásra került: a 
titokzatos szerző írta s ez állott benne: 

„Tehát már ott tartunk, hogy váltóha* 

misítónak, rablónak és gyilkosnak néz* 
nek! Hát igazán olyan nagy bűn, ha va* 
Jaki egy épkézláb darabot megír? Ha a 

konkurrensek börtönbe akarnak csukni, 
ezt még megértem, de a istenért, mi 
haragudni valója lehet rám az öreg Ti* 
nódy Sebestyénnek, aki a köztudat sze* 
rint kerek ötven év óta nem írt terj edel* 
mesebb írásművet egy képes levelező* 
lapnál? 

Drága Shylockom, mondja meg azok* 
jiak az uraknak, hogy tévedtek; a hősei* 
men kivül legfeljebb csak a párbeszédeim 
pointjeit gyilkoltam meg, de ezért, leg* 
alább tudtommal, nem zárják el az em* 
bert földalatti kazamatákba. Üzenje meg 
ezt a fogatlan, öreg bölcsnek is, ha vé* 
letlenül még egyszer föltalálna ébredni 
ebédutáni álmából". 

Mikor a legújabb felsülésnek az újság* 
iró*körökben hire ment, s a fiatal geniek 
kara, akik amúgy se hagyják békén élni 
az öreg embert, most már mindennap 
ironikus megjegyzésekkel és ostoba tré* 
fákkal kezdték fölverni Tinódy Sebes* 
tyént ebed utáni álmából, az agg bölcs 
egyszer csak végképp felnyitotta a sze* 
mét, rágyújtott egy szénfekete virgó* 
niára és igy szólott: 

— Kölyköcskék, hát most aztán elég 
a mÓKáből: egy unalmas, régi poétát nem 
lepleznek le oly könnyű szerrel, mint 
ahogy én e titokzatos szerzőtöket lelep* 
lezem. Tíz nap múlva szállítom nektek 
ezt az urat, ha akarjátok, akár fejes salá* 
tával vagy mayonnais*zel körülvéve. Nem 
hiába irtam száz detektívregényt a kraj* 
cáros újságokba, vagyok én olyan rendőr* 
talentum, mint a Scottland Yard vagy a 
Zrinyi*utca lángeszei. És ha még száz* 
szor agyafúrtabb volna, mint amilyen, 
én ezennel ünnepélyesen kijelentem 

— Bocsánat, a mester száz detektív* 
regényt irt? — vágott közbe gúnyosan 
egy fiatal versiró, aki gyönyörű költemé* 
nyeket irt, de olyan ember még nem szü* 
letett a földre, aki a műremekeit megér* 
tette volna. 

— Akár irtam, akár nem, ezt nem kö* 
töm az orrodra, de különben is csak vé* 
letlenül szóltam el magamat. Husz éven 
át a detektiv*regényekből éltem, ámbár 
sohasem kaptam többet egy írott sorért 
nyolc fillérnél. Hitvány nyolc fillérért lep* 
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leztem le Péter cárt és az asszony pápát, 
éhbérért dobtam bele a sötét folyamba 
a hullák százezreit, s vezettem nyájas 

ölvasóimat a lagunákon, a londoni siká« 
torokon, a nápolyi matrózkorcsmákon, a 
kerepesi=uti kriptákon keresztül, hogy 
végre is feltálaljam nekik az igazi bűnöst. 
Pénzre nem igen tettem szert a munkám« 
mal, de valamit mégis kerestem, ami ta« 
Ián a pénznél is többet ér: józan és 
egészséges logikát, melylyel jobban bele 
tudok világitani minden szövevénybe, 
mintha acetilén=tolvajlámpát tartanék a 
kezemben. Olyan titok csak nagyon ke* 
vés lehet a földön, amit én a logikámmal 
ki nem tudnék de r í t en i . . . 

Gőgösen körülnézett a fiatal nemzedék 
közt, újra meggyújtotta a virgoniáját, 
melyhez átlag egy skatulya gyufát szo« 
kot t elfogyasztani, aztán igy folytatta: 

— Abban tévedhettem, hogy az if jú 
.váltóhamisitó irta a Roskodozó falak'at, 
de törhetetlenül ragaszkodom ahhoz a 
meggyőződésemhez, hogy ez az ember 
csak okosságból nem veti le az inkog« 
nitóját. Nem kapzsiságból mókázik vele« 
tek, hanem azért, mert van valami fél« 
tenivalója, mert ártana neki, ha nyilt 
kártyákkal játszanék. Vagy a múlt ja 
gyanús, vagy a jelene, — másképp már 
rég megjelent volna a nyilvánosság előtt, 
hogy a feléje nyúj tot t elismerést bezses 
belje. A titkolózás itt már nem truc, ha= 
nem életkérdés, ezért gondoltam legelő« 
ször egy olyan alakra, akinek életfilozó« 
fiája a börtön ajtai mögött izmosodott 
meg. Nem csak egyetlen váltóhamisitó 
él a világon, s ha a tiétek meg is tért a 
föld ölébe, akárhányan élnek még, akik 
nem igen mennek a szomszédba, ha egy 
kis piszkos múltra van szükségük. À 
szerző okvetlen valami jellembeli defek« 
tusban szenved, vagy . . . 

— Tehát egy vagy is van? — kiáltott 
föl kiváncsian a fiatal költő, aki gyö* 
nyörü, de értemény nélkül való verse« 
ket irt. 

Tinódv Sebestyén oly lesújtó fölény* 
nyel nézett a drága gyermekre, mint Gul« 
liver valaha a köréje sereglett törpékre. 

— Van, fiacskám, még egy eshetőség 
van, de ezzel aztán ki is merítettem va« 
lamennyi eshetőséget. Tehát a szerzőtök 
vagy jellembéli defektusban szenved, 
vagy abban a veszedelemben forog, hogy 
személyes megjelenésével egyszerre szét* 
tépi a glóriát, mely érdekes feje körül 
világit. Voltaképp nem is a nevét tit* 
kolja, hanem azt a körülményt, mely a 
körülötte tomboló illúziókat szétfosztaná. 
Ha tehát a titokzatos szerzőtöknek a 
nyomára akarunk jutni, kétféle tipus 
közt kell szétnéznünk: a rovott multuak 
közt, akik az élő megjelenésükkel szag* 
gatnák szét az érdekes, újkori mitoszt. 
Elsősorban tehát ki kell szitálnunk 
mindazokat, akik a két kategória közül 
egyikbe sem illenek. Akik kereken a ros» 
tában megmaradnak, azok közt kell ke* 
resnem az igazi delikvenst, — és legyek 
kuruttyoló béka a halálom után, ha tiz 
nap alatt rá nem találok. Mindössze 
csak egyetlen kikötésem van: ezt a tej« 
fölösszájut mellém osztjátok be szolgá« 
lattételre, mert ennek egymagának több 
az esze, mint az egész nagyszombati káp= 
talannak! 

Egy zöldképü, tizenkilencesztendős 
fiúcskára mutatott , aki zsenge kora elle* 
nére már szenzációs rendőri riportokat 
irt a lapjának, s akit — bár voltaképp 
Czakónak hivták — a kartársai egytől« 
egyig Czaki=nak kényeztettek. 

— Akarsz tiz napig az adlátusom lenni? 
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— f o r d u l t m o s t T i n ó d y S e b e s t y é n a 
c s o d a g y e r m e k h e z . 

— N a p p a l , é j je l , s z á r a z o n és v izén 
e g y a r á n t a r ende lkezés r e ál lok, óh n a g y 
m e s t e r ! — szó lo t t a k i sko rú l ángész lel» 
k e s e d v e . 

— Al l r igh t , a k k o r n incs m i t beszél» 
ni ink t ö b b é a dologról . M o s t m e n j e t e k 
m i n d n y á j a n a f enébe , — a t öbb i m á r ki» 
záró lag a k e t t ő n k dolga . 

A h e t v e n é v e s v é n g y e r e k és a tizen» 
k i l e n c e s z t e n d ő s a g g a s t y á n j ó da rab ig 
s u g d o l ó z o t t e g y m á s s a l és m á s n a p , né» 
h á n y n a g y o b b ú j s á g b a n , a k ö v e t k e z ő ér» 
d e k e s i roda lmi hir j e l en t m e g : 

„Anonymus a Kisfaludy^T ársaságban. 
Legelőkelőbb irodalmi társaságunk né» 
hány számottévő tagja komolyan foglal» 
kőzik azzal- a gondolattal, hogy a Roska-
dozó falak és a Szivek szerzőjét a nagy 
iradicióju társaság tagjai közé megválaszt 
tassa. Az ötletet mindenki nagy lelkese» 
déssel fogadja, de a kivitelt megnehezíti, 
hogy az iró személye teljesen ismeretlen. 
Miután névteleneknek nem lehet átnyuj» 
tani az irodalmi pálmát, az ajánlók meg» 
(ehetősen zavarban vannak, s csupán ab> 
ban reménykednek, hogy a titokzatos 
szerző nem fog ridegen kitérni az érté» 
kes megtisztelés elöl. A tagválasztó gyű-
lés csak február végén lesz, s így nincs 
egészen kizárva, hogy az érdekes isme-
retlen még idejében leveti inkognitóját, 
s rászánja magát arra, hogy a magyar 
irodalomtörténetbe bevonuljon." 

— H á t ez a masz l ag m i r e vo l t j ó ? — 
k é r d e z t é k m á s n a p T i n ó d y Sebes tyén tő l , 
a k i a k i s k ö z l e m é n y t , f ia ta l b a r á t j a segit» 
ségével , a l a p o k n á l e lhe lyez te . 

(Folyt , köv . ) 

A PÓK. Ráskai Ferenc édes» 
anyját a napokban operálta 
Herczel báró, a neves sebész» 
tanár. Ráskai Ferenc a szanató» 
rium halljában, kis húgával iz» 
gatottan várta az operáció végét. 

Az operáció után maga Herczel tanár jött 
megmondani Ráskainak, hogy az operáció 
nagyszerűen sikerült. 

— Méltóságos uram, — biztos volt a siker, 
— mondta Ráskai, egy pókot láttam a falon, 
ez szerencsét jelent. 

Herczel báró nevetve vetett ellen: 
— De szerkesztő ur, reggel a pók pechet 

jelent! 
De Ráskai nen> hagyta magát lefőzni: 
— Ha méltóságod operál, a pók mindig sze» 

rencsét jelent. 

Dráma 
Langyos közelben, áldott puhaságban, 
itt terülsz el leányán, haloványan : 
te legtitkosabb titkom, drága vágyam . 

A félsötétben elsüppedve, nem látsz; 
nyakad hevén ül egy vékony aranylánc, 
mint selyemgyíkon villogó pazar ránc. 

Fodros fejed libeg a lanyha fényben, 
mint vad szeszély egy szende költeményben. 
Ruhád redői égnek a setétben . . . 

Az orkeszterben egy vad dal vonaglik. 
Szájad kinyil, vállad meg-megvonaglik ; 
véred eleven gőze felmorajlik . . . 

A hős-színész a naivára pillant . , . 
Most . . . most a szemed szenvedőn megvi l lant . . . 
A függöny hull — fölsrófolták a villanyt . . 

Az arcod ég. Kis kezed bústudatlan 
ott babrál még a csipkeforgatagban ; — 
egy kéjes perc . . . 

. . . És rámnézel nyugodtan . . . 
Somlyó Zoltán. 

A KENYÉRJEGY. „A kő» 
szivü ember fiai" egyik előadá» 
sának szünetjében a kenyér» 
jegyről beszélgettek a Magyar 
Színház társalgójában. Vándory 
Guszti keveselte a kenyérjegyre 

kiadott kenyér mennyiségét, Törzs Jenő azon» 
ban elegendőnek vélte a fejkvótát. 

— Könnyű neked, — szólt .Vándory — hisz 
mindenki tudja, hogy neked' két kenyérjegy 
jár. 

— Bár ugy volna! — válaszolt Törzs Jenő. 
— Nem mondanád meg, hogy ki után jár ne» 
kem az az ominózus két kenyérjegy? 

— Az egyik az öreg Baradlay után, a másik 
Baradiay Jenő után. 

* * * 

A BIRÓ. Király Ernő és Sar» 
kadi Aladár, a Berlini Kert 
vendégművészei, vitatkoztak a 
minap. Miután nem tudták a 
dolgot dűlőre juttatni, felkér» 
ték a közelben tartózkodó Pár» 

tos Gusztávot, hogy salamoni ítélettel döntse 
el a vitás kérdést. 

— Legyen inkább Gallai a biró, — ellen» 
kezett a fiatal színész —• nem szeretném, ha 
egyiktök ellenségemmé válna. 

— N o de Guszti, hogy mondhatsz ilyet, — 
buzdította Király Ernő. Ki haragudhatna meg 
rád? 

— Hát a vesztes fél. Ö mindenesetre azt 
mondaná rólam, hogy — pártos vagyok. 
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Premier 
a fasor-kabaréiban 

nézőtéren itt egy politikus 
feje, amott irók és szinészek, 
az egyik páholy mélyén egy 
előkelő arisztokrata család . . . 

és ezeken kiviil a pesti szinházbajárók 
krémje: igy fest a Fasor «Kabaré néző-
tere. A szinlapon Herczeg Ferenc, Lew 
gyei Menyhért, Emöd Tamás, Gábor An« 
dor s a többiek is, akiknek nem fér 
ide a neve: a magyar kabaré legkedve« 
sebb autorai — a színpadon pedig Pest 
egyik legjobb, legérdekesebb társulata, 
a hölgyek élén: Szőllősy Rózsi, Jákó 
Amália, Szász Ilona, az urak közt pedig 
Kertész Rezső, Rajnai Gábor, Bársony 
István, Gellért Lajos, Békeffi László . . . , 

GABOR A N D O R 
a Teritett asztal szerzője 

igazán nem lehet senkinek oka panaszra! 
A megelégedettség a színpadon és a 

nézőtéren teljesen egyforma. A színé« 
szek nemes igyekezetükhöz méltó és 
megérdemelt közönséget kaptak, a kö« 
zönség pedig lelkes érdeklődése jutal« 
mául egy kedves, mulatságos, SZÍVÓS 
színházi est emlékével távozik. 

