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Ifj. Hegedűs Sándor munkái: 
AZ ÓRIÁSOK VILÁGA (Túl a tengeren) Ára 2 kor. 
ALAKOK A KÖDHOMÁLYBAN 

(Elbeszélések) Ára 2 kor. 
DÉLI F J O R D O K (Dalmácia álomképekben) Ára 3 kor. 
AMERIKA (Az Uránia darabja) . . . . Ára 20 fill. 
BESZÉLŐ É J S Z A K Á K (Húsz elbeszélés) Ára 2.40 k. 
AMERIKAI SZÍNEK (Tanulmányok) . . Ára 2.40 k. 
AZ ÉLVE TEMETKEZŐ (Dráma 1 felv.) Ára 30 fill. 
AZ ŐS SZERELEM (Elbeszélések) . . Ára 2 kor. 
IKAROS (Dráma 3 felvonásban) . . . Ára 2.40 k. 
A RÁDZSA (Elbeszélések) Ára 2.40 k. 
VESZTETT C S A T A (Regény) . . . . Ára 2.80 k. 
SHAKESPEARE (Az Uránia darabja) . . 
A RAB. DER MÖRDER 

(Fantasztikus dráma 3 felvonásban) Ára 30 fill. 
MEGÖLT ORSZÁGOK (Az Uránia darabja) 
NARANCSVIRÁG (Dráma 1 felvonásb.) Ára 30 fill. 
A B O L D O G S Á G (Dialóg) Ára 30 fill. 
A KALANDOR (Szinmű 3 felvonásban) . Ára 60 fill. 
A RÉZTORNYU KASTÉLY (21 elbesz.) . Ára 3.50 k. 
A LÉLEKBÚVÁR (Regény) (Sajtó alatt) 
HANNA (Dráma 1 felvonásban) . . . . 
A SZULTÁN BIRODALMA Ára 30 fill. 
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Előfizetési árak: 

Budapest és vidékre 

Egész évre 8 kor 
Félévre 4.70 „ 
Negyedévre 2.40 . 

Egyes szám ára 
Budapesten 20 f. 

Vidéken 24 f. A Máv. 
pályaudvarain 30 fill. 

m m m e l e t -5̂ erKe*szij.:c)nczje Sándor 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 
ÉS MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL az összes buda-
pesti színházak egész heti SZ1NLAPJÁVAL és a darabok 
• • • • TARTALMÁVAL « • • 

Hirdetések díj-
szabás szerint. 

Szerrkesztöség és 
kiadóhivatal : 

Eö tvös -u tca 31. 

Telefon 133—98. 

Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. 

Felvételi vizsgák az országos színész-
eegysületben. 

étfőn reggel komor urak 
ültek össze a Szinész-
egyesület nagytermének 
pódiumán. Azaz, hogy 
az urak nem is voltak 

olyan komor kinézésiiek, csupán 
az a nagy sereg jelölt látta őket 
olyannak, akik sok reménnyel, 
ambicióval, itt-ott felcsillanó tehet-
séggel jöttek fel Budapestre, hogy 
hivatalosan is befoghassák magu-
kat Thália szekerébe. Különös, 
szines, egzotikus kép volt, ahogy 
ez a sok, különféle ember össze-
jött, — öregek, akik már a gya-
korlat révén színészi múltra tekint-
hetnek vissza és fiatalok, akiket 
rftegkápráztatott a színpad varázs-

lata, bűvös levegője, magán szini-
iskolák végzett növendékei, akik 
látható fölénnyel tekintgettek le a 
fölvételre váró jelöltek tömegére 
és égből cseppent emberek, akik-
ben egy napon fölébredt az isteni 
szikra és azt mondták: 

— Szinész leszek ! 
Nehéz összefüggő képet rajzolni 

abból a kaleidoszkópból, amit a 
fölvételi vizsgák nyújtottak. A bi-
zottság, amelynek élén Ditrói Mór 
kiváló pártatlansággal töltötte be 
elnöki hivatását, jóindulatu figye-
lemmel intézte a felvételre váró 
jelöltek ügyét, de persze szigorú 
is tudott lenni ott, ahol a tehet-
ségnek semmi nyomát se látta. 

Fodor Kassai Kemény Ditrói Szilágyi Incze Roboz Géczy 
Oszkár Károly Lajos Mór Vilmos Henrik Elek István 

Remete Géza A felvételi vizsga bizottsága (Alexy íelv.) Pilisi Lajós 
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Jött példának okáért egy szabó, 
aki mindenáron színész akart lenni. 
Persze a pódiumon elhagyta a 
bátorság, hebegett, dadogott, mire 
egy jóindulatu bizottsági tag meg-
sajnálta. 

— Tudja mit, barátom ? — 
mondta — tudok önnek egy jó 
állást a színháznál. 

— Kérem szépen — lelkendezett 
a boldog ember, mert azt hitte, 
hogy legalább is bonvivánnak fog-
ják szerződtetni. 

— Csapjon föl szinházi szabónak. 
Kedvesebb volt egy kórista esete, 

aki lefújta a maga énekrészét, mire 
az elnök igy szólt hozzá : 

— Most mondjon valami prózát. 
— Az ügy sürgős, jövel azonnal ! 

— szavalta a kórista, de ennél 
többet egy szót se szólt. 

— Mondjon valami hosszabb 
prózát : biztatta Ditrói, 

A kórista arcát önérzetes gőg 
lepte el, a bizottságot viszont evvel 
a kijelentéssel lepte meg : 

— Nem vagyok köteles ! 
Amiben neki volt igaza, mert a 

szabályok szerint a kórista a pró-
zából iegföljebb négy szót köteles 
mondani. Át is eresztették baj 
nélkül. 

Az sem volt utolsó jelenet, ami-
kor egy kicsike kis nő odasomfor-
dált a bizottságban működő Kassai 
Károlyhoz, a debreceni szinház 

tagjához és könyörgő hangon fu-
volázni kezdett : 

— Kassai bácsi, vegyen fö l . . . 
Kassai elmosolyodott. Hát miért 

ne venném föl, — gondolta — ami-
kor egész kívánatos a kicsike. 
Ezzel se szó, se beszéd, átnyalá-
bolta a kis lány karcsú derekát és 
fölvette. Egészen jól sikerült a föl-
vétel, mert a kicsikének a lába 
sem érte a földet. 

Rosszabbul járt egy másik jelölt, 
aki nagy drukkolás közepette 
mondta föl szerepét. 

— Szeret játszani? — kérdezte 
tőle Szilágyi Vilmos, 

— Óh, végtelenül — válaszolt a 
jelölt. 