Az illusztris nevek közül talán nézzük 
először Herczeg Ferenc kis darabját, a 
Becsületes fiut. Egy csinos, vidám bank« 
hivatalnok, természetesen még a béke 
meghitt éveiben, álarcos bálról egy gyö« 
nyörü lefátyolozott dominóval tér kis 

ónapos szobájába. A fiu zavartan rejte« 

SZÜLLÖSY RÓZSI 
a Fasorskabaré tagja 

BÁRSONY ISTVÁN 
a Fasor=kabaré tagja 

JÁKÓ AMI 
a Fasorskabaró tagja 
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RAJNAI GÁBOR 
a Fasorskabaré vendége 

KERTÉSZ DEZSŐ 
a Fasor^kabaré vendége 

fiu nem ismeri fel a vendégét és azi 
megy anélkül, hogy valami történt volna,. 

v.kiszalad az ajtón a szerencse, amely 
már-már kinálta magát nagyszerű aján» 
dékokkal gazdagon. A két szerepbea 
Jákó Amália s a vigszinházi Kertész 
Dezső nyújtanak művészi alakitást. 

Sorban a második, de az előbbivel egyen* 
rangú a Hindu herceg, Lengyel Meny« 
hért groteszk egyfelvonásos vígjátéka,. 
Egy pesti család bolondos és szép kis« 

get egy fényképet vendége elől, a direkt 
tora feleségének fényképét: abba szerele 
mes reménytelenül. A sors és a véletlen-
ugy akarja, hogy a dominó nem más», 
mint az álmatlan éjszakák királynője: & 
direktorné. A szerelem azonban vak, a. 

VHvA^V 
BOS FEKETE LÁSZLÓ 

a „Szivar" szerzője 

LENGYEL MENYHÉRT. HERCZEG FERENC, EMÖD TAMÁS 
a Fasor^kabaré darabjainak szerzői 
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ÜRMÖSSY ANIKÓ 
a Fasor*kabaré tagja 

szik érdekessé a darabot és a bemutat« 
kozást. 

Emöd Tamás, Marthon Gézával tár« 
sulva, Eresz alatt . . . cimii kis operett* 
jével örvendezteti meg nagyszámú hi* 
veit. A kedves, romantikus diáktörténet 
egy pesti padlásszobában játszik, innen 
a cime, az Eresz alatt . . ., itt turbékol* 
nak a pesti galambok, a szerelmes szivü 
diák és a sóhajtozó kis leány. A meló-
dia gazdag, a finom muzsika csak emeli 
a történet kedvességét. A férfifőszerep* 
ben Kertész Dezső meggyőz arról, hogy 

SZÁSZ ILONA 
a Fasor*kabaré tagja 

mindent tud, amit akar: még énekelni 
is. A kislány szerepében kedves nagyon 
Kovács Juci és a másik két szerepbe» 
Bársony István és Gellért Lajos. 

A vidámság szolgálatában áll Gábor 
Andor. Két tréfája szerepel a műsoron, 
egyik ötletesebb, kedvesebb, mint a má* 
sik. A teritett asztal cimii, a nemrég be* 
zárult kiállítást karrikirozza, A hadU 
fogoly pedig egészen uj oldaláról mutat 
be egy hadifogságba esett embert. 

Egy tipikusan pesti történet Bus Fe* 
kete László vidám, kedves kis darabja, 
a Szivar. Egy öreg, pesti csirkefogó a fő* 
szereplője a Szivarénak, aki furfangos 
módon jut rengeteg szivnivalóhoz s az* 
tán még furfangosabban továbbadja a 
szivarokat. (Biztos, hogy a vidám példa 
ragadós lesz és sok pesti ember próbál 
ugy szivarhoz jutni, mint a Szivar'beli 
kis öreg). Bársony István játssza a 

«asszonya mindig elérhetetlen férfiakról 
álmodik. Hogy ebből kigyógyuljon, ra* 
tami keleti herceg, Maharadzsa képében, 
jelentkezik egy társaságbéli fiatalember, 
meggyógyítja a leányt, a gyógyítás 

•egyenlő a megveréssel s a kellő pilla* 
natban kiderül, hogy a Maharadzsa nem 
is olyan messziről, csak Pestről való, de 
<ez most már mindegy, a leány szerel* 
mes, a fiu szintúgy, boldogok lesznek. A 
darabban két uj tag mutatkozik be: 
Rajnai Gábor és Szöllösy Rózsi. Mind 
a ketten nagyszerű, vidám alakítással te* 

i 

BALASSA JENŐ 
a Fasorskabaré m. igazgatója 
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főszerepet ötletesen, ra j ta kivül Szalay, 
Széli, Koncz, Lányi jutot tak még szerep« 
hez. 

Békeffi László a Lift cimü tréfájában, 
természetesen ő játssza annak főszerepét 
is, a hasonló nevü szállítási eszköz szo» 
inoru kinjait parodizálja. 

A darabok között Szász Ilona, SzöU 
lösy Rózsi, Ürmössy Anikó, Kovács Juci, 
Békeffi László szólóznak és lesz még egy 
duett is, Békeffi adja elő Bársony István» 
nal karöltve. 

A szólószámok szövegét Emöd Tamás, 
Harmath Imre, Békeffi László szövegeire 
Marthon Géza, Ötvös Ador ján és Buday 
Dénes irták. Kedves meglepetés a szöveg* 

BÉKEFFY LÁSZLÓ 
a Fasor»kabaré tagja 

irók között Kosztolányi Dezső neve, aki 
a Fasor»Kabarénak irta a legelső kabaré» 
versét, a cime A kalap és egy bevonult, 
polgár civil kalapjának megható törté» 
nete. 

A műsor előkészítéséért és rendezésé» 
ért Balassa Jenő művészeti igazgatónak 
jár köszönet és dicséret, a zeneszámok 
betanításáért Marthon Gézának, a szín» 
ház zenei vezetőjének. 

Vendrei Ferenc első kritikája : „Vendrei 
Ferenc végzett növendék azonban jóval több 
érvényre tudta emelni szerepének komikumát, 
kivált midőn jóakaratból az udvarlási komé» 
diára kényszeredik. E fiatal színész ügyesen 
tud ily öreges alakot (minő e vígjáték nagy» 
bácsija) ábrázolni s a beszédnek megadja jó» 
ízű savát»borsát. Genre»szcrepekbcn jóravaló 
színész lehet belőle ' s a vidéki igazgató — aki 
megnyeri — erőt szerez benne. 

(Fővárosi Lapok, 1881. jul. 3. a Szb 
nészakadémia „tí nem féltékeny" c. 
vígjáték előadása alkalmából.) 

GELLÉRT LAJOS 
a Fasorskabaré tagja 

A BANKVEZÉR. Van Pesten 
' egy előkelő bankigazgató, aki» 

nek rém házsártos, Xantippe» 
természetű felesége van. A 
bankvezér azonban mulatós, 
színház», kabarékedvelő ember 

s gyakori estéli kiruccanásait az „igazgatósági 
ülés", „felügyelőbizottsági ülés" stb. hangzas 
tos kijelentésekkel szokta leplezni. Az elmúlt 
napok egyik reggelén az asszony vésztjósló 
ábrázattal állt meg férje előtt: 

— Hol voltál tegnap este? — kérdezte sö» 
téten. 

— Ülésen — felelt a férj rosszat sejtve. 
Az asszony erre felmutatott két eltépett 

Berlini Kert»jegyet és diadalmasan tromfolta 
le a kikapós férjet: 

— Ülésen, szivem, az igaz, de — zenekari 
ülésen. 

KOVÁCS JUCI 
a Fasor»kabaré tagja 
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HO G Y MN KÖSZÖNNEK? 
I f t a ZUKJteS GYUDTt 

Néger törzsek leguggolnak szemben 
egymással, a lapos orrukat összedörzsöl 
lik: ez az alászolgája, a vanszerencsém, 
jónapotkivánok. Édes istenkém, milyen 
ó is kegyed, hogy nálunk nem ez a divat. 

Itt vastüskés abroncsot szorítanának drá« 
ga primadonnák homlokukra, ha egymás 
elé guggolnának, s miközben elcsicsereg« 
nék: hogy vagy drágám, bűbájos a kala« 
pod, — agyonszurkálnák egymást. Neves 
színpadi szerzők, írók, hirlapirók, milyen 
elmés szerkezeteket találnának ki, hogy 
köszönés után ne maradjon orra, szeme 
annak, akit barátságosan üdvözöltek. 
Nem zárkózhatom el, hogy elismerése« 
met ne fejezzem ki a magasabb hatal« 
maknak, akik kitalálták: elég a köszönés« 
hez, ha kalapját emeli meg az ember, 
vagy biccent egyet fejével. Szerencsére 
igy köszön mindenki, egyformán. 

Egyformán? Nem, senki sem köszön 
egyformán. Megyek az utcán és nézem, 
minden ember a szivét hozza tenyerén, 
az életét és mindent, a múltját, szereld 
meit és szenvedéseit, amint karja köszö« 
nésre lendül; ahogy köszön, meggyón és 
elárulja gondolatait, vétkét, örömét. Nem 
a szavak, az alászolgája, de ahogy csillan 
a szeme és nyilik a szája, ahogy megre« 
meg, vagy elzárkózik pillanatra, mig ka« 
lapjáért nyul. Szeretem figyelni a korzón, 
a klubban, a színházban, — szegény éle« 
tünk három felvonásának három színjén 
— miként köszönnek az emberek? Lá* 
gyan udvarol, szinte szerelmet vall egyik, 
mig ivben röppen kalapja, felragyog, 
szinte boldog, hogy találkozott véled. À 
másik viszont gyorsan, kurtán intéz el, 
nem is hallod a szavakat, halk morgást 
csak, a kalapja alig hogy mozdul, a sze« 
mek feléd se fordulnak. Vannak dühös 
köszönések, valóságos szemrehányások, 
a vanszerencsémnek az az értelme: mit 
zavarsz az utcán is, eridj a fenébe! De 
csicsereg és vidám is néha a köszönés, 
gyorsan száll feléd, mint lepke, elkapod 
és nekividámulsz, ah, egy kedves ember, 
jónapot, jónapot. Nézem, hogyan köszön« 
nek az emberek? 

Hogyan köszönnek? Bródy Sándor, a 
drága Sándor bácsi ül a korzón. Este van, 
vacsora után, nem a Buchwaldsszéken ül, 
egy lócán csak, Jób Dani, Herczeg Géza, 
Lázár Miklós, Kemény Simon és mások 

társaságában. Előttük az esti korzó a le* 
tompitott színeivel, a Ritzben a Kócé, 
istenem, szóval úgy tiz órára jár. Sándo« 
bácsinak nagyon sokan köszönnek, őt 
mindenki ismeri Pesten, ő az, akit nem 
lehet összetéveszteni senkivel, nem ha* 
sonlit rá — bókként legyen mondva —> 
egy ember se Magyarországon. (Az egyik 
fia csak, de annak se olyan fiatalos a ké=> 
pe, mint az övé.) Nem nyul a kalapjához, 
pillanatra ránéz a köszönőre: ismerős, is» 

BRÓDY SÁNDOR köszön 
(Major rajza) 

merős, de a jó isten tudja honnan, bia< 
tos ismerős, csak tudnám, kicsoda? Iga« 
zán nem ismerhet rá mindenkire, akivel 
talán csak egyszer beszélt. Már pedig 
neki nemcsak köszön, akivel egyszer 
beszélt, de az is, akivel egyszer sem. 
Sándor bácsi meg sem tesz különbséget, 
mindenkinek igy fogadja a köszönését: 

— Szervusz fiuk a, hogy vagy, hogy 
vagy, mi újság, egészséges vagy, az a Jfő, 
no szervusz fiuka. 

Ez nála a fogadjisten. Ha idősebb a 
köszönő, még hozzáteszi: 

— . . . mit csinál a gyerek? 
Ha fiatalember: 
— . . . jányok után szaladsz? mit csp 

nálnak a jányok? 
Ha régi, jó ismerős, aki köszönt, lát« 

hatja, Sándor bácsi ráismert, örül neki. 
Ha nem fontos, jelentéktelen ember, le« 
gyen boldog. 
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Molnár Ferenc a legudvariasabb ember 
* világon. Sietni kell az embernek, ha 
megakarja előzni a köszönésben. A klub® 
ban hátrakulcsolt kezekkel jár végig a 

MOLNÁR FERENC köszön 
(Major rajza) 

termeken, rámosolyog barátaira, aztán 
gyorsan, kedvesen köszön: szervusz, van 
szerencsém. Utcán mélyen megemeli kas 
lapját. 

Csortos Gyula igen tehetséges köszö» 
nő. Csak ismerősöket üdvözöl, akire nem 
ismer rá tüstént, annak 'nem is igen fos 
gadja köszönését. De akit ismer, annak 
valóságos művészi esemény, ahogy Csór» 
tos meglóbálja a kalapját. Csodálatos 
ivet ir le a kalap, francia lovagok struc* 
tollai libbentek igy, amint hercegnők 
előtt bókoltak. Fejét lassan fordítja a kö« 
szönő felé, aztán egészen hangosan 
mondja: jó napot kívánok. Nagyon szé» 
pen köszön, érdemes üdvözölni. 

CSORTOS köszön 
(Major rajza) 

Rózsahegyi Kálmán valósággal megs 
játssza a köszönést. Egész jelenet egy 
köszönése. Nem nyúj t ja ki vízszintesen 
« karját, amikor köszön, szinte függőles 
gesen kapja le maga elé a kalapját, nem 
egészen, csak könyökig. Lehet ez a kalap 
széles karimájú müvészföveg, vagy szals 
makalap, az ember akaratlanul is ugy 
látja, mintha pörge kis magyar kalapot 

kapott volna le fejéről. Mikor a kalap 
már lenn van, mosolyog nagyot, a szeme 
azt mondja: nini te élsz?, hogy vagy 
drága jó öregem? A szája ezt mondja: 
adjon az Isten, jó napot kívánok. „Alá» 
szolgája", ezt sohasem mondja. Egy 
nagyszerű magyar, mint a színpadon is, 
elragadó és bűbájos, amikor köszön. Min* 
den köszönésével sikert arat. Ha találko* 
zunk, rendszerint az az érzésem, tapssal 
kellene fogadni az üdvözlését. 

Krúdy Gyula rá se néz arra, aki üdvö« 
zölte. Nagyszerű fejét kissé oldalt haj t ja , 
kezével megböki kalapja karimáját, na* 
gyon lassan mond valamit. Hogy mit 
mond, az attól függ, ki üdvözölte? Isme» 
rősnek kijár a szervusz, ismeretlennek 
halk jónapot féle. Ifjú, de legalább tehet* 
ségtelen íróknak ugy köszön vissza, hogy 

(Major rajza) 

felszólításnak is vehetik: szüntessék be a 
köszönési viszonyt. 

— Szervusz fatakám! 
így fogadja az elragadó Braun Sándor 

a köszönést. Kezével csókot dob annak, 
aki üdvözölte, rámosolyog, tekintetével 
simogatja, aztán megkérdi attól, aki tör» 
ténetesen vele van: 

— Hát ez meg ki volt, aki köszönt? 
Miklós Andor a legszívélyesebb kö» 

szönő. Mindig legalább egy centiméterrel 
mélyebben emeli meg a kalapját, mint 
az, aki őt üdvözli. 

Karinthy Frigyes mindenkit egy formás 
üdvözöl. Meglóbálja kalapját, hirtelen 
odavágja: 

— Nagyon sietek! — és elsiet. Ha egé* 
szen ismeretlen, aki köszönt, nagyon siet, 
ha jó ismerős, még jobban siet. 

Szép Ernő ugy tart ja eléd kalapját, 
mintha rózsával volna tele. Arca körül* 
belül ezeket fejezi ki: 
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— Oh kedves barátom, boldog vagyok, 
hogy látlak. Hogy vagy drágám, remélem 
jól. Istenem, valami bajod ne essék, vi» 
gvázz, ha mégy az utcán, villamos elé ne 
kerülj, szépen, lassan, rakd egyik lábad 
a másik után, s nézd a hölgyeket, mily 
szépek, akár apró angyalkák, olyanok. 
Milyen szerencsém is van nékem, hogy 
találkoztam most véled, kedvesem. Iga= 
zán disznó szerencsém van. 

Körülbelől igy és ezt mondja a szeme. 
Meghajol, mint a finom kis apród, na* 
gyon szerényen rád emeli szemét, s meg» 
yárja, mig elmégy mellette, s ha vélet* 

az ismeretlent pedig azért ölelgeti össze, 
lássa a szerencsétlen, hogy ő, aki már b%i 
érkezett, milyen kedves és közvetlen. 

SZÉP ERNŐ köszön 
(Major rajza) 

Harsányt Zsolt a szépen köszönök gár* 
dájához tartozik. Nagyon szépen köszön 
Góth Sándor, Törzs Jenő és Király Ernő. 

Nincs elragadtatva, ha üdvözlik az ut» 
cán: Jób Dániel. Ha csak lehet, elblicceli 
a köszönést. 

Kemény Simon közömbös köszönő. 
Tőle sem érdemes megtanulni a köszö* 
nés művészetét. 

BRAUN SÁNDOR köszön 
(Major rajza) 

lenül visszafordulsz, zsebkendőjét is 
meglóbálja feléd. 

Beregi Oszkár? Istenkém, ahogy megy 
az utcán, fehér felhő veszi körül. Az utca 
rendszerint a Rákóczi=ut, ahol hazafelé 
tart a színházból, a fehér felhő sok fehér 
ruha, fiatal bakfisok egész serege, amely 
körülveszi. Ha üdvözlik, elnézést kérőén 
mosolyog: 

— Ne haragudj rám kérlek, nem tehes 
tek róla, hogy igy szeretnek. 

Érdemes neki köszönni, mert a bakfis 
sok csak azért, hogy pertu vagy Beregis 
vei, téged is ellenállhatatlan félistennek 
néznek. 

Szenes Bélának, a kitűnő Szenes em= 
bernek, mint mindenben, a köszönésben 
is elvei vannak. Bevált, idősebb irónak 
nem köszön, ismeretlen költőket meg» 
ölelget az utcán. Ugy magyarázza ezt: 
nem köszön a beérkezett irónak, hogy 
azt ne gondolja, dörgölődzni akar hozzá, 

BEREGI köszön 
(Major rajza) 

Igen vicces köszönő Sebestyén Géza, 
Megöleli ismerősét, aztán gyorsan mond 
valami nagyon jót. Az ismerős hálásan 
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felkacag, mire Sebestyén azonnal tovább 
áll. Messze jár, mást ölelget, az ismerős 
még mindig kacag. Igen jó trükk, ennek 
köszönheti a budaiak kitűnő direktora, 
hogy mindenki elragadó, pompás humo« 
ru embernek tartja. 

Somlay Arthur a leghangosabb köszö« 
mő. Odaharsogja azt a jó estét, hogy a fél 
utca összeszalad. Kezet szoritani véle 
nem tanácsos. Nagyon hangosan szőrit. 

Gyárfás Dezső igy köszön: 
— Szervusz. Hogy van a levés? Hová a 

sétálás? 
A válaszra ném kíváncsi, de azért 

mindekitől megkérdi: hogy van a levés? 
Nyárai Tóni messziről feléd libbenti 

cilinderét. Hozzád siet, egészen eléd áll, 
szorosan eléd, s bizalmasan, nem erősen, 
de érezhetően, megbök a térdével. Ha 
nagyon szimpatikus vagy Tóninak, kö« 
nyökével is beléd vág. Minél szimpatiku« 
sabb vagy, annál jobban bököd. 

Rátkai Márton hozzád táncol, vagy eb 
táncol melletted. Kecses piruettet vág, 
azt hiszed, elrepül a kalapjával együtt. 
Egy gyors tünemény az egész ember, 
amint köszön. 

Szirmay Imre köszönését évek óta utá* 
nozza a Duna«korzó fiatalsága. A walesi 
herceg köszönt igy, ily felséges pózzal, 
ily nemes leereszkedéssel. 

Szomaházy István fiatalosan köszön, 
összecsapja bokáit, keményen, katoná« 
san meghajt ja a fejét. Aki ránéz, fiatalo« 
dik tiz évet. 

A két Faludi direktor, Sándor és Jenő, 
igy áll a köszönéssel: Jenő a lehető leg« 
barátságosabban fogadja minden isme« 
retlen köszönését, mert arra gondol: 

— No, ez biztos valami jó ismerőse 
Sándornak. 

Faludi Sándor ugyanezen okból fogad« 
ja elragadó mosollyal az ismeretlen üd« 
vözlését: 

— Aha, ez az ur valószínűleg jó ba> 
tátja Jenőnek. 

Latabár Árpád igy üdvözli ismerőseit: 
— Hogy vagy? Hogy állsz anyagilag? 
Beöthy László nagyon udvarias köszö« 

•ő . Szépen köszön, minden köszönése 
pompásan sikerüL De mi nem sikerül 
Beöthynek? 

Uray Tivadar, Szirmay tanítványa. An« 
golosan köszön, kimérten, nagyon elő« 
kelően. 

Ambrus Zoltán mindenkiben, aki iíd* 
vözli titkos drámairót sejt. Épp ezért si» 
•tTft, *«m a legbarátságosabban kössön. 

Lázár Ödön direktor végtelen kedve» 
ember. Ezt már abból is meg lehet állapi» 
tani, ahogy kalapot emel. Nem kiváncsí 
kicsoda, micsoda, aki üdvözölte, minden* 
kihez egyformán kedves. Csak ahoz nem, 
aki szabadjegyet kér. Annak nem kö« 
szön. Igaz, hogy az se köszöni meg, amif; 
Lázártól kap. 

Czakó Gyula, a Király Szinház rende« 
zője igy köszön: 

— Na és . . .? 
Ez nála a jónapot, jóestét, minden. 
Z. Molnár László csak annak köszön,, 

akit szeret. De annak aztán annyi báj jak 
kedvességgel, hogy primadonnák irigyel« 
hetik meg érte. 

Virányi Sándor szalutál. Nem a kézé« 
vei, a botjával. Ez a bot rendszerint lo* 
vaglópálca, a kalapjához érinti, s röviden 
ennyit mond: 

— Adjon Isten! 
Hogy mit adjon az Isten, azt Virányi 

tudja. Jó barátainak rendszerint mást 
kiván, mint ellenségeinek. 

Hegedűs Gyulától is tanulni lehet,, 
hogy kell szépen köszönni. 

Major, a rajzoló, teljesen ugy köszön,, 
mint Vértes. 

Vértes, a rajzoló, teljesen ugy köszön, 
mint Major. 

Bárdos Artúr dr. különösen fiatal em«-
bereket üdvözöl nagyon melegen. Mit le» 
h et. tudni? Talán egy ragyogó zseni, aki' 
köszönt s fel lehet fedezni. 

Kertész Dezső ugy köszön, mint egy 
márki. Biccent, szigorú és monokliján erő« 
sen nézi azt, akinek köszön. 

Köváry Gyula, mint a legtöbb humo* 
rista, utálja az emberiséget. Egv«egy kö*-
szönése, valósággal könnyeBb testi sértés. 

Huszár Károly köszönhet másképp.,, 
mint kedvesen? Oly kedvesen köszön, 
majd elolvad. Félek, hogv tényleg elolvad, 
ha soká tart ez a meleg. 

Boross Endre civil életben nagyon ko« 
moly, magába zárkozott ur. Ezt már kö=> 
szönéséből is meg lehet állapítani. Ugy 
köszön, mint egy kultuszminiszteri ta* 
nácsos. 

Vendrei tata egész testével köszön. A 
fejével, karjaival, vállával, tiszteletre« 
méltó pocakocskájával egyszerre. Mozog 
az egész ember, amig fogadja a köszö* 
nésedet. 

Nagyon szépen köszön Vándory Gust* 
táv, Balassa Jenő és Ujj Kálmán. 

Hires szép köszönő Tarján Vilmos. 
Heltti Jenő, ha színésszel, színésznő« 
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yel találkozik, igy köszön: 
— No, szerep, szerep? 
Ha valami családos barátjával talál» 

Skozik, így: 
— No, a gyerekek, a gyerekek? 
Ha szerzővel: 
— A darbb, a darab? 
Fenyvessy Emil a legkomolyabb arccal 

szorítja meg kezed, pillanatra nem derül 
föl, elmondja a legújabb és a legpikán» 
sabb viccet, aztán halálos komolysággal 
tovább áll. 

Ivánfi Jenő állandóan siet, annyi időt 
azonban szakit magának, hogy valami 
u j a t mondjon Shakespeareről annak, aki 
iidvözölte. 

A leghíresebb előre köszönő báró HaU 
vany Lajos, a Pesti Napló főszerkesztője. 

Nádas Sándor szalutál, ha köszön. A 
kedves ismerősnek harminc lépésről előre 
kiáltja a nevét. 

Bródy István, a margitszigeti direktor 
állandóan kalap nélkül jár az utcán. De 
h a köszönnek neki, azonnal felteszi a ka« 
lapot. 

Sziklay József primadonna»mosolyt 
röpít az üdvözlő felé. 

Horti Sándor á j ta tos köszönő. Ugy kö< 
szön, mint egy pap. Kezeit összekulcsolja 
mellén, aztán mint Latabár, de kenettel» 
jes hangon kérdi: 

— Hagy állunk atyámfia a dohánnyal? 
Kosztolányi Dezső azzal jutalmazza a 

köszönőt, hogy megmutat ja Ádám fia leg» 
u jabb fotográfiáját. 

Szerémy Zoltán előkelően, mégis sok 
melegséggel köszön. 

Kemenes Lajos utcán, kávéházban, 
nr 'ndenütt mélyen meghajol, ha üdvözöl 
valakit. 

Guthi Soma soha még nem köszönt 
senkinek anélkül, hogy ki ne figurázta 
volna. Rendszerint ugyanolyan mozdu» 
latokkal köszön vissza, ahogy őt üdvö» 
zölték. 

A kis Balla egészen ugy köszön, mint 
Krúdy Gyula. Sokan épp ezért össze is 
szokták téveszteni őket. Ami annál köny» 
nyebben is megtörténhet, mert a kis 
Balla pont a térdéig ér Krudynak. 

S végül: én hogy köszönök? 
Köszönöm szépen kedveseim, hogy vé» 

gig olvasták ezt a cikkemet. Jó, tudom, 
ö n ö k nem köszönik. 

Az első sugó Nyéky Pál volt (1793*ban), 
havi 20 frt fizetéssel; és ő volt az első sugó, 
aki először irt u. n. „zsebkönyvet", mai érte» 
lemben: színházi almanachot. 

UJ műsor 
a Zsardenban 

Áldja meg az isten mindakét keaével, 
aki most meg tudja az embert neret» 
tetni. És ha megáldja, melyik intézmény» 
nek jut a legtöbb belőle? A Zsardennek, 
hivatalos nevén a Berlini kertnek. 

Itt van például az uj, juliusi műsoron 
legelőször is Gyárfás. Egv- félórai szak*» 
datlan nevetést jelent a száma. Bundás 
katonának jön ki és amiket énekel és 
elmond, attól hétrét dől kacagtában a 
publikum. Gyárfás a juliusi szenzáció a 
Zsardenben. 

Aztán itt van a Zsarden primadon» 
nája, Somogyi Nusi. Egy zenés blüettbe* 
játszik, amelyet Kőváry Gyula és Patat 
Leó irtak a Zsarden számára: ,,A mes» 
ter fotografál" a cime és felesleges is 
mondani, hogy Angelóról szól. A női 
főszerepet Somogyi Nusi játssza benne 
annyi ötlettel, annyi istenadta humorral, 
a vidámság annyi ragyogó kincsével, 
hogy aki egyszer látta, az — megnézi 
még egyszer. 

Ugyanebben brillíroz az utólérhetetle* 
Sarkadi Aladár. Minden szava u j és u j 
derültséget jelent, a könnyezésig meg* 
kacagtatott emberek hálásan tapsolják. 
Hát még mikor kijön, mint Pacauer» 
segéd! 

Simon Marcsa is a blüettben játszik, 
azonkívül egy szakácsné páratlan mulat» 
ságos, elragadóan jóizü alakját viszi szin» 
padra a magánszámában. 

Pártos Gusztáv és Szécsi Ferenc két 
duettet adnak elő. Ha férfiakra ezt sza= 
bad mondani, akkor egyenesen bájosak. 
Zugó t&ps jutalmazza őket. Ők játsszák 
Orbók Áttila „A gyilkos" cimü talpra» 
esett t réfáját is Gallai Nándorral együtt. 
Gallai persze mint boszorkányos tánc» 
fenomén is felvonul, Geiger Irmával elő» 
adott táncduet t jé t frenetikus tapsok fa» 
gadják. 