— Akkor tanuljon meg játszani 
— forrázta le a malíciózus Szilágyi 
és a bizottság két évi gyakorlatra 
utasította a jelöltet, 

A gyakorlatosokon, működési 
engedélyeseken, gyakorlati enge-
délyeseken kivül jelentkezettpersze 
mindenféle alak. Volt köztük fél-
benmaradt diák, volt finánc, varró-
leány, sőt uram bocsás, szobacica 
is. Volt olyan, aki az irás olvasás 
mesterségét sem érti tökéletesen, 
ezekkel persze nehezebben végzett 
a bizottság. De ott, ahol némi 
színészi készséget láttak, nem táí 
masztottak nagyobb nehézséget. 
Aki megérdemelte, fölvették. Es 
mert a bizottság is érdemes mun-

A VIZSGÁZÓK CSOPORTJA. A l e x y f e l v é t e l e . 
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kát végzett, hát utoljára a bizott-
ságot is fölvette a Színházi Elet. 
Itt látható a bizottság a Színházi 
Elet fölvételén. 

A lefolytatott vizsgálaton 171 uj 
jelentkező közül 103-at vettek fel, 
részint még egy-két-három évi 
gyakorlatra, részint véglegesen. 

A felvettek névsora : 
Albert Károly, Bartha Andor, 

Bartl Margit, Wendel László, Bor-
sodi Mihály, Csiszár Erzsébet, Csűri 
József, Danis Jenő, Derbák Klára, 
Deutsch Szidónia, Donáth Ilona, 
D. Ertler László, Dr. Erdélyi Géza, 
Fábián Mihály, Fabró Henriette, 
Fajd István, Ficek István, Fischer 
Feszti Irén, Földes Ilona, Fried-
mann László, Frömmer József, Ga-
lantai Zoltán, Gellért Armand, Gu-
genberger Lajos, Gyarmati Géza, 
Heltai Andor, Héller Nándor, Hor-
váth Erzsébet, Horváth Nusika, 
Hajós Elza, Imre Erzsébet, Jakabffy 
Dezső, Jelinek Margit, Kafcsák 
István, Kafka Gyula, Kapusi Gizi, 
Kargel János, Kelemen Teréz, Kel-
ler Cornélia, Kerper Brúnó, Kesz-
ler Margit, Kirs Mici, K. Kővári 
Emil, Knízsi Erzsébet, Koós Ká-
roly, Kovács Margit, Kovács Róza, 
Kovaisi Miklós, Kőszegi Erzsébet, 
Krausz Margit, K. Karmen Juliska, 
Kardos Ferenc, Lénárt Béla, Líptay 
Rózsi, M'acsinek Margit, Makai 
Berta, Marikovszky László, Müller 
Irma, Müller Katica, M. Majsinger 
Mariska, Mayer 01ga,Novely Eveni, 
N. Peterdy Klára, Papp Tibor, 
Petrán Ibolya, Pleyer Rudolf, 
Pailovics Antal, Papp Katinka. 
Babey Tivadar, Réthi Róth Margit, 
Pribérszky Béla, Rigó Gizella, Sári 
János, Sárkány Ferencz, Seh Széli 
Gitta, Steiner Jenő, Slapák József, 
Schreiber Lajos, Süveges János, 
Szabó Irén, Szabó Lajos, Szántó 
Mária, Szalaczki Olga, Szekér 
Gizella, Székely Arthur. Szilárdfy 
Alice, Szilágyi Rózsi, Szilágyi Ödön-

né sz. Künstler Erzsi, Szremácz 
János, Takács Piroska, Tattler Béla, 
Tóth Kálmán, Tóth Sárika, Tömöri 
Anna, Török Kató, Vajda Rózsi, 
Vidor Ilona, Vida Margit, Wein-
gertner Emma, Vendler Váradi 
Lajos, Weiszberg Hermann, Uttassy 
Irma, Zombory Kornél. 

Beregi Sándor aNemzeiiben. 

Ha nem ismertük volna Beregi 
Sándor doktort, az aradi 
szinház kiváló tagját tavaly-

ról, amikor a Fővárosi Nyári Szín-
házban a Szerelem gyermekét ját-
szotta igen nagy és megérdemelt 
siker mellett, akkor is sokat vár-
tunk volna tőle, hiszen unokaöccse 
ami Bereginknek, Beregi Oszkár-
nak. Jobb ajánlólevéllel színész 
nem is jöhet vendégszerepelni 
hozzánk, de konstatálnunk kell, 
hogy Beregi Sándornak még erre 
sem volt szüksége. Ahogy a Mary 
Anne Lancelot-jában a színpadra 
jött, már a szivünkbe fogadtuk és 
minden jelenése után csak még 
jobban megerősödött bennünk a 
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hit, hogy az egyik Beregi nem esett 
messze a másiktól. Kedves, finom, 
ötletes szinész ez a Beregi Sándor, 
aki méltán büszkesége az aradi 
színháznak, de megállja a helyét 
itt is, a főváros legelső művészei 
között, unokabátyja árnyékában. 

Kedden mégegyszer fogjuk látni 
a Kaméliás hölgy Duval Armand-
jában. Egész bizonyosak vagyunk 
benne, hogy ebben a parádés, 
finom szerepben még csak fokozni 
fogja azt a jó hatást, amelyet a 
Mary Annban keltett. 

Bécsi levél Zsazsához. 
Von Wien schreibe ich 
Ezt a levelet, 
Etyetlen Zsazsa 
Mi fan tefeled, 
Ich schreibe Dir, 
Ha mintyárt el is itcsz 
Drága, etyetlen, szép 
Janosch vitész 
Meghalok értet Zsazsa 
Hogyha kell, 
Te fagy a zászló 
Sose hattyúk el 
Erzselmem hozzád 
Tiszta, mint a hó, 
Mint asz a keck tó. 
Ne haragugy, holy 
Nem szép e levél 
Etty rozszsaszal piszony 
Szebben peszél, 
Hoty néha furcsán 
Työnnek ki a szók, 
Larifari, 

Fő tolog a csók 
S én csókolok a drága kezedet, 
Hoty német fa lyok? 
Fene etye mek ! 
S tudom, hogy esz 
Ety nem rendes dolog. 
Haccaccáré, 
Én erre dáncolok, 
Mert Ont fogadtom mostan 
Istenül, 
Zsazsának hive 
Rendületlenül, 

Dr. Kallós Jenőné az Operában. 
(Cimképünkhöz.) 

Àlegelőkelőbb szalonok tükör-
sima parkettjéről uj és ra-
gyogó tehetséget hóditott cl 

a színpad. Dr. Kallós Jenőnének 
hívják ezt az uj talentumot, akit 
alkalmunk volt már egypárszor 
megtapsolni a hangversenytermek 
dobogóján, de aki színpadon most 
debütál először az Operaházban, 
a Bohémek Musette-jében. A kö-
zönség lélektana hozza magával, 
hogy amikor egy társaságbeli uri-
asszonyt hódit el a színpad, az 
emberek ajkára bizonyos megértő 
mosoly telepedik, amely mosoly azt 
mondja : 

— Ahá, megint egy uri művésznő! 
De Kallós Jenőnének csak a 

színpadra kellett lépnie, hogy az 
előlegezett guny egy pillanat eltel-
tével bámuló csodálattal cserélőd-
jék ki. A közönség kellemes meg-
lepetéssel fogadta e bájos Musettc-t, 
aki nemcsak szépségével, nemcsak 
hangjának meleg csillogásával, a 
nemes zenei képzettség biztossá-
gával, de játékbeli készségével is 
tökéletes illúziót kelt. Őszintén 
ezt még mi sem vártuk tőle, 
holott hallottunk már pompás kva-
litásairól. Bizonyos, hogy szer-
ződtetésével értékes és színes te-
hetséghez jut az Opera, amely 
mosf, az uj érában egyre gazdagabb 
meglepetésekben részesiti közön-
ségét. Kallós Jenőnére pedig büszke 
lehet a G r a e f iskola, ahol a 
szép asszony csodálatos hangját 
kiművelték. 
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Moissi autogrammja. 
1 oissi — ugyebár önök is ter 

mészetesnek találják, ha nem 
halmozzuk neve mellé az összes 
megérdemelt dicséreteket — 

ma egyike a legérdekesebb budapesti fér-
fiaknak. A budapesti szép asszonyok 
ugyanis gyakran összetévesztik ezt a két 
fogalmat, hogy „színész" és „férfiú", bár 
bizonyos, hogy Moissiban először a nagy 
szinészt fedezték fel asszonyaink és csak 
azután az érdekes férfiút. De hát ki tű-
nődnék az ilyesmin, amikor mégis csak az 
a fontos, hogy Moissi körül ugy röpköd-
nek az asszonyok, mint a gyertya lángja 
körül az éjszakai pillangók. Ennek a k ö -
rülménynek tudható be az a pikáns mel-
lékizü történet, amelyet — hogy magyarul 
fejezzük ki magunkat — elbeszélendők 
vagyunk. 

Tehát Moissi egy szép reggelen Komor 
Gyula társaságában a Vígszínház körül 
cirkált, amikor egy gyönyörű, szőke asz-
szonyka közeledett feléje. A találkozás 
izgalma rózsaszínre gyújtotta bájos arcát 
és a hangja is remegett, amikor kis jegyzö-
könyvét Moissi elé tartva, magyarul meg-
szólalt : 

— Kedves mester, könyörgök . . . 
Moissi, akit kellemesen lepett meg a 

szép asszony közeledése, kérdő pillantást 
vetett Komorra és németül megkérdezte 
tőle : 

— Mit óhajt a nagyságos asszony ? 
Komor Gyula tekintetében csintalan su-

garak szaladgáltak. 
— Oh, csekélység — mondta — a nagy-

ságos asszony boldog volna, hogyha meg-
csókolná a művész . 

— Ah — pirult el Moissi, akit a nép-
szerűségnek ez a páratlan megnyilvánulása 
szinte zavarba ejtett. — Itt az utcán ? 

— Itt, itt — biztatta a Vígszínház kitűnő 
dramaturgja Moissit — és pedig azonnal, 
mert különben megneheztel őnagysága. 

Az ugratás olyan jól sikerült, hogy Moissi 
komoly előkészületeket tett a csókra. 
Előrehajolt és össze csücsöritette a száját, 
de ekkor vette észre, hogy őnagysága láng-

vörös arccal visszaugrik. Sőt, amit eddig 
nem látott, most észrevette az aranysze-
gélyű jegyzőkönyvecskét is. 

^aloJ 
— Pardon, pardon ! — hebegte és mé-

labús mosolylyal kotorászta ki mellénye 
zsebéből a ceruzát, aztán a következő 
emléksort jegyezte be a noteszbe : 

„Moissi — ohne weiteres." 
A történet eddig van. De akik Moissit 

ismerik, azt rebesgetik, hogy a „minden 
nélkül" csak momentán födte a valóságot. 
Valójában a csók is megtörtént, de persze 
Komor Gyula jelenléte nélkül. No persze, 
majd mindenüvé tanukat visz magával. . . 

5 u k s i. 
(A Király Sziriház bemutatója.) 

bécsi diadal után még egy 
eseménye következik a 
Király Színháznak : a 
Buksi bemutatója. Már 
a bécsi utazás előtt szor-
galmasan folytak a darab 

próbái, Bécsben is időt szakított 
magának a társaság, hogy a dara-
bot tanulja, a megérkezés óta 
pedig tiizzel-vassal folynak a pró-
bák, ugy hogy az uj darab e pilla-
natban már készen várja a bemu-
tatót. 

Hogy a Buksi a Király Színház 
ban kerül színre, az már a be" 
mutató előtt egy külső diadal" 
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Diadala Gilbertnek, a nagyszerű 
sláger-komponistának, aki a Len-
gyel menyecske és az Ártatlan 
Zsuzsi muzsikáját irta. Ezeket a 
darabokat tudvalevőleg a Budapesti 
Színházban játszották, de a kom-
ponista rohamosan növekvő világ-
híre átvít.e az uj Gilbert-sikert a 
Király Színházba. Beöthy László 
maga nézte meg a darabot a ber-
lini Thália-szinházban, ahol a szerző 
különben karmester, — és ki sem 
jött a színházból addig, mig ezt a 
példátlanul kacagtató és pompás 
operettet súlyos vinkulummal le 
nem kötötte magának. 

Most tehát itt az uj Gilbert-
siker, ami annál inkább sikernek 
Ígérkezik, mert a szövegkönyv évek 
legjobb izii és legmulatságosabb 
bohózata. A főszerepe egy elké-
nyeztetett pubi, egy nagy melák, 
aki folyton gyerekhangon beszél, 
afektál, selypít, nyűgösködik, a 
bácsikkal és nénikkel szemben az 
igazi enfant terrible, mígnem kide-
rül, hogy ez a buksi nem is olyan 
buksi. Meglett, komolyan veendő 
férfi, és csak azért játsza ki magát 
drága, selypítő kis pubinak, hogy 
a nők gyanutlanul szóba álljanak 
vele. O persze adott alkalommal 
a legkézzelfoghatóbb módon kiak-
názza ezt a gyanutlanságot. Pom-
pás szerep ez és a Király Színház 
az eddig is népszerű és kedves 
Latabárt egy csapással országos 
hírű operett-komikussá tette, mikor 
ezt a szerepet neki adta. A pró-
bákról már konstatálni lehet, hogy 
Latabár — aki ennivalóan kedves 
és groteszk — egész színészi pá-
lyájának egy rendkívüli, döntő si-
kerét fogja aratni a bemutatón. 