Tercsányi Viki finom, kedves és ige» 
tehetséges színésznő és ami fő: gyö» 
nyörü. Két sanzont ad elő olyan kitü» 
nően, hogy aligha megy vissza többé vi» 
dékre, ahol eddig primadonnáskodott . 
Huszár Irén is elmés monológot mond el 
finom humorral a korzóról, a kis Hajnal 
Klári pedig két vidám kabarédallal de» 
bütál. 

Külföldi vendégekben most sincs 
hiány. Philine Wengert, a drága bécsi' 
művésznő, máris közbeszéd tárgya Pes» 
ten minden szinházkedvelő társaaágbaa. 
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Mit csinálnak, nyáron a 
Nemzeti Színház tagjai 

Bezárultak már a Nemzeti Színház 
kapui is. Azt hinné az ember, hogy eh 
-széled a művészsereg most is, mint min* 
den esztendőben. Az idén nem igy lesz: 
július első felét még jórészt itt töltik 
Budapesten,, a Nemzeti gárdája szerepel 
ugyanis főleg a Krisztus passziójátékban. 
A nagyszabású feladat kedvéért szívesen 
maradtak itthon és örömmel áldozták fel 
vakációjuk egy részét. 

Ambrus Zoltán, a Nemzeti Színház 
igazgatója — betűrendben is, munkában 
is első ember a szinháznál — már kinn 
lakik Leányfalun, a villájában. Hogy 
nyarahe? Ha nyaralás alatt pihenést 
értünk, akkor nem nyaral, mert állan= 
dóan dolgozik, a Nemzeti jövő szc/óa* 
jának programját állítja össze. 

Ághy Böske Altmünster bajor faluba 
megy, egész nap kecsketejet fog inni 
ott, tíz kilót akar hizni, onnan utókurára 
Leányfalura megy Aich sörgyárosékhoz, 
itt megint öt kilót akar hizni. Azután 
átmegy egy hétre Nagymarosra — le* 
fogyni. 

Beregi Oszkár az öltözőjéhez vezető 
lépcsőről visszafordulva, egy Shakespe* 
are*hős gesztusával és flegmájával felelt: 

— Irány a nagyvilág! 
Bálint Lajos Balatonaligára megy és a 

barátaihoz rókavadászatra. Üzeni (tekint 
tettel a nagy szőrmedrágaságra), akinek 
ínuffra vagy boára van szüksége, jelent* 
kezzen nála. 

Bónis Lajos a passziójátékban egy 
Krisztustagadó latrot játszik, ezért nem 
mer sehová se menni, mert fél, hogy va« 
lami haja esik. Még sincs Budapestnél 
jobb hely a világon, itt nyugton hagy* 
ják a leggonoszabb latrot is. 

Bartos Gyula a passziójátékban Kaifást 
játssza, azután haza megy Szögedébe. 

Czolner Béla azt mondja, hogy ő a 
körútra megy. Kezdi a Ferenc*köruton 
és végzi a Lipótíköruton. 

K. Dcmjén Mari Budapesten fogja vé= 
gigmozizni a szép nyarat. 

Fáy Szeréna egy kis aradi vendégsze* 
replésre megy, mint minden évben, azon* 
kivül még nem tudja, hol nyaral; leg* 
jobban szeret programm nélkül, ötletsze* 
fűé* utazgatni a férjével. 

Forgács Rózsi teljes magányt keres 
Erdélyben, vagy a Felvidékre megy. Jó 
hegyi levegőt szeretne találni, mert a 
Remény sorozatos előadásaiban egy ki* 
csit kifáradtak az idegei. 

Gabányi László a passziójátékban a gu* 
gást játssza, azután Rózsahegyivel tur* 
néra megy. Nem ér rá sem nyaralni, sem 
pihenni. Azt mondja, hogy ilyesmi már 
csak a mesék birodalmában van. Talán 
egy heti szabad ideje lesz, de ezt az időt 
is jobban szeretné eladni. Augusztus 5=től 
kapható. 

Gál Gyula fájdalommal panaszolja, 
hogy nem szerepelhet a passiójátékban, 
mert már jó előre lekötötte nyarát a 
Phönix és Uher filmgyáraknak. Augusz* 
tus végén villájába, Balatonalmádiba 
megy családjához. 

Horváth Jenő azt tartja, hogy min» 
denütt jó, de legjobb Budapesten. 

Hettyey Aranka a Krisztus passzió» 
játékban két szerepet játszik: Gábor ark* 
angyalt és egy görög asszonyt. Azután egy 
kicsit Marienbadba és végre leányfalui 
nyaralójába megy. 

Dr. Hevesi Sándor sehova se megy, 
mert mindennél sokkal jobban szereti a 
saját villája nyújtotta kényelmet. 

Kiirthy József jó hűvös színházban fog 
nyaralni, azután Zuglóban a Corvin=film* 
gyár műtermében és később, ha éppen 
ideje lesz, este hattól reggel hétig Gödöh 
lőn fog nyaralni saját külön villájában, 
ami azonban még nincs kifizetve. 

Náday Béla Barabást fogja játszási a 
passziójátékban. Fáradalmait Budap^®;en 
óhaj t ja kipihenni. 

Narcis Gyula nagyon szereti a család* 
ját és ebből az okból nem viszi nyaralni. 

Mátrai Erzsi a passziójátékban Irist 
játssza, azután turnéra megy Rózsahegyi» 
vei, végül pedig Tátralomniczra megy 
pihenni. 

Márkus Emilia máris indul, egyelőre 
hűvösvölgyi villájába. 

Nagy Terus Holzkammergut, osztrák 
fürdőhelyre megy, de visszajön, ha nem 
lesz mit enni. 

Odry Árpád a ILik József császár tul* 
fárasztó szerepe után Svájcba szeretett 
volna menni, de megijesztették hogy 
nem lehet visszajönni és igy inkább Ba* 
latonföldvárra és a Csorbatóhoz megy. 
Pihenni, mondta, de később visszavonta, 
mert dolgozni megy, a jövő szezonra 



34. oldal. SZÍNHÁZI ÉLET 

ugyanis önálló előadásokra készül a Nyu* 
gatosokkal. 

Paulay Erzsi a passziójátékban Mag» 
dolna szerepében arat u j sikereket, az* 
után Karlsbadba megy. 

Pataky József Marosszentgyörgyire 
megy szokott fürdőhelyére, ahol jódos, 
sós, kénes vizben gyűjt erőt az uj mun« 
kához. 

Pethes Pesten fog nyaralni a passzió* 
játék Krisztus szerepében. 

Rajnay Gábor nem ér rá nyaralni, 
óriási gondjai vannak a Faun filmesitése 
miatt. Magyarország összes tervezői ké* 
szitik a kosztümjét, de ő eggyel sincs 
megelégedve és most már elhatározta, 
hogy fügefalevéllel fog játszani. De hon* 
nan vegye a fügefalevelet? 

Rózsahegyi Kálmán vidéki turnéja 
után Leányfalui villájában fogja tölteni 
a nyarat. 

Rosos Giza miután a passziójáték 
szolgáló szerepét eljátszotta, az állatkert* 
ben fog nyaralni egy padon, közel az 
oroszlánketrechez, mert nagyon szereti 
az állatok királyát. 

Tasnády Ilona Mártát játssza a pasz* 
sziójátékban, azután, hogy a vallásos 
hangulatban megmaradjon, Mária Bess* 
nyőre megy. 

Uray Aradra megy a Keményben ven* 
dégszerepelni, azután Királyfián fog enni, 
inni, aludni. Utolsó posta a községeim* 
tárban. 

Vizváry Aranka egy heti brassói ven* 
déf?-/íereplése után, Késbodonyi villájába 
m ö ^ nyaralni. Szigethy Erzsi. 

MARIA TERÉZIA-REND. A 
„Pillangó főhadnagy" egyik elő* 
adásán Latabár Árpádot cser* 
ben hagyta egy pillanatra me* 
móriája és az előirt szöveg hes 
lyett más valamit mondott. A 

kritikus helyzetet Szirmai Imre mentette meg, 
amennyiben ügyesen extemporizált és átvitte 
az előadást a kényes ponton. Felvonás után 
Rátkai Marci gratulált Szirmainak és kijelen* 
tette, hogy felterjeszti a Mária Terézia*rendre. 

— Óh, az kissé sok lesz, — szerénykedett 
Szirmai. — Megelégszem a vaskoronarenddel 
is. 

— Nem, nem — erősködött Rátkai — néked 
kijár a Mária Terézia*rend. Ez a kitüntetés 
megillet minden tábornokot, aki — miként te 
az első felvonásban — minden instrukció eb 
lenére, gyorsan és saját elhatározásból cses 

lekszik. 

Egy színész lánynak 
Szunnyad a csönd, a néma éjszakában, 
Ô, drága lány, halk dal kél ajkamon 
Szobámban sápadt, reszketeg homály 

jván, 
Szivem megbomlott, siró cimbalom. 
Falon nyüzsögnek, táncolnak az árnyak, 
Égő szemem most mult időkbe lát. 
Ó, kis papnője karcsú Tháliának, 
Magát látom csak, ó, magát, magát! 

Beszédes szeme sohasem nekem szólt. 
De csupa szépség, rut emlékbe szőtt. 
Regényünk nincs, — csak egyszer part-

[nerem volt. 
Együtt hajlongtunk a lámpák előtt. 
És aztán egyszer maga zongorázott, 
Dalolt énnékem, mint egy csalogány, 
És vége van, — a dal szivembe mászott 
És élek most egy halk melódián. 

De jó is volna nézni a szemébe, 
Belébámulni mélyen, gondtalan. \ 
Míg szólna lelkem halk hárfazenéje, 
Remegne ajkam, csuklana szavam. 
Titok maga szép Thália leánya: 
Gonosz és forró, hizelgő s hideg, — 
Belémerültem szeme kék tavába, 
És ott feledtem szegény szivemet. 

Magam vagyok az éjszakai csöndben, 
Arcomra vörös rózsaláng tapad, 
Párnámról csókkal szárítom a könnyem, 
Mely vágyban égő szememből szakad. 
Mert sir a lelkem és magát varázslom, 
A csönd egy lágy Chopiwdalt énekel, 
S az éjbe száll, ó, elszáll vallomásom, 
Amit magának nem suttogtam el . . . 

Bródy László. 
^̂ l'PNfr I 'I I i il» I 

ARANYOS. A Budai Szin* 
kör „Az aranyos" cimü, kedves 
szövegű, szép zenéjü u j ope» 
ret t je osztatlan, nagy tetszés» 
sel találkozott és az érdeklődés 
előadásróhelőadásra növekedik. 

Az elmúlt napok egyikén, a déli órákban, egy 
ur jelent meg a Budai Szinkör pénztáránál és 
jegyet akart váltani az Aranyos esti clöadá» 
sához. 

— Sajnálom, jegygyei nem szolgálhatok, — 
szólt a pénztáros. — Ha egy órával előbb 
tetszett volna jönni, még adhattam volna egy* 
két jó jegyet. 

— Szóval, — elméskedett a póruljárt jegy» 
váltó — „aki korán kel — Aranyost leV. 
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Görbe nap 
A Vöröskereszt javéra rendezi folyó hó 
19:őn a „Színházi Elet". 

A Nemzeti parkban szép és nagy ki* 
terjedésű kertben és a kert összes he* 
lyiségeiben julius 19»én egy igazán mu» 
latságos és feledhetetlennek ígérkező ün» 
népségét rendez a Színházi Élet. Ez az 
ünnepély valóban vidám lesz, ezt eb 
árulja maga a neve is. Görbe nap, ezt a 
nevet adta az ünnepélynek a rendezőség 
és igazán a régi békés idők görbe nap« 
íftira fog emlékeztetni. 

Lesz itt minden, ami a régi meghitt 
majálisok és juniálisok keretében szo» 
kott lenni. Kora délután kezdődik a mu» 
iatság és tart éjfélig a Park összes helyi» 
ségeiben. Az egyik pavillonban a női 
szépségverseny szavazólapjait szedik ösz» 
sze, ezzel szemben lesz egy urna, ahol 
a hölgyek döntik el, hogy ki a legcsw 
nyább férfi Budapesten. Tombola és jó» 
tékonysági vásár teszi változatossá a dél» 
utánt, a vásáron mindenfajta élelmiszer, 
gyümölcs olcsó áron kapható. A fiatalság 
öröme leginkább az amerikai anyakönyv» 
vezetőben fog telni, aki nem lesz más, 
mint Gyárfás Dezső és aki huszonnégy 
órára összeadja a „szerelmes párokat". 
A sátrakban sóskiflit, lisztet, zsemlyét, 
cukrot és rizst fognak árulni szép fiatal 
urilányok, akik a cél érdekében vállal» 
ták szép feladatukat. A vidámságot sem 
hagyta ki a rendezőség a programmból, 
a tojásfutás, lepényevésen halálra kacagja 
magát a közönség. A kicsinyeknek Osz» 
kár bácsi (Szalay Oszkár hirlapiró) mesél, 
mindezeken felül pedig a „Színházi Élet" 
által felállított sátor szolgál egy kedves 
meglepetéssel, melyet egyelőre még nem 
árulunk el. 

A FOLYTATÁS. A Vigszin» 
ház „Médi" cimü operettjének 
gyermekszereplője is van. Szécsi 
Ferkó adja a kis Tschöll»uno» 
kát, a Gyurit és pedig oly si» 
kerrel, melyre a nagyok is biisz» 

kék lehetnének. Az elmúlt napok egyikén 
Faludi Jenő igy szólt Vendrey tatához: 

—• Ügyes fiu ez a kis Szécsi Ferkó. Leszer» 
ződtetem a Vigszinházhoz. 

— Mi az? — álmélkodott Vendrey. — Talán 
a téli gyerek»darabok számára? 

— Óh, dehogy, — mosolygott Faludi direk» 
tor. — „Három a kislány" nyolcadik foly» 
tatásában ő adja majd a — férfiföszerepet. 

Várkonyi Titusz 
Ha jó a darab, lágyan fuvoláz. 
És a szerzőt a világért se bántja, 
Ha rossz, mint őse Dugonich Titus« 
A törököt, ő az irót lerántja. 

vyv-»V 

VARKONYI TITUSZ H 

ir'i>. r * ru ti » «L^WrlrH-Utmn"l''ty~r| juinû wr̂ uirt̂ inir̂ Li n i L<u l. 