A szövegkönyv egyébként is 
pompás bohóságokat tartalmaz. A 
német mese eredetileg a Berlin 
melletti johannisthali repülőtelepen 
játszik. Harsányi Zsolt teljesen 
magyar színre ültette át a darabot. 

A Buksi az újvidéki katonai repü-
lőtelep mellett egy földbirtokos 
kastélyában, részint Pesten játszik 
a magyar átdolgozás szerint. A 
mese röviden azzal kezdődik, hogy 
a Töff-Töff-klub Újvidéken nagy-
szabású versenyt rendez automo-
bilok és repülőgépek között. így 
aztán kijut a vendégekből Villányi 
földbirtokosnak is, akinek Újvidék 
mellett van a kastélya. Villányi 
kedélyes, derék bácskai apa, aki 
irodalmi hajlandóságú kövér fele-
ségének és nála nevelkedő egész 
sereg unokahugának köréből gyak-
ran felutazgat Pestre, szinleg dol-
gozni a minisztériumban, valójában 
szétnézni az orfeum-élet szépei 
között. A legnagyobbik leányt 
Ellát, már férjhez is adta Szabolcs 
miniszteri fogalmazóhoz. De az asz-
szony jukker-természete miatt a 
fiatal házasok összevesztek, és Ella 
hazajön Villányékhoz, Vele jön két 
udvarlója : a vásott buksi, igazi 
nevén Parázs Tityu, valamint a 
daliás aviatikus hadnagy, Andor-
naky. Buksi legnagyobb meglepe-
tésére Lórit találja a háznál, akivel 
furcsa körülmények között már 
Budapesten megismerkedett. Most 
derül ki, hogy Lóri a huga Ellának. 
A verseny vendégei között van 
Black, az amerikai fiatal milliomos 
is, aki Ilkáról, a harmadik Villányi 
nővérről azt hiszi, hogy az öreg 
Villányi felesége, a Buksi pedig a 
fia. Rögtön beleszeret és el akarja 
választani vélt urától, hogy fele-
ségül vehesse. 

Megkezdődik a verseny. A nők 
messzelátón kémlelik a gépeket. 
Egyszer csak leszáll a repülőgépé-
vel Andornaky hadnagy a kastély 
közvetlen közelében, mert elsza-
kadt a gép selyemszárnya. Nagy 
rimánkodására Ella a szinen leveti 
nyers selyemruháját a cél érdeké-
ben. Terike, a legkisebb Villányi-
lány, aki titokban szerelmes a had-
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nagyba, szintén felkínálná a ruhá-
ját, de már elkésett. A hadnagy az 
Ella ruhájával kijavítja a gépet és 
meg is nyeri a versenyt. 

A második felvonás Budapesten 
játszik az előkelő Töff-Töff club 
dísztermében, Ünnepség van a ver-
seny után. Eleinte ugy áll a dolog, 

hogy minden függő állapot tisztá-
zódik. Ella és a férje, Szábolcs 
kibékülnek, a hadnagynak roppant 
megtetszik a kis Terike, Buksinak 
pedig Lóri. De Black általános za-
vart csinál. Fényképeket mutogat, 
amelyeket a versenyen vettek fel. 
Ezek között van egy, amely azt a 

LÁBAS JUCI a Király Színház uj tagja, első föllépése a „Buksi"-ban lesz. 
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jelenetet ábrázolja, mikor Ella le-
veti Andornaky előtt a ruháját. 
Szabolcs féltékeny, dühre gerjed 
és ismét szakit Ellával. Viszont 
Black rájön, hogy akit ő Villányi-
nénak tartott, az nem akar az övé 
lenni. Az igazi Villányinétól, a kö-
vér vén Laurától alig tud mene-
külni. 

A harmadik felvonás természe-
tesen összehozza a párokat. Sza-
bolcs összebékél a feleségével, a 
hadnagy megkéri Terikét, az ame-
rikai megkapja Ilkát, Buksiról pe-
dig kiderül, hogy éppen Villányi-
nak a törvénytelen fia. Villányi le 
van fegyverezve, kénytelen neki 
oda adni Lórit. 

Mindez csak halvány váz, a 
dolgok példátlan humorát nem le-
het szük keretben elmondani, ahoz 
meg kell nézni az előadást, amely 
szintén nem nélkülöz szereposztási 
érdekességeket. A négy Villányi-
nővért Soós Margit, Lonzai Anni, 
Lábas Juci (a szinház uj tagja) és 
Fényes Annuska játszák. A nagy-
nénjüket pedig Gerő Ida. A férfiak 
közül Latabáron kivül Király, Bo-
ross, Nádor kaptak pompás szere-
pet. Általában olyan apparátussal 
készül a szinház a Buksi bemuta-
tójára, mintha a legszezónabb sze-
zon téli kasszadarabjáról volna szó. 

nemcsak hanggal győzi, de van sok 
és meglepő színjátszó tehetsége is. 
Ha nem ugy volna, nem kapott 
volna rajta olyan kész örömmel a 
Népopera, amely a „Gyerünk csak"-
ban már nagy szerepet is juttatott 
a fiatal művésznőnek. Kunosi Ella 
szerepei között a Panama tündérét 

Kunosi Ella a Népoperában. 

Vizsgaelőadáson búcsúzott el a 
Király színháztól Kunosi Ella, 
a Népopera legfiatalabb pri-

madonnája. A Cigánybáró Barin-
kay-jában csillogtatta meg üde te-
hetségét és mi, akik tudjuk, mennyi 
játékbeli tudást és mennyi muzi-
kalitást követel ez a szerep, öröm-
mel láttuk, hogy biztos mozgású 
művésznővel állunk szemközt, aki 

is játssza a revüben és pedig olyan 
graciózus kedvességgel, annyi ter-
mészetes bájjal, hogy a fele is elég 
lett volna a közönség meghódí-
tására. 

Kunosi Ella. 
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Nem szabad. 
A Vígszínház legköze lebbi újdonsága. 

Àgall humor kicsapangóan vi-
dám terméke fogja befejezni 
a Vígszínház idei bohózat 

újdonságainak sorozatát. Jókedvű, 
bolondos darab, amelynek szabad-
szájúsága talán rászorul egy kissé 
a színpadi ügyekben oly jótéko-
nyan mentegető nyári melegre, 
mint enyhítő körülményre, de a 
mely annál inkább lekötelezi a 
közönséget azzal, hogy ellenállha-
tatlanul kacagtat. 