A ZENESZERZŐ. Az aj 
Schubert»operett főpróbáján ott 
volt mindenki, aki még nem 
kezdette meg a nyári vakáció» 
zást. Az első felvonás után, az 
egyik sarokban, a pesti kaba» 

rék és nyári mulatók karmesterei tereferéltek 
és szakszerüleg boncolgatták a szép ujdonsá» 
got. Az egyik karmester, aki mellékesen zene» 
szerzéssel is foglalkozik, irigykedve jelentette 
ki, hogy Schubert Ferenc a legszerencsésebb 
komponisták egyike. 

— Tagadom, — vágott közbe egy másik 
zenész. — Fiatalon, boldogtalanul halt meg, 
kérdem tehát, hol itt a szerencse? 

— Kérlek szépen, hát nem szerencsés cm» 
her az a komponista, akinek a premiéren óriási 
sikere van, pedig az újdonság zenéjét — mim 
denki ismeri. 
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A . CMiromvi z " c. opeteäben éneklik Somogyi Slusi c-j Király S wo 

Nil éra szó? 
(Harsir.yi Zso'.l. ) 

[ * * " A Z U J A ' À G P O L I T I K A I N A P I L A P FR % • 



SZÍNHÁZI ÉLET 37. oldal 

Z E H E H 0 V E M A S Z I K H Á Z I É L E T B O L T I Á B A N 
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V i s z k e t e g s é g e t , s ö m ö r t , r ü h t 

a leggyorsabban elmulasztja a dr. Pleach 
o B.-iéle eredeti, törvényesen védett o 

SRB80F0RM-RENÖCS 
Nem pini.it, teljeaen ai&gtalan. PróbaU êíy 8 kor., nagy 
tégely 5 kor., eïalAd! adag 5 kot. Budapeaten kaptuk : 
Tűrök Jdzaet gyógyszertáriban, Kirily-atca 12 ssíim, 
Yidéiiro megrendelési e!m : Dr. Flesch S. Korona-gyógy-
5sertára, üyür. — .Bkaboforra'-védjegjrre Bgyeljonk I 

Femina Marton Nővérek divatsza-
lonja, IV., Harls-bazárG. sz 
Koronaherceg-utca sarok 

LOHR MÁRIA (KRONFUSZ) 
Budapist, VIII., Baroxi-ulca 85 
K6kok:II.,F4-n 27,lV.,BskO-nt 8éa Kees-
*en»4tl-u. 14, VI- Andriaay-ut IS, Teréj-kSr 
nt 39,V., Sannincad-n. 4, vnr., JőMPf-kSrnt 

A fltáros »Iii it 
icarijib!) tjipkr-
stjI'ÍIÍ. »8«iisi. 
ttió ai h imofasfd 
g».vrl Sniéirtt ti 

e r l i n l K o z m e t i k a i I n t é z e t S L 
•Itiíoliiis» véglcgejan villannyal. TUmlasitá-
kara, aaaplG, agemSlea elttvolIUUa. .Marian* a<Sr-
TeaiU, k«beJ-kié:n, aroháraiajató a 15 K. Tanít-
ványok feltétetnek. Telefon : József 49-51. 
Hoffmann Marian Badaptsf, ff!II..Id?S2í-Höruf H. 

I lá i l la t ffiahet CARBOMW 
habzóborral uíaaiti-
aunkaaerint ^ c f f » — 

1 >/» kiléksa 
Carboaia 6« ttb.'csltj 

o3ajK7.~ H0NTÈD droeírU itiila-kSrat S 

u LLMANN 
JÓZSEF 

Telefon t TI-83 

m e í f f ü z ő k , kű íön lc« 
ge s ségek m ű t e r m e 

VL, NAGYMEZÓ-UTCA 28 

Gulyás Pál főúri cipész Budapest, IV., Kaplony-u. 3. 
Gróf Andrássy-palota 

Jtúgy- ltd dk kor sent sze - ret, lui! lé - vad-
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HÖLGYEK 
URAK 

SZOLOK 
FIGYELMÉBE! 

Az drogyenes 
nyár i (próba) 
zenetanfc iyam 

h h r g e i l B , « « n g o i a - és 
c l u i b a i o u i t a n s a i u h o u a 
belnitások már folyamaiban 
vannak, ]elen'kezhetnek keidök 
és baladók (vasár- és ünnep-
napén is, ( x y e r i n e k e k c s a k 

t » 0 : ű k k í s é r e t é b e n ) míg a létszám be nem telt, rég-
gé. lü úritól este 8 Oiíiig a t , O V 4 S ^ f ê l e « e i i e k o n -
- a e r v a t o r i u i u titkári irodájibm N a g y i n e x ő - n t c a 8, 
f é l e m I . f e l n ő t t e k n e k v a n e s t i la i i lo l .y t i in i s 

ükedvelők £ £ 
kis tréfák (Karinthy, Harsányi.) 

Gábor Andor, Kővári stb. 
Megrendelhetők a Színházi Élet kiadóhivatalában. 
I. «orozar, 10 darab ára K 3.50, Ií. sorozat, 10 
darab ára K 4.50. az összeg előzetes beküldése elle-
nében bérmentve azonnal megküldi a kiadóhivatal, 
Budapest, VU., ker., Erzséhet-könit 20. szám. 

UJ KÖNYVEK A SZÍNHÁZI ÉLET BOLT-
JÁBAN. A Színházi Élet boltjában megrendel« 
hetők 65 fillér portóköltség ellenében a követ« 
kezö könyvújdonságok: 

Ambrus Zoltán: A kém és egyéb elbeszélé« 
sek. (5 K.) 

Balázs Béla: Halálos fiatalság. Dráma. (4 K.) 
Játékok. A fából faragott királyfi. (Néma 
táncjáték.) A halász és a hold ezüstje. (Báb« 
játék.) (4 K.) Tristán hajóján. Versek. (3 K.) 
Kalandok és figurák. Novellák. (7 K.) Kisértet 
históriák. Idegen irók novellái. Ford. Balázs 
Béla. (6 K, kötve 7 K.) 

DrascheiLázár Alfréd: Egymásközt. Regénv. 
(8 K.) 

Gáspárné Dávid Margit: Lisolette. 2»ik ki« 
adás. (5 K.) 

Lendvay István: Fáklyafüst. Versek. (4.50 K.) 
Mikszáth Kálmán: Az apró gentry. (4.80 K.) 

Az eladó birtok. (4 K.) 
Moly Tamás: Az igazi élet. Szinmü. (3 K, 

kötve 4 K.) Három novella. (3 K.) 
Stacpoole: Garryowcn. Regény. Fordította: 

Balla Mihály. Az Athenaeum könyvtár leg> 
ujabb kötete. (3 K.) 

HERCZEG T E S Ï U E R H f ^ K k 
EJiSŰHEHDÜ KÖJ KÄ&A5» JrJATTEHEM 
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MŰGYÜJT 71 FELESÉGEM 
TKÉFn i f ta. BÉKBrrY BÜSZBÓ 

Személyek: 
Férj: Békeffy. 
Feleség: Rajna Alice. 
Hordár: Koncz. 

Szín: Egy kis szalon, középen asztal két szék« 
kel, balra elől szék, hátul középen járás. 

FÉRJ (az asztalnál ül és újságot olvas, néha--
néha türelmetlenül felnéz). 

FELESÉG (kis szünet után, kiviil): Jaj, vis 
gyázzon! Vigyázzon, el no ejtse. 

HORDÁR: Vigyázok, csak tessék rám bízni. 
FELESÉG (bemegy): Erre, erre hozza. Szer* 

vusz drágám. Na, csakhogy baj nélkül haza 
ertem. (Hordárhoz.) Csak tegye ide. (Pénzt ád 
neki.) Itt van. 

HORDÁR: Köszönöm szépen, kisztihand. 
(Elmegy.) 

FÉRJ (fehfelnéz az újságból). 
FELESÉG: Nohát drágám, hogy én mit 

szenvedtem ma egész délelőtt, amig ezt a nés 
hány apróságot összevásároltam, hát az rémes. 
Te, hogy mi volt ott ezen a gróf Kretoseks 
féle mügyüjtemény kiállításon, hát azt nem 
is lehet elmondani. 

FÉRJ: Ne haragudj édesem, de volna egy 
ötletem ne is mond. 

FELESÉG: Miért, mi bajod? Csak nem 
aprehendálsz? 

FÉRJ: Én? Eszem ágában sincs! 
FELESÉG: Miért vagy olyan borús hangus 

latban? 
FÉRJ: Én borús hangulatban? ! Eszem ágát 

ban sincs ! 
FELESÉG: Nohát akkor. (Újra beszélni 

kezd, gyors tempóban.) Hát te, az valami 
óriási, hogy mi volt ott. Már tegnap elhatás 
roztam, hogy elmegyek erre a kiállításra, háts 
ha találok valami szép dolgot, ami díszére vál« 
hat lakásunknak. Hanem vettem is ám egy 
pár csinos holmit. (Csomagolni kezd a dobozt 
ban.) Ide nézz öregem, ha látni akarsz valamit. 
(Egy csészét vesz elő.) Látod ezt a csészét? 

FÉRJ: Látom! 
FELESÉG: Ebből a csészéből ivott feketét 

Murai, Napoleon tábornoka, a milanói csata 
után. Kikiáltási ára volt 20 korona, a Hellerné 
elől csíptem el az utolsó pillanatban 4000sért. 
Szenzáció, mi? 

FÉRJ: Mi az, hogy szenzáció, egy koloszális, 
horibilitás. Hát még mit vettél? 

FFXESÉG: Ez még semmi, most jön a java. 
(Egy lábtörlőt vesz elő.) Ez a lábtörlő goblin, 
ott feküdt Goethe előszobájában. Nézd n eg 
ezt a kidolgozást. Ezt a Goethe ajándékba 
kapta költőtársától, a nagy olasz lángelmétől, 
Daniétól. 

FÉRJ (nevet). 

FELESÉG: Mit nevetsz, kérlek? 
FÉRJ: Kitől kapta Goethe ezt a lábtörlő 

goblint? 
FELESÉG: Dantétól, aki a Pokol cimü kör. 

képet irta. 
FÉRJ (nevet): Nagyon jó. A tévedés csak 

ott van, hogy D_ante, nem akarok sokat mon* 
dani, do legalább 300 esztendővel előbb élt. 
mint Goethe, hogy adhatta ő ezt neki aján< 
dékba? 

FELESÉG: Nagyon egyszerű. Ez a lábtörlő 
goblin Dante halála után fiurólsfiura szállt és 
Goethe idejében .Dante akkori leszármazottja, 
átadta Goethének azzal, hogy vegye ugy, 
mintha nagy őse adta volna neki. 

FÉRJ: Nagyon jó. És hogy volt ez a piszok." 
FELESÉG: Alfréd, most már elég! Én egész 

nap szaladgálok . . 
FÉRJ: Tudom, tudom, ezt már hallottam. 

Egész nap szaladgálsz, hogy lakásunkat ki 
gyeltté tedd. 

FELESÉG (sértődötten): Igenis. 
FÉRJ: Hát csak mutass tovább. 
FELESÉG: Akkor ne gúnyolj! 
FÉRJ: Jó, jó. 
FELESÉG: Ide vigyázz! (Egy virágvázát 

nesz elő.) Ide nézz! Egy XIVsik Lajos korabeli 
köpőcsésze, valódi service. 

FÉRJ: Képzelem, kik köphettek ebbe. 
FELESÉG: Ezt ugy nézd meg, hogy est ott 

állt egykoron Pompadour márkinő előszobája« 
ban. 

FÉRJ: Hiszen Pompadour márkinő XVsik 
Lajos alatt élt, mit beszélsz te XIV«ik Lajos» 
ról. 

FELESÉG: De ez a csésze már XtVsik 
Lajos korában elkészült, ugy került XVsik 
Lajoshoz, aki a remekmüvet P o m p a d o m a k 
ajándékozta. 

FÉRJ: Egy köpőcsészét. 
FELESÉG: Nem, a nagyanyám szoknyáját. 

Mit csudálkozol, akkor ez volt a divat. To» 
vábbá, ha látni akarsz valami óriásit, ezt »ézd 
meg. (Egy gyertyatartót vesz elő.) Ez a gyér« 
tyatartó ott állt II. Katalin orosz cárnő irtu 
Lengyel Menyhért és Biró Lajos éjjeli saekré« 
nyén. 

FÉRJ: A Biró éjjeli szekrényén? 
FELESÉG: Nem. Katalin cárnő éjjeli saek 

rényén, csak Biró irta. 
FÉRJ: Most már kezdem nem értew. Mit 

irtak a Biró meg a Lengyel, a gyertyatartót 
vagy az éjjeli szekrényt? 

FELESÉG: Egyiket se. te szerencsétlen, ha« 
nem a Katalin cárnőt. 

FÉRJ: Ja ugy! És ha nem vagyok caáitaa 
indiszkrét, hogv vetted ezt a Biró«féle {»•»rtya 
tartót? 
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FELESÉG: Ez potom olcsó, 800 korona volt 
az egész. 

FÉRJ: Nem drága, jó hogy még kapni lehet. 
1 Iát még mit vettél? 

FELESÉG: Ez még mind semmi. Most fogsz 
elájulni. 

FÉRJ: Vár j egy kicsit. 
FELESÉG: Minek? 
FÉRJ: Előkészitem magam az ájuláshoz. 
FELESÉG: Ne viccelj most kérlek, mikor 

én szent művészi dolgokról beszélek. Hálátlan. 
Én lejárom a lábam és kibeszélem a lelkem, 
hogy csak valami szép impozáns dologgal 
gyarapithassam és irigyeltté tegyem a lakásun« 
kat és te folyton viccelsz. 

FÉRJ: Kérlek, már nem is viccelek, már el 
sem ájulok. 

FELESÉG: Kérlek, ha tc igy beszélsz. 
(Pakkolni kezdi a holmikat.) 

FÉRJ: Nem, nem drágám, csak mutasd 
tovább. 

FELESÉG: Nem mutatok semmit. (Leül.) 
FÉRJ: De mutass, most már mutass, ha 

belekezdtél, mit vettél még, te drága, te kis 
műgyűjtő. (A dobozhoz megy, keres benne.) 
Hát ez mi? (Egy poharat vesz elő.) Ez a karls« 
hadi emlék? 

FELESÉG: Ez? Csekélység. Ebből a pohár» 
búi ivott utoljára Robespierre, mielőtt a vér» 
padra ment. 

FÉRJ (nézi): Ebből? 
FELESÉG: Ebből! 
FÉRJ: Ugy éljen Robespierre! Nagyon jó. 

Szóval Robespierre mielőtt felment volna a 
vérpadra, ebből a pohárból ivott. Miután ivott 
belőle, szigorúan meghagyta, hogy vigyázzanak 
u poharára, hogy ho lile el ne törjön, tegyék 
el, hogy majd 120 év múlva, Budapesten a 
Klingerné megvehesse a gróf Kreto&kasféle 
aukción. És mikor a fejét levágták és felmu« 
tatták a népnek, akkor is azt mondogatta, vis 
gyázzatok a poharamra. Addig fel se ment a 
vérpadra, amig meg nem nyugtatták, hogy 
igy lesz. (Tovább kutat.) Hát ez mi? (Egy 
kést vesz elő.) 

FELESÉG: Semmi! 
FÉRJ: Mondd meg Emma, mondd mi ez, 

ez a vallásos kés? 
FELESÉG: Semmi! 
FÉRJ (szúrásra tartja a kést): Mondd meg, 

mondd meg mi ez? 
FELESÉG (pityeregve): Ugy, ugy, csak ölj 

meg, legalább attól a késtől halok meg, amitől 
1 Jmbertó király. 

FÉRJ (nevet): Hiszen Umbertút agyon« 
lőtték. 

FELESÉG: Igen, do előbb ezzel a késsel 
akarták leszúrni. 

FÉRJ: Rögtön megőrülök. (Tovább kutat.) 
Mát ez mi? (Egy papucsot vesz elő.) 

FELESÉG: Ebben a papucsban halt meg 
Stuart Mária, ezt a mamának vettem. 

FÉRJ (örömmel): Látod édes fiam, ez helyes. 
Hátha ő is, ő is. Hiszen emberek vagyunk. 
És amit nekem vettél, abban ki halt meg? 
Mi? Tc irtózatos nő, te vészkakas, hogy ne 

mondjam, te vésztyuk, te, te, és ezért a rakás 
szemétért kiadtál, amint igy hirtelen össze« 
adtam, 32.000 koronát. Te aukciós, a mamádat 
vidd eladni, az aukcióra, annál régibb mütár« 
gyat ott se árulnak. Majd rendezek én neked 
aukciót. Nekem is van néhány értékem, amit 
eladok. Ot t van például a pepita tavaszi sacco 
ruhám. Abban ismertelek meg, hogy a menkii 
üssön bele, vagy hajlandó vagyok eladni a 
ruhaszámláidat, amit kifizettem, vagy eladom, 
ha éppen kell, a házassági levelemet, igen ér* 
tékes okmány, naivon olcsón mlom, kikiáltási 
ár 2 korona 40 fillér. Vagy eladom magamat, 
mint állatgyüjteményi ritkaságot, aki téged 
elvettelek, mert ilyen marhát még egyet ugyvt 
találnak a világon. 

FÉLESÉG (fetuqrik és neki megy, megfonin 
a torkát). 

(FÜGGÖNY) 

Halló» mi újság? 
FERENCZI FREUND IRÉN, a Rákosi Szidi 

iskolájának tehetséges növendéke, aki tavaly 
szép sikerrel játszott a Királysszinházhan is. 
a mult szezonban megvált a színpadtól és férj« 
hezment Vidor Zsigmond vidéki földbirtokos« 
hoz. A tehetséges, kedves lányt mindenki sze-
rette és most szomorúan halljuk a hirt, hogy 
f. hó 27«én Pozsony melletti pusztán meghalt. 
Egy egészséges kislánynak adott életet, de az 
anya meghalt a gyermekágyon. Temetése 27«én 
volt nagy részvét mellett. 

EGY HORVÁT OPERETTÊNEKESNOT 
szerződtetett a budapesti — Operaház. Leg» 
alább az Eszéken megjelenő „Drau" cimü lap 
igy tudja; Az ismeretlen koloraturcsillag egy« 
előre az eszéki horvát operettársulatnál mű« 
ködik és az óvatos „Drau" még a nevét sem 
árulja el. , 

MŰVÉSZÉLET SIÓFOKON. A nyári hó. 
napok alatt fővárosi operaénekeseink és elő 
adómüvészeink legjava gondoskodik a siófoki 
fürdővendégek szórakozásáról. Garamszeűhy 
Sándor, a Nemzeti Színház művészének »en« 
dezésében. Közreműködő operaénekesek: B. 
Sándor Erzsi, M. Medek Anna, Adler AdeMna. 
Hajdú Ilona, dr. Székelyhidy Ferenc, Pogány 
György, Rózsa Lajos, Dienzl Oszkár zongora« 
művész kíséretével. Előadó művészek: Blaba 
Lujza, Gombaszögi Frida, Ilosvay Rózsi, Kö« 
kény Ilona, Mészáros Giza, Medgyaszay VH« 
ma, Paulay Krzsi, Beregi Oszkár. Bánóezy 
Dezső, Boross Géza, Garamszeghv Sándor. 
Huszár Károly, Karinthy Frigyes, Kőváry 
Gyula, Major Henrik, Nagy Endre, Petheci 
Attila. Hangversenyeket, kabaré« baba« és 
mükedvelő«előadásokat, vízi« és kertünnepé; 
lyeket rendeznek. Az első hangverseny a sain« 
ház épületében lesz, julius 6«án. B. Sá»dor 
Erzsi kamaraénekesnő. Rózsa Lajos, a m. Sir. 
Operaház művésze, Dienzl Oszkár zongora-
művész és Garainszeghy Sándor, a Nenrm»' 
Színház művészének közreműködésével. 
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FARAGÓ SÁRI, az Apolló.kabaré művész« 
nője, két hónapon át feküdt betegen a Pajor» 
szanatóriumban, ahol súlyos gyomorbaját 
gyógykezelték. Betegségéből fölépülve, Sava» 
nyukutra utazott és ott tölti a nyarat. 

DIPLOMATA UJ KÖNYVE. A Hannover» 
huszárok és a Nagy dolog a háború cimü kö» 
tetek népszerű szerzője u j kötettel jelent meg 
a könyvpiacon. Ennek a terjedelmes könyv« 
nek Galícia a cime és mintegy negyvenöt apró 
történetet tartalmaz a galíciai háborúk óriási 
ínyagából mozaikszerüleg összeállítva, hogy 
az olvasó benyomása a kötet végiglapozása 
után mégis egységes, mintha meséjében össze» 
függő regényt olvasott volna. A kötet ára 12 
korona. Postaköltség 65 fillér. Megrendelhető 
» S/.inházi Élet boltjában (Erzsébet«körut 29.). 

FÖLDES IMRE darabot irt, melyet a Vig* 
színház szerzett meg előadásra. Az u j Földes» 
darab háromfelvonásos vígjáték, a cime „És 
Vera elmegy!" A darab egy karrier érdekes 
történetét viszi színpadra és külön nevezetes» 
ségc lesz, hogy a női főszerepben Gombaszögi 
Fridának nyilik uj alkalom hálás nagy drámai 
âlâkitâsrs 

H A T V A N N É G Y EGYFELVONÁSOS ér* 
kezett be május 3Lig a Nemzeti Szinház igaz» 
gatóságához a Halmos Izor«féle pályázatra, 
mely az idén is 2000 koronával kívánja jutai» 

mázni a legjobb modern magyar egyfelvoná» 
sost. A biráló»bizottság már megkezdte a da* 
rabok elolvasását és előreláthatóan a jövő év« 
ad első felében kihirdetik az eredményt. 

FARAGÓ JENŐ a nyári közönségnek is 
kedveskedik operettel. U j műve a „Nusí" 
cimü operett, melynek zenéjét ötvös Adorján, 
sok népszerű dal és kupié komponistája irta. 
Az uj magyar operett a budai szinkör legkö-
zelebbi újdonsága lesz. 

FAKAG ó ÖDÖN kassai színtársulata junius 
5*étől működik Brassóban, nyári állomáshe* 
Ivén. nagy sikerrel. A művészi hírnévnek ör^ 
vendő igazgatót nagy lelkesedéssel fogadták 
újból a brassóiak. A brassói sajtó elösmeréssel 
nyilatkozik az előadások művészi szinvonalá 
ról. Eddig szinre kerültek: Hivatalnok urak. 
Takarodó színmüvek. Csikós és Pcleskei nótá; 
rius népies előadásokban. Trubadur, Rigolettó. 
Tosca operaesték. Újdonságok: Tavasz és szc* 
relem. Őszi vihar, Favorit és Szerető. A tár 
sulat nevesebb erősségei: Biller Irén, Viola 
Margit, Schmidt Konstantia, Pásztor Ferike. 
Thuray Margit, Füzes Anna, Sz. Egri Berta. 
Á. Szabó Irma. A férfiak közül Faragó igazgató 
élén: Szalay Gyula, Ross Jenő, Teleky Sándor, 
Somló József, Sugár Frigyes, Ladiszlay József. 
Lukács Pál, Bérczy Ernő színészek. Nagypál 
Béla. Virányi Jenő, Wissmüller Mihály kar» 

Egyetlen héten se felejtse el megveri"! m 

BORSSZEM JANKÖ-t 
Magyarország legelső, legjobb 
humorisztikus hetilapját. — 
Felelős szerkesztő; Molnár Jenő. 
Művészeti szerk. : Bér Dezső. 

Egyes szám főmunkatárs : Karinthy Frigyes, 
ára 60 fillér, à lap munkatársa : minden 
Kiadóhivatal : számottevő iró és művész. Eiő-
Y.íózsef-tér fizetés: negyedévre 7.50 kor. 

Lisztes József szűcsmester 
Ajánlja saját műhelyében késztllt, du-

a « . r«r fülssaiclt ké»* szőrmeáru-raktá-
zmaapesl, »». r4t Miniiennereü Bs&rroeáiait teli 
Vási-utca 46, ruhák nyári gondosán:» elfogadtatnak. 

MIKOR E L Ő F I Z E T 

»Színházi Életw 
az utalványon rendelje 
meg kotta- és könyv-
szükségletét a „Színházi 
Élet" -nél. Kiadóhivatal 
F.rzsébet-körut 29 sz. 

O N D O L Ä L Ä S minlcura, aroéskó»-
finomító aaarck, pf-

pm t* lllatsaerek, liafpítlMi.k iiagjr raktára. Olcsó árak 
K o r n ù r o m y A, n é , N á p s i i n h á t - a t o * 16 

MŰVÉSZVILÁG 
KEDVENCE. 

DIANA PUDER 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási 
S színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzés 

sére nem vállalkozunk.) 

K. Damlella. Nem válik. — Rnmádó. Tes» 
sék a Rózsahegyi szininskolához fordulni 
(VIII., Népszinház»u. 22.). — Egy előfizető. 
1. Nem okvetlen szükséges, csak kívánatos. 
2. A megfelelő intelligencia is elégséges. 3. 
Szeptemberben kezdődik, dc tanácsos már 
most tevéiben jelentkezni. 4. Felvételi vizsga 
van. 5. Ugyanolyan elbírálású, mint a másik 
két sziniiskola. — A matúra. Akire gondol, az 
Péchy Erzsi. — Oszkár. 1. Nem vált meg. 
csak vendégszerepel. 2. Azonos azzal, aki a 
Fővárosi Orfeumban volt. 3. Filmgyárnál mii» 
ködött. 4., 5. Mindketten tagjai a Magyar 
Színháznak. — G. rajongó. 1. 29 éves. 2. nős. 
3. Palotastér 5. 4. Életben is olyan. — G. P.-tié, 
Nagybánya. A harmadik napon vizsgázott az 
eredményt a Szinészegyesületnél megmondják. 
— FMmádó. Reméljen. — Színházrajongó. 1. 
Igen, énekesnő. 2. lzr. 3. 24. — Gróf Rinaldo. 
A színház könyvtárosánál. — Manci, Oross 
háza. Csak magához a művésznőhöz (V., Sas» 

utca 18.) tessék fordulni levélben, esetleg sze» 
mélyesen. — Miléna. 1. Nem, meghalt. 2, A 
Nemzeti Színházban. 3. Volt, de elvált. 4. Egy 
szám ára 10 korona. A Színházi Élet boltjá» 
ban (VII.. Erzsébet»körut 29. sz.) megrendel» 
heti. — Br. P. Nusí. 1. Már meg volt a Vig» 
színházban. 2. 16. évét be kell tölteni. 3. 
Augusztus végén. 4. Tessék akkor majd a 
Rózsahegyi»iskolához fordulni. — Sz. J., Ze* 
mun. 1. 12 képből áll. 2. Junius 5<én. 3. Ked» 
den. 4. A fahuszárt már nem adják a Baba* 
színpadon. 

Mecza. I. Férjhezment. 2. Még nem határo» 
zott. 3. Ref. — A. Blanka. 1. Esténként 500 
korona fellépti dija van; 34 éves. 2. 22 éves; 
700 korona havonta. — 1. Király»szinháznál 
megtalálja a levél. 2. Nem. 3. Szondy»u. 96a. 
4., 5. R. kath. Nelly és Baby. 1. Király.u. 102. 
2. Nem. 1., 4., 5. Róm. kath. 2., 3. Izr. — 
K. Irén. Mindkettő katona. — Egy elvált asz= 
szony. 1. Nőtlen. 2. 29 éves. 3. A Belvárosi 
Színháznál megtudhatja . — Temesvári asz» 
szony. Legcélszerűbb, ha valamelyik varieté 
titkári hivatalánál jelentkezik. — Fogadás. 
Nem keresztény. — Kórista, Kecskemét. Szú 
veskedjék ebben az ügyben a kecskeméti szin» 
ház igazgatóságához fordulni. — K. Y. vá« 
sáros. I.. J. Debrecenben kezdte pályafutását. 

• n » n t M r»*>i !•••«• , r>i TUT.» T-»I II 

Zsíros, 
fényes arc, 
mitcsser és pattanás 
ellen ; a R á c z - f é l e 

Hitesser viz 
biztos hatású szer. F,gy 
üveg 6 K, 3 üvegnél ke-
vesebb nem küldhető 

Hamvas, 
rózsás arc, 
eperpiros a:ak ér'ae'ö 
el a Bózsnsz rom ki-
vonat használatával. 
Teljesen ártalmatlan. 
Egy üvpg 3 korona, 
Három üvegnél keve-
sebb nem szállítható. 