Azt, hogy miről van szó, tulaj-
donképen bajos elmondani. Pedig 
tulajdonképen nagyon poétikus a 
gondolat. A kis özvegy, aki igazán 
bús özvegy, nem akar vig menyecs-
kévé lenni. De 

mégis férjhez 
kell mennie.Még 
a boldogult ur a 
iránt érzett ke -
gyelete is pa-
rancsolja. Mert 
az ura hatalmas 
malomtelepet lé-
tesített és erős 

férfi vezetés 
nélkül az üzemet 
veszély fenyegeti. Igen, kell a férj 
az üzlethez, de nem kell a házba, 
legkevésbbé a ház intim helyisé-
geibe. Hát olyan férj kell, akinek 
minden szabad, csak az nem, ami 
különben a férjnek valósággal köte-
lessége. 

Hol található olyan férj, aki erre 
vállalkozik. Mert természetszerűen 
akárkihez nem megy a szép és 
dúsgazdag Suzanna. Méltó utodot 
kiván nagyszerű férjének, aki vá-
lahol az emberevők közt pusztult 
el, — legalább hivatalosan így kon-
statálták — és aki mint hü hitves-
társ megérdemelte, hogy megőriz-
zék emlékét. 

Hát Dubrisard, az asszony ro-

kona, segítségére siet ő nagyságá-
nak. Maga is azt akarja, hogy a 
házasság csak címzetes legyen, 
mert az örökséget szeretné bizto-
sítani a maga kis lányának és igy 
ki is választ egy olyan férjet, aki 
előkelő famíliából való, derék em-
ber, épen csak férjnek nem való, 
mert — no, de ezt csak az orvosok 
tudnák megmagyarázni. 

Catassol, a férj hiven megfelel 
minden negativ kötelességének és 
mindenki meg van elégedve a hely-
zettel. Catassol szegény, mint a 
templom egere és szép nyugalmas 
állásnak tekinti uj pozícióját. Sze-
retetreméltó, vonzó uri ember. 
Semmi kétség, ura lesz a szavának. 
Dubrisard is meg van vele elé-

gedve. Mindenki 
respektálja a ti-
lalmat : — Nem 
szabad . . . 

Igen ám, de az 
asszony egyszer-
re csak megtudja 

a könnyüvérü 
Kármentő!, egy 
félvilági hölgytől, 
hogy boldogult 
ura egyáltalán 

nem volt a férjek mintaképe. Hiszen 
épen ugy hódolt Karmennek is, mint 
a hites feleségének. Suzanne elkese-
redve határozza el az utólagos 
bosszúállást. Igen ám, de Catassol, 
akit egy csoda visszahelyez minden 
képességébe, Dubrisard intrikája 
folytán a nem szabad állásponton 
marad. Suzanne ezt is leküzdi 
és ekkor történik meg az egészen 
uj és eredeti fordulat : Megjelenik 
a halottnak hitt férj. Épen akkor 
érkezik, amikor . . . 

Oh, de kár lesz elárulni, hogy 
mi minden történik ebben a bo-
londos darabban, annyi bizonyos, 
hogy Góth Sándornak olyan a 
szerepe, aminőt már nagyon régen 

M. KEREUL É S MAURICE B A R R E S 
a „Nem szabad" szerzői. 
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játszott, mert még a Telefon mu-
latságos hősén is túltesz Catassol. 
Gazsi Mariska, aki az Elnöknében 
oly kellemesen tünt fel, most egy 
finom, disztingvált, kedves francia 
asszonykát játszik. Szerémy Zol-
tán végre ismét kacagtathatja az 
embereket, és kitűnő figurát mu-
tathat be Sarkady Aladár. Balassa 
Jenő is szóhoz jut ismét. Tanay 
Frigyes gyarapíthatja szerelmesinek 
diszes sorozatát. Érdekes lesz 
Zátony, aki bizonyos tekintetben 
komikus alakitásra lesz hivatva. 
A Tapolczay Dezső szerepe pedig 
épenséggel szenzációsnak Ígérkezik. 
A színlap kérdőjellel nevezi meg 
alakját, és tényleg csak a darab 
legvégén tudják meg, hogy tulaj-
donképen kicsoda. 

A női szerepeket a színház 
szépei játszák, és a színlap egész 
divatkiállitást, elegáns, vidám, fia-
tal, pezsgő életet ígér. 

A darabot, amelyet Komor Gyula 
fordított, Jób Dániel rendezi. 

Krecsányiék — Major ceruzáján. 

Akitűnő Major az ő örökké 
mozgó ceruzájával átszaladt 
Budára, mert az ö ceruzája 

olyan mint Tüköryné asszony for-
ráskutató bűvös vesszője, — min-
dég odavezeti a gazdáját, ahol 
valami kedves, vagy érdekes föl-
vétel kínálkozik. Nos, a ceruza 
elkezdett nyugtalankodni, átcsalo-
gatta Majort a Lánchídon, át az 
alagúton és a Horváth-kertben azt 
mondta : 

— Hopp ! Helyben vagyunk. 
Major körülnézett a kertben és 

mert a természettől fogva különös 
éleselmével rendelkezik, azonnal 
rájött, hogy a kertben lévő szin-
házszerü épület alkalmasint csak-
ugyan színház. Ahogy oszt tovább 
nézegelődött, látott különféle bo-
rotvált képű urakat és vidáman 
trillázó szép asszonyokat, szép 
lányokat és ismert okosságánál 
fogva megint rájött, hogy nini, 

Szöldenyi László Gombaszöghy Ella Tarnay Manci Bodnár J enő 
A Színművészeti Akadémia vizsgaelőadásán készült (Alexy) felvétel . 



1. Krecsányi lgnácz, igazgató. 2. Szeghő Endre. 3. Orbán Árpád, karmester. 4. Kövessy 
Lajos. 5. Terney Lajos. 6. Lenkei Zoltán, titkár. 7. Czakó Pál. 8. Fodor Ella. 9. Kardos 
Géza. 10. Haller Irma. 11. Tábori Emil 12. Mihályffy Julia. 14. Gregus Manci. 15. Ocskai 

Cornél. 16. Kertész Dezső. 17. Bartkó Etel, 
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hiszen ezek szinészek. Akkor jött — Valóban — mondta Krecsányi 
egy őszes ur, nagyon kedves, bár — én a Krecsányi vagyok és ezek 
kissé szigorú vonásokkal, ez nem az én gyerekeim, 
is lehetett más, mint a direktor. — Szép család — szólt elisme-

— Kegyed a Krecsányi, nemde? réssel Major, — ha megengedi, 
— kérdezte Major, akiben dolgo- megörökitem őket panoptikumom 
zott a föntemlitett intuíció. számára. 



12. oldal SZiriUÁZÍ ELET 

És azután sorra beléjük gázolt. 
Először Krecsányit tette csúffá, 
majd Lenkeyt, a titkárok gyöngyét, 
továbbá Táborit, a legkedvesebb 
buffót, de nem kegyelmezett a 
nőknek sem, akik közül a budaiak 
szerelmeit, Felhő Rózsit és Bartkó 
Etelt tépázta meg alaposan. Ám 
senki sem nevethet a többi rová-
sára, mert tessék megnézni itt a 
képen, Major embergyülölete min-
denkinek juttatott egy-egy torz 

vonást, egy groteszk mosolyt, csúnya 
szájat, törött orrot, szamárfület, 
két ballábat. Aki a képét megnézte, 
azt mondta: nem is igaz. Hanem 
amikor a többiekére pillantott, azt 
mondta : de a többi nagyszerűen 
van eltalálva. Miután pedig senki 
sem akart magára ismerni, a kér-
dés nincs eldöntve, fölkérjük tehát 
a közönséget, döntsön ő. Nézzék 
meg Major panoptikumát és men-
jenek át Budára, összehasonlítani. 

Silvetii Luiginál. 

most is, mint néhány 
évvel ezelőtt a Via 
Appián Rómában, ÂÊ 

hevület és tűz ! — 
furcsa ajkú olasz 
hölgyek fordultak 
utánunk* vagy ta-

Te- ^ H H H ^ ^ H ^ V ^ 
hát szivesen kopog-
tam be hozzá itt is, H 

hogy megkérjem, 
mondjon valamit 

magáról is az Ope-
ráról is s legfőkép-
pen pedig az arc-
képe alá. Mészöly fölv. 

örülök — mondotta erős olasz — Szeretnék — mondotta be-
baritonban — hogy Wothánt nem fejezésül — önöknek is egy olasz 
énekeltem ; ön, aki többször hallott, operában énekelni, mert — mit 
tudja, hogy nekem Verdi kell, az tagadjam — szeretem a hangom 
olasz opera és mozgás, mig Wothán zengését és ugye ez csak igy le-
szürke germán tájak alatt élt és hetséges ? 
merev mint egy bábu! n. z. 
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Jákó Amália. 

AFővárosi Nyári Színházban mu-
tatkozott be Jákó Amália a 

budapesti közönségnek. Hatalmas 
konkurrenciával kellett megküzde-
nie, hiszen az Erős láncoknak ab-
ban a szerepében lépett föl, ame-

lyet Góthné kreált. És mégis, tö-
kéletesen uj erős és egyéni volt 
Jákó Amália, aki a Vasgyárosban 
szintén pompás alakítást produkált. 
Legközelebb Szomory Bellájában 
fog föllépni, ahol alkalmunk nyí-
lik újra megcsodálni színjátszó te-
hetségét és eredetiségét. 

I 
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A 

A Vigszinházban sok minden s z a b a d 
S z a b a d o n röpködnek a szók • 
És szabad néha e g y - e g y c s ó k 
S z a b a d a szel lem, szabad a b e s z é d 
S a nők szabadon csavarják 
A férfiak eszét . 
Van, aki s zabad szere lem hive 
Van, akinek szabad a sz ive , 
S ha néha pikáns a szavad 
Ott a z is szabad, 
Am, amint é s z r e v e s z e m , 
Ezután máskép l e szen 
Látó s z e m e m látja sötéten, 
Hogy máskép lesz a jövő héten 
S sz ivem a bútól mindegyre dagad, 
A jövő héttől k e z d v e „Nem szabad" 
Sz ivem a gyásztól fekete korom 
„Nem szabad", e z lesz a műsoron, 
Ó, ez a s z ó mjlyen komoran tog hatni, 

Eztán „Nem szabad" — otthon maradni. 
# * 

Egy kis szabó lelkét 
Megfogta a métely 
Sz ínész akart lenni 
Könnyű a fölvétel 
S bár hangja bántotta 
A legbotabb fület, 
Hátha fölveszi a 
Sz inészegyesü le t ? • 
Igy gondolkozott a 
Naiv vidéki k e c s k e 
S az e l ső vonattal 
Fölutazott Pestre . 
Ment e g y szobalány is, 
Hova drága nagysád ? 
Pestre megyek uram, 
Van ott e g y bizottság 
Ha annak megtetszem, 
Elég e g y kis ének 
Rögvesf aíkalmaznak 
Első sz iaésznének. 
Aj de nagy s z e r e n c s e 
N e v e m Kovács Pista 
Isten segé lyéve l 
Prim baritonista 

Ma m é g s z a b ó vagyok 
Ahogy itt kinézek, 
De ió a bizottság 
Leszünk m é g s z í n é s z e k . 
Hej c sak az a v é g z e t 
N e lenne oly álnok, 
A bizottság előtt 
Mikoro'n megállnak 
És ott sápadoznak 
Mint a sajt, a grói, 
Csak rájuk szól ám e g y 
Nagy ur. a Ditrói : 
Hallja c s a k kisasszony, 
Most valamit mondok, 
N e rázza magát, mint 
Mosogafórongyot , 
Oszt kelmed. Kovács ur 
Miért is jött Pestre ? 
Pontosan ugy m e k e g , 
Mint valami k e c s k e . . . 
Most már micsinájjunk, 
Igy zokog a férfi 
Mit mondjak, mi lettem 
Ha valaki kérdi? 
Még ma leszámolok 
Eme hitvány léttel 
Mért nem is sikerült 
Ez a rongy felvétel ? 
Igy bántják őkelmét 
A nagy fene gondok, 
Am most szól a leány: 
Én valamit mondok, 
Mert oda lyukad ki 
Konklúzióm végül, 
Vegyen el engemet 
Drágám, feleségül. 
Meg is esküdhetnénk 
Utána pár héttel 
Hát nem mindegy önnek 
Felvétel — elvétel ? 
A z én természetem 
Úgyis kissé nyelves, 
Majd magunknak játszunk 
Hogyha kegyed e lvesz . 
És hogy önből nem lett 
Sz ínész vagy kórista 
Sz ínész lesz a fiunk, 
Tudia már : a Pista 
És ha nem is tudok 
Számolni c sak száz ig , 
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"I A komikus lia. A 
1 népszerű Latyi elvül 
! tűzte ki, hogy a két 

< kis fia mentől keveseb-
bet járjon a szinházba. Hogy meny-
nyire igaza van, arról a következő 
történet tanúskodik. Latabár ki-
sebbik fia a múltkor véletlenségből 
mégis elkerült a Király szinházba. 
Hazajövet azonban egy csöppet 
sem íátszott megelégedettnek, sőt 
határozottan rosszkedvű volt. Va-
lami fúrta az oldalát. Végül nem 
birta tovább és az édesanyjához 
fordult : 

— Anyuskám, ne engesd többet 
játszani a papát. 