Rócz Gy. János Kiskunhalas 77. 

a magyar kabaré tízéves antológiája 
Halsssa Emil, Békefi LAiiló, Ernőd Tamás, G-bor Andor, 
Harsányi Zsolt, Heltay Jenő, Karinthy Frigye î. Ke-nény Simon 
KSváry Gyula, Lakatos László, Lováuy Károly, Nagy 
Endre, Nádas Sándor, Somlyó Zoltán, S záp Erní. Sie m i 
Bála darabjai, tréfái, jelenete! él dalai, Síép Ernő é l Slini 
Gyula bovezető loraival Összeállították : Balassa Emil é l 
Ernőd Tamás. Á r a U k o r . 5 0 ( I I I . Kapható a Slinházi 
Elet boltiában, Budapest, V I I . , Eroébet-lcörut 29. Vidéki 

rendelésnél postaköl Séf 70 fillér 

Hajszálakat végleg eiUvölit ..KI.ARItJS" U a e h 
é s U O r t f t x s y kozmetikai Intéíeíe 

____ Mlttüennemfl °r.épaáehlbák kerMép. 
naep:öeliá.tolit93, ráncok klalmitAsu, arcgSa&lés M arjnass»*! 
jatínyoa bérletbe», Budapest. V.l., Alm&ssjr-titca 8 s* 

TT-:k kiadó, ! M A T H E R S H 8 L É N i 
JÖN A ROZSON AT 

2 ' " « H 
1 2 korina ! VI I . ,Er«éhet -k8rut2>. 

II—Dk klacfis 

l>j»iafcöl:«égt 

5 5 filler 

«jgé*» «apon út, elflnyS.i feltétslek mel-
lett. l . ad A n y l n é énektraáraé, 
üaroas-mtoa 75. Telu.pu : J6**ef 14. 

UJ MIKSZKÁTH-XÖTETEK S ! 
ELNKÖK ara K 6.— 
KRÓNIKÁS TÖRTÉNETEK ára ... K 6.— 
Mo?t jöIoaueW meg legwlfiwür könjTalakbau » .ngy Író-
• i k a kStetwkbMi foglalt evidilaiosan »»ép elbesaéléae!, 

Mngrcndolh i>)k a Srlnbá.l Élet künynaboltjában, 
Buda peat, Kreaeüet-köiut 29. PostakBlteég 55 fil l . 

Jtnatola France legújabb reg*nye 

THniS Kapható a Szín-
házi Élet boltjá-
ban, Budapesten, 
Erzsébet körút 29 

Arai 9 k o r o n a. 
Postaköltség 65 fiit 

MEGJELENT A PILLANGÓ FŐHADNAGY 
A r a f ü z e t e n k i a t 4 K «0 B i l í r 

k o t t á j a h á r o m fűze iben . K a p h a t ó a S Z Í N H Á Z I É L H T fcotjihan, H a d a -
pest. V I I . , E r z s é b f t - k B r n t 39, V i d é k i r e n d e l é s n é l postakSi t»&g 6? t l í é r 
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Jelenleg 25 éves. — Bözsi. A kérdezett mű* 
vész jelenleg katonai szolgálatot teljesít. 

Kíváncsi, Rpalota. Születési éve 1871. — 
Cili 1. 1. Igazgatója Roboz Imre. 2. Tessék a 
kézirattal a kabaré titkárához fordulni. — P.» 
imádó. 1. Nőtlen. 2. A Belvárosi Színháznál 
megtalálhatja. 3. Róm. kath. 4. Több filmen 
fog játszani. — Emmy. Péchy Erzsi az, aki 
iránt érdeklődik. — R. Béla. Rákosi Szidi színi» 
iskolája a Csengery*utcában van. A Szinész» 
egyesület iskolája Lipóbkörut 1. sz. alatt. 2. 
Meg lehet próbálni. — Dóra és Nóra. 1. Igaz, 
sőt legközelebb meg lesz az esküvőjük. 2. VI., 
Királysu. 102. 3. A jövő szezonban a Phönix» 
filmeken fog játszani. 4. IV., Koronájú. 4. 
5. Nincsen. — D. Pál. Nagyvárad. 1. Legalább 
18 évesnek kell lenni. 2. Tessék ezzel a kér» 
déssel Rózsahegyi Kálmán sziniiskolájához 
fordulni (VII.. Népszinház»u. 22.). 3. Lehet. 4. 
Természetes, hogy elméleti oktatásban is ré» 
>zesül. 5. Születési, erkölcsi bizonyítvány és 
legalább négy középiskoláról szóló bizo» 
nyitvány. 

h'. Sz. M., Csaba. A „Pacsirtából" és a „Ho* 
tel Imperialból" kaphatók lev. lapok a Szín; 
házi filet boltjában. 2. öszszel. 3. Nem szi» 
nésznő. 4. 29. 5. Izr. — Menyasszony. I. Tény» 
leg házasságra lépnek. 2. 26. 3. Ref. 4. 20.000 

! M E G J E L E N T a * jzs A ko t t á j a 2 fí izet-
I r e n Ára f ü z e t e o k i n t 5 korona . Kapha tó a 
? Színházi E le t bo l t jában Budapes t , V I I . E r z s é o e t -
» kőru l 20. szám. — Vidék i r ende lésné l pos t a -
i köl t sés 55 flllér. — u t á n v é t t e l is m e g r e n d e l h e t ő . 

SZÉP LESZ 
na arcbőre , fiatalos ü d e bá j t köl-
esönfiz, m i n d e n a rc t i sz tá t lanságot , 
szeplőt máj fo l tor , o r rvorössége t , 
• n y o m t a l a n u l e lmulasz t az • 

Aranyvirág Krém 
i 'róbiit. gely . . . . 0 - k o r o m 
Nagy tége ly . • . 10 — k o r o a a 
Hozzávaló szappan 5.80 korona 
A r í D y v i r á e p ú d e r . 5.— korona 

E g y e d ü l kapha tó a készit.énél : 

GERŐ SÁNDOR gyógyszer-
tárában NAGYKŐRÖS 137 

K Ö N Y V E í í K Ö N Y V E 
87 magyar iró vallomása o'vashiányai-
ról. Szerkesztette: Kőha'mi Béla. Portó 
55 fill'. Megrendelhető a S/.inházi Élet Ára 12 
kiadóhivatalában, Erzsébelicörut 29. sz. korona 

korona. 5. Ezt a nevet használja. — B. E. raj* 
zoló. 1. M. H. lakása Munkás»u. 4. 2. W. M. 
lakása Margitsziget, Nagyszálloda. — Carlos. 
1. 27 éves. 2. Nőtlen. 3. Kolozsvárott lakik. 4. 
Nyáron mozifelvételeken vesz részt. 5. Adler 
Aranka. — Egy előfizető. Rózsahegyi Kálmán 
VII., Népszinház»u. 22. sz. alatti iskolájához 
forduljon. — Tehetség. 1. Ha nagy intelligen-
ciával és tehetséggel rendelkezik, akkor — 
esetleg — eltekintenek. 2. Nem kell. 3. Attól 
függ, melyik színháznál és hogy kiről van szó. 
— Előfizető. Rózsa»utca 38/b. — Hü olvasó. 
Tessék a Színházi Élet boltjához fordulni 
(VII., Erzsébetíkörut 29.). Ot t megrendelheti 
mind. Buziási kisleány. Tessék hozzáfor* 
dúlni (Népszinház»u. 22.) levélben. — K. Aru 
dor. 1. fi vi 8 K. 2. Nem állunk összeköttetés» 
ben. 3. Igen. 4. A Szinészegyesületnél tessék 
érdeklődni. — T. Giza. Rákospalota. Péchy 
Erzsi. — ,S'. Adrienne. 1. II.. Palota»tér 5. 2. 
Színházi Élet kávéházba. 3. RákóczUnt 51. 
4. Legalább 16 évet be kell tölteni. 

Ké! bakfis. 1. Évi 28.000 korona. 2. 40. 3. 
Nem színésznő. — Üdvöske. 1. 7 évvel ez» 
előtt. 2., 4. Igen. 3. 6. — Bakfis, 4. 1. Van ter* 
vezőnk. 2. 28. 3. Rk. 4. Direktora kívánta." 5. 
l.ejárt a szerződése. — Liselotte. 1. 38. 2. Péchy 
E. 3. 28. — Müvészet-imádó. A Színházi Élet 

A PSZICHOANALÍZIS IRODALMA 
F e r e n c z i S á n d o r dr. k ö n y v e i « 

l<l«««s t ü n e t e d keletkezése éi eltUirse és egyéb 
eltek,>zéjek a pszichoanalízis köréből 4.50 

I.úlelielemzért . 2.— 
I.ellcl problémait . d.S0 

Freud pro f . k ö n y v e i ! 
Pszlcliimanllzts 1.60 
Az Alomról . . 2. -
Három értekezés a seraiilltis teóriájáról . . . . . . 8.— 
K a p h a t ó k a SZLNHÁZI É L E T bo l t j ában Buda-
pes t , VII . , E r z s é b e t - k ő r u t 2tJ. Vidéki rendolésné l 
pos t akö l t ség 55 f i l l . U t á n v é t t e l is szá l l í t juk . 

Bélyeggyűjtők 
figyeimstie! 

bevólbólyegek a legnagyobb ritkasá-
gokig állandóan óriási választékban. 
l*AI*Ii H K I K Z bélyegiizletében, 
Hadapem, ^emiu Iweis-u. 7 

E C O V á C S 
Kalap <5s nöl rutiadlvattcriue 
ISnilapest, IV.. Veres t"rtliié-iitrn 7 

SZERELMES VERSEK 
Irta: Fordít 4ta: Barát Armin. Posta-
LENAü MIKLÓS költség 55 fillér. Megrendel-

hető a SzinháziElel kiadóhiva-
ARA 8 KORONA talában, Rrzsébet-köi ut 29. s z . 
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régebbi számaiból kikeresheti. — G. Margit. 
Már közöltük. — Vidéki kíváncsi, 18. 1. Vidé* 
ken. 2. Fürdőre ment. 3. Kifogástalanul. 4. 
Igen. 5. Beregszászon működik. — P. S., Nagy: 
kanizsa. Berlinben. — Figaro. 1 Nem. 2. Vár* 
ionyinak. 3. Berlin. 4. A jelzettek megmond« 
ják. — L.-.imádó, M. V. 1. Igen, lehet. 2. Minds 
két formában elfogadják. 3. Értesiti. 4. Meg* 
állapodás dolga. 5. A szerző eimére visszaküld 
dik. —• Praeclara. 1. A színház könyvtárosával 
tessék értekezni. 2. Nem vált be. — Harry. 
Cime Berlin. — Két bakfis. 1. 28 ezer K. 2. 41. 
3. Nem színésznő. 4. Főszereplők: Várady 
Aranka és Beregi voltaki 5. Mindhárman jók 
a maguk zsánerében. — Színházi Élet rajon; 
gója. 1. Felekyné arcképét megtalálhatja a Va« 
sárnapi Újság 1863sik év 25. számában. 2. 
1878. aug. lsén született, Fönlakson. Temess 
megyében. 

P., Kecskemét. 1. Körülbelül egy éve meg» 
filmesítette az Astra filmgyár. 2. 7 éves. 3. Igaz. 
4. Főszinészek: Bajor, Deréky, Fekete, Gas 
lambos. Nők: Gerő Irma, Turcsánvi Olga, 
Málnási Ottilia, Fodor Szeréna. P. L. Ii. 
1. Lux: Kossuth Lajossu. 14—16. Corvin: Rá» 
kóczisut 9. Uher: Rákóczisut 14. Astra: Rás 
kóczisut 51. 2. II.. Palotastér 5. 3. 26 éves. — 
Laci. A Színházi Élet boltjában kapható 1916. 
«vi 43 számból álló évfolyam: 12 K. Az 1917. 

évi teljes évfolyam 17 K. Az összeg előzetes 
beküldése ellenében bérmentve. — Kráó. 1. Ki« 
zárólag moziszinésziskola nincsen Magyars 
országon, ellenben Rózsahegyi Kálmán (VIII.. 
Népszinházsu. 22. sz.) színésziskolája mozira 
is előkészít. 2. Öszszel. 3. Személyesen tessék 
ott megbeszélni. 4. Legalább 16 évet be kell 
tölteni. 5. Szavalni, énekelni kell. — K. Ella. 
1. Megjelent az „Esztendő" cimü kötetben. 
2. 42 éves. 3. Erdélyisu. 19. V. 3. — Előfizető 
hölgy. Tessék a Színházi Élet boltjához fors 
dúlni (VII., Erzsébetskörut 29.). 

Mozilátogató. 1. 1893sban. 2. Izr. 3. Jelenleg 
Debrecenben van. 4. Igen. — K. E.srajongó. 
Föl fog lépni az ősszeL2. Már van uj darabja. 
3. Nem őt értik. 4. A cime valóban Ráköss 
szentmihály. — Érdeklődő. Nála elegánsan hat. 
— Tenor. 1. Nem késő. 2. Leghelyesebb a Ze* 
neakadémián jelentkezni. — G. Tolnaess. 1. 
Nem. 2. Nőtlen. 3. 32 éves. — Szabadka. A 
társulat jelenleg Cegléden állomásozik. — R. 
Sándor, Rózsahegy. Két Heltai színigazgató 
működik a vidéken. Az egyik Hugó, jelenleg 
Szarvason, a másik Jenő, Debrecenben tartózs 
kodik. — B. Mancika. Tessék Rózsahegyi Káls 
mán szinésziskolájához fordulni. Cime: VIII., 
Népszinházsu. 22. — K. F., Fp. 257. 1. Előfizes 
tése junius 30sán jár le. 2. Tervezi. — H. Jó= 

* I 1 1 ' J ' l ' J i ' 11' * I n^ I ' » 

BEMEBEK FRIDA F Ő Z Ő T É R R É ! 
Király-n. 93 Daciiaiith-i;. 18. 

T r a u m J a i i a f a n « 
i M A N I K Ű R - H Ö L G Y F O D J V A S Z 

Budapest, VII., Dohány u 1. 

U j K Ö N y V E K ! 