— Miért? — kérdezte meg-
ütődve Latabárné. 

— Azért — válaszolt sértődötten 
a gyerek — mert kinevetik. 

Elintézés. Szoyer Ilonka 
arról nevezetes, bogy 
neki vannak a legötlete-
sebb megjegyzései. A na-

pokban egy fiatal szinész látogatott 
be az öltözőjébe, aki arról neve-
zetes, hogy módfelett sokat beszél. 
Most is egész szóáradattal rontott 
a művésznőre. Szoyer hallgatta 
egy darabig, aztán ráförmedt a 
bőbeszédű fiatal emberre. 

— Most már hallgass. Te rád 
még nem jut ennyi szó. 

@ 

Asta Nielsen és Psylander 
a Jardinben. 

— A juniusi programm eseménye i . — 

Igen. A mozi két csillaga. Üstö-
köse, holdvilága, sőt napfénye 
egy duettet fog junius 1-től ját-

szani a Jardin de Parisban. 
Többek között ez a juniusi pro-

gramm egyik fő-fő szenzációja. Az 
igazgatóság nem kiméit sem fárad-
ságot, sem költséget, hogy felöltöz-
tesse a fess, daliás Pallay Rózsit 
Psylanderré és az isteni cingárságu 
Kőváryt Astává. A publikum mind-
kettőjük produkcióját örömmel és 
teljes illúzióval fogadhatja. Pallay 
Rózsi legalább is olyan szép, mint 
a nőkedvenc Psylike, viszont tel-
tebb idomú Astácskát alig talál-
hattak volna, mint Köváry Gyula. 

A szellemes kis blüettet maga 
a szereplő Köváry irta. 

Kőváry Gyulán kivül még egy 
vendége lesz a kabaretnek : a kis 
Vidor Ferike, aki ezúttal uj olda-
láról fog bemutatkozni : mint angol 
és francia énekesnő. 

A német revü egészen felfrissült, 
csupa uj ötlet, tréfa van benne, 
amelyek közül a legpompásabb a 
Faust III. része. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a p 

HA ELEGÁNS KÖNYVEKET AKAR, KÉRJE 
ÖARTA T 7 - MODERN 
SÁNDOR JA.ÖNYVKÖTÖMESTER 
ILLUSZTRÁLT Á R J E G Y Z É K É T 
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g MENYASSZONYI KELENGYÉK S f î g 
j n j sikkes női fehérnemüek állandó kiállítása. ceg-utca 17, főposta mellett | P | 

Karinthy Frigyes megint kivonul 
egy kis tréfával, a cime : Szkutari 
kiürítése, amelyben Nikita szerepét 
olyasvalaki játsza, akiről fejvesz-
tés terhe mellett tilos előre szól-
nunk. Direkt meglepetés. 

A mult hónap magyar szólistái: 
Sajó Géza, D'Arrigo Kornél szin-
tén uj számokkal lepik meg a forró 
nyár embereit, a Jardin törzspub-
likumát. 

A hónap második felében egy 
Lehár operett kerül szinre Németh 
Juliska, Lenkeffy Ica és Vendrey 
tata fellépésével, amelynek a pre-
míérjéhez is ideérkezett. 

Nem kell busulni, van min mu-
latni a nyáron, csak tudni kell ar 
forrásokat ! 

@ 

Rákosi Szidi iskolája növendékeinek az elmúlt szombaton tartott „Cigánybáró" 
vizsgaelőadásáról készült (Alexy) felvétel. 
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Ebben a rovatban készséggel ad a szer-
kesztőség felvilágosítást darabokról, szer-
zőkről, színészekről, színésznőkről, egy-
általában minden színházi és irodalmi dol-
gokról. — Ha a kérdésre adandó válasz 
c rovat keretét túllépné, válaszbélyeg be-
küldése mellett levélben is válaszolunk. — 
Minden szerdán délután 3—4 óráig szer-
kesztőségünkben személyesen is szolgá-

lunk felvilágosítással.) 

Felfedezett tehetség. Rózsahegyi Kálmán 
színésziskolája Népszinház-utca 22. F r a n a . 
1. 31 éves, 2. Havi 25C0 korona, 3. Igen, 
4. Nem lép fet színházban a jövő szezon-
ban. M. Nelly Újvidék. Az Orsz. színmű-
vészeti Akadémia és a Szinészegyesület 
iskolája. U n e i l i . 1. Október 27-én, 2. 
Gyöngyvirág, 3. 200 korona. Kezdő. 1. 
Operette színpadra a Rákosi Szidi iskolája 
képez a legalaposabban, 2. Havi 6 0 kor. 
H ó z s i . Junius 6-án a Cigányprímásban, 
Fényes rajongó. Nem megfelelő szerep. 
I l o n k a . Délben 12 és 2 óra között az Ope-
raházban. Leányka. 1. Nőtlen, igen, ebben 
a szezonban nem lesz több bemutató, 2. 
Nös, ott maradt, 3 . Nem tagja már. W . I d a . 
Pálffy-tér 5. Tóthszerdahelyre. K é k m a d á r . 
1. Nem jelent meg könyvalakban. Tessék 
a szerzőhöz fordulni Farkas Imre dr. hon-
védelmi minisztérium, aki útba igazítással 
fog szolgálni, 2. 15 éves, református, 3. 

16,000 kor. Szőke törzsvendég. 1. Nincsen, 
2. 31 éves nős, 3. A Király színház érde-
kében, 4. Igaz, 5. Percei Sári, 6. König 
József a Zwerenz férje, 7. Egy tanitónö, 
aki leglelkesebb hive Fedáknak. Hainalka. 
1 Igaz, 2 Igaz, 3 24,000 korona. Bohemia. 
1 Szeptember elején, 2 Vannak, 3 Pesten 
is rajzolhatna, 4 Felveszik, 5 Havi 20 kor. 
6 Délelőtt-délután vegyesen, 7 Ha elvé-
gezte a Rákosi iskolát, felvételi vizsgát 
tesz a Színész egyesületben, F r a n c i a e m -
b e r . 1 Férjnél van, 2 dr. Mayer Ernő, 3. 
27 éves, 4 Bristol szállóban, 5 Nagyok, 6 
Rákóczy-tér 4. Sárkeresztur. 1,2, 3 Zsidók, 
4 Református, 5 Katholikus, 6, 7 Zsidó, 8 
Katholikus. 

H e l y e t t e s szerkesz tő : K Á L M Á N JEN Ö. 

ENEK MŰVÉSZNŐ 
M a r c h e s i n é vo l t t a n í t v á n y a Pár i sbó l 
Előkészít opera, operettre legmoder-
nebb hangképzéssel. Magyar és külföldi 
színpadokra szerződésbe jutatja tanít-
ványait. Kitűnő francia olasz nyelvek 
és zongora oktatás. B a l á z s y E x s è -
b e t , Pipa-utca 6. sz. a (központi vásár-

csarnoknál). 

Gyors- és gépírást tanuljunk UNDERWOOD szak-
iskolában Andrássy-ut 1. 

C E R V I A N N A 
o p e r a é n e k e s n ő és cnektanárnő 

József-körut 87., ajtó 13. Fogad 12-3- ig . 

Csak hölgyeket érdekli 
Első magyar női egészségügyi és testápolási cikkek szaküzlete. 
I / " 1 7 1 f T 1 ! I B u d a p e s t , IV., K o r o n a -
i V l l L C l l J , h e r c e g - u t c a 1416. s z á m 

(Gr. Szapa ry -udva r . ) 
A cég saját gyártmányú és külföldi különlegességei : Haskötők 
az összes altesti bántalmak ellen. Eredeti párisi fűzők és mell-
tartók éptermetüek részére, valamint kiegyenlitőfüzők ferde 
növésüek számára.. Cs. és kir. szab. sérvkötők. Egyenestartók. 
Hyegienikus havibajkötők. Gummiharisnyák. A legkiválóbb francia 
és amerikai női óvszer-különlegességek ! Uj ! Auto Vaginal Spray. 
Uj ! Irrigátorok, bidék, valamint az összes betegápolás! cikkek. 
Csak szakavatott nöi kiszolgálás. Mérsékelt és polgári árak. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 



22. oldal SZfnUÁZl ÉLET 

Nemzeti színház. 
A faun 

Irta: Knoblauch. 
Lord Stonbury Kiirthy 
Lady Alexanker Vamery Paulay Erzsi 
Silvani herceg kajnai 
Sbi Ernest Horváth Jenő 
Mrs. Hojre Clarke Csillag F. 
Vivian Rákos Alice 
Maurice Norris Bartos 
Cyril Overton Mészáros Alajos 
Fisch komornyik Hajdú 
Lacksyn „ Sugár 

Színház után a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Nem szabad. 
Bohózat 3 felvon. írták Keroul és Barrc. 

Fordította Komor Gyula. 

Személyek : 
Dubrisard ' Balassa Jenő 
Catassol Góth Sándor 
Chapotel Szerémy Zoltán 
Lecossois Sarkady Aladár 
Amilcar Tanay Frigyes 
Isidore Zátony Kálmán 
Bemard Ditrói 

? Tapolczay 
Suzanne Gazsi Mariska 
Odette Makay Margit 
Germaine Kende Paula 
Carmen Lenkeffy Ilonka 
Justine Csáky Irén 
Raymonde Kárpáthy Lili 

Gyors- és gépírást tanuljunk UNDEFMOOD szak 
iskolában Andrássy-ut 1. 

KIRÁLY SZÍNHÁZ. 
Ú j d o n s á g ! B u k s i Ú j d o n s á g ! 

Operette 3 felvonásban. Irta: Werner és 
Chanipler. Zenéjét szerzette : Gilbert. 

Fordította: Harsányi Zsolt. 
Villányi orvos 
Laura 
Ella 
Ilka 
Lóri 
Szabolcs 
Parázs 
Black 
Andornaki 

Boros 
Gerő Ida 
Soós Margit 
Lonzay Annie 
Lábas Juci 
Király 
Latabár 
Rátkai 
Nádor 

I. felvonás. A Töff-Töff Klub nagy ver-
senyt rendez automobilok és repülőgépek 
kőzött az újvidéki katonai repülőtelepen. 
A vidéken fekszik Villányi birtokos kas-
télya, ahol ez alkalomból sok a vendég. 
Sőt Villányi legnagyobb huga, Ella is ha-
zajön, mert fiatal férjével, Szabolcs mi-
niszteri fogalmazóval összeveszett. Parázs 
Titusz kiséri, akit buksinak hivnak, mert 
meglett fiatalember dacára ugy beszél és 
viselkedik. Andornaky aviatikus hadnagy 
kénytelen a kastély mellett leszállani, mert 
gépje selyemszárnya elszakadt. Ella leveti 
a ruháját, a hadnagy ezzel javitja ki a gé-
pet és meg is nyeri a versenyt. 

II. felvonás. A Klub pesti helyiségének 
dísztermében nagy ünnepséget rendez, 
Ella itt kibékül az urával. De ekkor Black, 
az amerikai milliomos, fényképet mutat, 
amelyek közül az egyik Ellát ruhátlanul a 
hadnagy társaságában ábrázolja. Szabolcs 
nem fogadja el a magyarázatot, megint 
összevesznek. Növeli a zavart, hogy Black 
Villányi feleségének nézte a második Villá-
nyi leányt, Ilkát, akibe beleszeretett. Meg-
kéri amerikaiasan Villányitól a feleségét s 
erre majdnem a nyakába szakadt az igazi 
Villányiné, a nővér, vén Laura. 

III. felvonás. Temérdek bonyodalom után 
a párok megkapják egymást. Ilka hozzá 
megy Blackhez, Ella és az ura kibékülnek, 
Andornaky megkéri a legkisebb Villányi 
leányt, Terikét. Buksiról kiderül, hogy 
törvénytelen fia. A sarokba szorított Villá-
nyi kénytelen neki adni a negyedik leány, 
Lóri kezét. 

Színház ntán a NEW-YORK kávéházba 
megyünk. 

Magyar Színház. 

A kék madár. 

Mesejáték 5 felvonásban, 9 képben. Irta 
Maurice Maeterlinck, fordította : Adorján 
Andor, zenéjét szerzette: Nádor Mihály. 
Rendező : Vajda László. Karmester: Bertha 

István. 

A képek sorrendje: I. kép: A szénégető 
háza. II. kép : A tündérnél. III. kép : Az 
emlékezés országa. IV. kép: A függöny 
előtt. V. kép: A temető. Vi. kép: A jö-
vendő birodalma. VII. kép: Az éjszaka pa-
lotája. VIII. kép: Bucsu. IX. kép: Ébredés, 