Andor Mária : Bébiké memoárjai. Egy 
kis kutya önéietrajza. ... 8 — 

Couperius : Heliogabalus. Regény. For-
ditotta : Lendvay István. 12.-

Fodor László: Oh, Montgomery! 
szerelmem . . . Regény 5.— 

Guy de Maupassznt : Szerelmese!:. 
Novellák. - 6.— 

Charles Louis Philippe : Biibü. Regény. 
Forditotta : Pajzs Elemér. 5.— 

Ráskai Ferenc : Mai témák 6.— 
Id. J.F1. Rosny: A rejte mes erdő.Regény. 5.— 
Félix Saiten: Frohgemuth Olga. Egy 

színésznő regénye. Forditotta : Pajzs E. 5.— 
Tolsztoj Leó : A Kreutzer-szonáta. 

Regény. Il-ik kiadás 1.50 
7őrökGyuta:A zöídköves gyürü.Regény !2.— 
Vasárnapi könyv. Hasznos tudnivalók. 

(1917. Il-ik félév.) 6.— 

Megrendelhetők a Színházi Élet boltjában. Budapest, VIL, 
Erzsébet-körut 29. — Postaköltség kötetenkínt 55 fillér 

X i sJ/i/'t/jjj?i ít* sr. i? 

ï f â à x a ' 

R Á S K A I 
F E R F N C 
igen érdekes 
uj könyve M AI 

TÉMÁK 
ODA A FÉRFIASSÁG. 
FANTASZTA LIDI stb. 

Ara 6 korona. Megrendelhető a Színházi Élet 
kiadóhivatalában, Budapest, Erzsébet-körut 29. 

az ország íegnagyobb divatkelme-árisíiáza 
Budapes t , IV., Kcronahércag-utca 14-13. 
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*sa. 1. Igen, a Belvárosi Színházhoz szerződött. 
2. Pálmay Ilka Kassán született és mint zárdai 
növendék feltűnt szép hangjával, ugy, hogy 
nemsokára megkezdte színpadi pályáját . 3. E 
tekintetben nem szolgálhatunk tanácscsal, leg* 
alkalmasabb mód, ha egyenesen a színház tits 
kárát keresi föl. 4. Az előadásokat a színházi 
ügyelő vezeti, ő tani t ja be a statisztákat is. 
5. A Színházi Élet rendezi a passiojátékot. — 
Dr. Mefisztó. A magyar színészet lexikonját 
megirta dr. Incze Henrik, egészen az M be= 
tűig. Kéziratban azonban mi is összegyüj» 
töttük. 

Két pesti bakfis. Arról a művésznőről van 
szó, akit másodsorban * emiitett . — Hóvirág. 
1. Faludi Jenő. 2. Palota*tér 5. 3. Legjobb gép* 
pel írni. — Csipkefüggöny. 1. Sándor. 2. 25 
éves. 3. Nőtlen. 4. Izr. 5. Még nem döntöttek. 
— Viola. 1. A Rózsahegyi Kálmáné. 2. Legs 
alább 16 évet be kell tölteni. 3. Igen. 4. Két 
év alatt. — T. Ancsi. Legfölebb öt kérdésre 
felelhetünk. 1. Filmszinésznő. 2. Legalább 16 
évesnek. 3. Hang, alak, megjelenés fontos. 4. 
Délelőtt, délután van tanítás. 5. Színészek, 
rendezők. — Egy B.timádó. Nem használhat« 
juk. — K. Jenő, Szatmár. Nem játszották még 
nálunk. — Hamlet. 1. 1891. március 3bén . 2. 
28 éves. 3. 1880sban. — K. A. Nem közölhető. 
— Aranyzsinór. 1. 28. 2. 3 évig. 3. Péchy Erzsi. 

— Remény. A Színházi Élet kiadóhivatalában 
tess-ék érdeklődni. — Nemo. 1. Rk. 2. Évi 
18.000 K. 3. Hajadon. 4. Izr. 5. 32.000 K. (öt* 
nél több kérdésre egyszerre nem felelünk, 
helyszűke miatt.) — Színházi Élehrajongó, 
Arad. 1. Tavaszszal adták. 2. Nem. 

Boise Viki. 1. Nem okvetlenül szükséges, 
csak kívánatos. 2. Megfelel. 3., 4. Tessék le« 
veiben megkeresni. 5. Csak napigázsira szer» 
ződtetik. — W. G. 1. Lászlófi társulata szo* 
kott oda menni. 2. igen. 3. A Nemzeti Szin* 
házban. — T. P., Resicabánya. Tessék Rózsa« 
hegyi Kálmán szinésziskolájához fordulni, eis 
nie: VIII., Népszinház*u. 22. — „Színházi Élet» 
rajongó, B. Sz." 1. Ugyanazok. 2. Katona. 3. 
Téves hir. — Tuli. 1. II., Csa logánya . 13. 2. 
Intimskabaré. 3. Dembinszky*u. 30. — Pufika. 
1. Igen. 2. Téves. 3. Sándomi. 4. — Huncut 
bakfis. 1. Nem szükséges. 2. Bármikor lehet. 

A szerkesztésért fe le lős : I N C Z E S Á N D O R 

J t ^ Z M M M R S m*«rk«sT tik 
Jienes Béla és f(ober Leó 

Eh'fiuetéal ér riegyrd-óvre 7 korona. Klodd* tiívataiIlitkkSxildrd'U. 9 

Fejmohis, on 'oUISs, tá+ 
_ sQléssel együtt K 3.— 

iBiiH öndoiáíáa fésüléssel igyilít K a . - . Manieür. 
.Bádoy-nt ta 0. wKrtm 

KÉT OROSZLÁN 

bloute festékkel fesse át blousât, 1 csomag 1 K . 
a „ H Á J K Ö Z P O N T " ban Erzsébet körút 35. 

NAGY MIHÁLY 
DROGÉRIÁJA, Budapest, V., Váci-ut 4. 

Biappanok, Illatszerek, kötszer, k, 
háztartási cikkek legolcsóbb bc-

_ vásárlási f o n á s a . — Ruhafestők 
Telefon : 160-98. minden szinben kapható. 

U / s i s s s z a k a r u s s kerrel gyógyít ideg<y5ngíséget, 
szájsebeket stb. Bndapest, ViI.,_Dűhány»utca 39. szám. 
Rendel d. e. 10—12-ig, d. u. 7»ig, vassrés Gnnepnan d. e. 
10—12*ig. Vidékieknek levélre d'italanul diszkréten válaszol 

arany, ezüst, fikszorek 
naey választókban. ViSiek 
Ktklogczlduiat miudcnró). 

Gelb 'Salamon Budapest, t . , Attlla-ntca 8. 
Régiségek, 

N Y A K K E N D Ő H á Z ! 
LÁSZLÓ ANDOR, 
BUDAPEST, 
IV., Klgyó-utca * 
(Klotild-palota) is 
V., Deák Ferenc u. 14. 

Szalmakalapok, nyakken-
dők, cárnakeztyüh, url di-
vat&ruk jutányosán. Ár-
Jegyzék t 15 filléres bé-
lyegért küldünk, oooooo 

VÁGÓ VIKTOR hölgyfodrász-
és man ikűr -

termét áthelyezte R Á K Ó C Z Y - U T 57 . 
OndoUeió, SZÁM AI, A (MŰNK A OS Y 
hajmosás, hajfes tés K A V Í i u A z M E L L E T T ) 

H A J S Z Á L A K A T 
végleg utányom nél&ül villanykezelésseí, srcfoltok stepl' 
és szemölcs végleges eltávolítása. archámlasztó. Patttanás» 
szeplő fehérítő krém és pnder. Diákiét vidéki szétküldés. 
Tanitvá-iiyofc felvétetnek. 3Inch?tolc Növőreb:,,Rosalie" 
feoziretika intézet Ilndapest, Kürály-níca SI.» I . 9. 

Pompás kivitelben megjelent a 
» S Z Í N H Á Z I É L E T -

<bármely évfolyamra használható) 

BEKÖTÉSI TABLAJA 
dombornyomást! födelén KOSÁRV EHHA fényképével, 
ára K 6, szállítási dij 50 fillér. Az összeg előzetes 
beküldése ellenében azonnal megküldi a kiadó» 
hivatali VII. kerület, Erzsébet-körut 24. szám. 

Budapest, fÇoronaher-
ceg-u.lO. IU.Catoln. tir E L S N E R 

-rtöí divat nagydwufttSxtr-m 

Fióküzletek-. Rákóczi-
ut52, II. Buda,Fő-u.S2 
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Színházi képrejtvény 

- n m 

meg» 

III. Egy páholyjegy a (óváros valamelyik 
színházába. 

A Színházi Élet 25. számában közölt rejt» 
vény helyes megfejtése: Médi. Helyesen meg» 
fejtették 714«en. Pierre Louis Asszony és a 
bábu cimü müvét Simonyi Imre, VII., István» 
ut 18., Gombászott Ella sajátkezű aláírásával 
ellátott képét Szigethy Sándor, Kelenvölgy, 
Mester*u. 6. és a páholyjegyet Bakaján Mas 
riska, VII., Erzsébetdcörut nyerte el. 

Színházi képrejtvény. Rejtvényünk 
fejtői között három dijat sorsolunk ki. 

I. Egy magyar iró színmüve a szerző saját« 
kezű aláírásával. (E héten Hatvany Lili Noé 
bárkája cimü színmüvét sorsoljuk ki.) 

II. Egy művészi arckép, a művész sajátkezű 
aláírásával. (E héten Pálmay Ilka fényképét 
sorsoljuk ki.) 

Minden száma—vaskos kötet, 
minden kötete — esemény MP 

E S Z T E N D Ő 
A modern magyar szép-
irodalom válogatott al-
kotásai 160 oldalas kö-
tetekben. Főszerkesztő: 
Hatvany Lajos. Szer-
kesztik : Karinthy Fri-
gyes és Kosztolányi 
Dezső. Ara K 3.50. Előfi-
zetés negyedévre 10.50. 

Esztendő kiadóhivatala A P. sti Napló előiize-
Budapest,Rákóczi-ut 18. tőinek 4.50 korona. : : 

Külföldi parfümök 
Ajánlok lej'inomabb par.'űmökcl del.ér.'-énl : Cheva-
lier d'Oreay, Quelque tlears, Arabra Aníjque, Hat.v.'iari, 
Lorígan 10.— K. Rózsa bonatiúe. Hygiea Chypre, Timje, 
Viideraccum, Sarenissima, Kairói ma:;virág-, Ibolya, ld>'al, 
Khaeana, Isola beila, Ijonsa, liuvardia, Oigona, Gyöngy-
virág, Akaela, Orchidea parlilraüt «.— K-órt dckvikíit, 
utánvőttal. — Gyártelep: Hyvarion & Comp. l!»-yedilU 
síétktt'.ilósl liely : Gross Antal kivit«.! háza, 3uda-
pesten, VIII. kerület, Józset-körut 23. szám. 

ji 1er ISI! fl fíl 
« kelmefestő és veoyi isz-
1 tiló vál la!afa,Felsöerdő-
1 sor-u. 33 .Telefon 1G6-33 

S Z A B Ó l y l L r ï maolkSr Andríssy 
ELŐKELŐ SOZMETI. ut86. Pári>; Nagy 
KAI HŐLGYfODiiÁSZ. AraháMal szambe 

M A U T N E R N É 
E L S Ő R A N G Ú NŐI 

DIVATTERMEI 
VÁCl-U. J IJI FÉLEM. 

TELEFONSZÁM 159-52 

^âcnsïé 

A SZIMFÓNIKUS ZENEKAR HANGVER-
SENYE déSután 5 órától este 11 óráig 
E g r e s s y Sándor karnagy vezetéséve!. 

« » é r 

Belépődíj _ . „ ... 2 korona 

Katonák, gyermekek ti korona 

Pénteken és vasárnap cseresznye-vásár a s z e r b osztáibyan. 

A Hadíktállifás Nagy 
vendéglőjében kitünö 
hét koronás teritékü 

ED 
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Kosár^- Emmy, aki tudvalevőleg egyike a 
le,gsze)bb pr imadonnáknak, mondotta, ihoigy a 
Didó-arckrémet „használja és szereti ' ' . Ez a 
két szó a k i tűnő művésznő száj álból a legjobb 
cégér ia legfiatalabb, de m á j is legkedveltebb 
kozmetikai laboratór ium kreációjának, a nagy 
népszerűségnek örvendő arckrémnek : Didónak. 
Ha egy mindenki á l ta l elismert és ál landóan 
ünnepel t operett diva, kinek minden ambí-
ciója, vágya tetszeni a nagy közönségnek, szá-
zaiknak, ezreknek, aki ezt a tetszést jórészt 
szépségével vá l t ja k i publ ikumából , ha ez a 
művésznő legféltet tebbkincsét : arcát, szépsé-
gét egy bizonyos krémmel és púderre l óvja, 
ápolja s ha erről tapaszitalás u t án mondja , 
hogy „szereti ," akkor nyilvánvaló, hogy ez a 
szer a maga nőmében pá ra t l an lehet, amely a 
nagy közönség legszélesebb rétegeit van hi-
vatva meghódítani. A művésznő szavai ekla-
táns bizonyítéka a Didó kitűnőségének, mely 
ebben a zsánerben tökéleteset ad a közönség-
nek. Puhává , üdévé, csodálatos finomságuvá 
teszi a b ő r t ; ápolja, óvja, őrzi a különböző 
ár ta lmas befolyások ellen. Tisz t í t ja és mintegy 
átlátszóvá teszi. Ennyi jó tu la jdonság egy 
szerben igazán ri tkaság, különösen, ha figye-
leembe vesszük, hogy a bol t i ára milyen mél-
tányos. Sa já t érdekében mindenki jól jegyezze 
meg ha eddig még nem te t te volna — ezt 
a nevet : Didó. S ha — a mit nem hiszünk — 
nem használ ta volna, p róbá l ja meg. Meglát ja , 
mit fog jelenteni, mi t fog használni rövidesen 
ea ac. érdekes szó: Didó. 

Jó? 

„Ujsá^üzeui" könyvkiadó és nyomda rt. B;jJ,a£»t. 
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I SZÍNHÁZJEGYEK A SZÍNHÁZI ÉLET BOLTIÁBAN 

RÁTKAl MÁRTON (Angelo fölv.) 
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a szüleivel 
a pestszentlőrinci 

villában. 
(Labori fölv.) 


