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F c n x j ö I l o n b a . 

Egy bájos és szemmel-
láthatóan tehetséges fiatal 
színésznőt mutat az a fény-
kép, amelynek tulajdonosa 
e cikk fölé irt nevet viseli. 
Szemmelláthatóan tehetsé-
ges, mert ezekkel a kifejező 
szemekkel, ezzel a bájos és 
intelligens arccal nem lehet 
valaki talentum nélküli szí-
nésznő. 

Fenyő Ilonka a Rákosi 
Szidiszinésziskoláját végezte 
el kitűnő eredménnyel. Te-
hetségének gyors hire vidékre 
is eljutott és az ország leg-
jobb színházi városai már 
vendégül látták az uj csilla-
got. Miskolcon a Cigány-
prímást, Kassán a Szibillt 
játszotta és mindenütt őszin-
tén meleg fogadtatásra talált. 

Az iskola utáni eszten-
dejét azonban nem a gyors 
leszerződésre használta fel, 
hanem okos és ernyedetlen 
tanulásra. Maleczkynénál ta-
nult énekelni, de ugyanakkor 
a mozi-szakmában is ala-
posan kiképezte magát. A 
föld embere cimü filmen, 
amelynek a férfi főszerepét 
tudvalevőleg Beregi Oszkár játszotta el, 
ő alakította a női főszerepet és pedig 
szakmabeliek és publikum egybehangzó 
dicséretére. 

Most voltaképpen vidékre köti egy 
szerződés a fiatal művésznőt. De a dolog-
nak alighanem máris szerződés-szegés 
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lesz a vége. Fenyő Ilonkát ugyanis egy 
budapesti igazgató a fővárosban akarja 
marasztani. Ilyenkot- pedig a fiatal, ambi-
ciózus és tehetséges színésznők oda" se 
néznek egy kis szerződés-szegésnek. 

Annyi bizonyos, hogy ennek a friss 
talentumnak idefenn van a helye. 

Fenyő Ilonka. 
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Előfizetési árak : 
levelezőlap-melléklettel 
Budapest és vidékre 
Egész évre 10.— kor. 
Félévre 5.50 • 
Negyedévre 3.— • 

Egyes szám ára : 
Budapesten és 

vidéken 30 fillér. 

S Z Í N H Á Z I É L E T 
ILLUSZTRÁLT SZÍNHÁZI 

MŰVÉSZETI ÉS MOZI HETILAP 
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REQQEL az összes 

budapesti színházak egész heti szinlapjával. 

Hirdetések di|-
s z a b á s szerint. 

Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : 

Erzsébet-kőrút 22. 

Telefon 34—97. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR távollétében KORDA SÁNDOR. 

Hogyan készül el egy szerep. 
Elmondja: Jászai Mari. 

z én eleven motollám, a kinek 
se keze, se nyelve meg nem 
áll egész nap, Csongrádi Bugya 
Anna, hivatására nézve sza-
kácsné, azt mondja : „Látom én 

a nagyságáék is csak ugy vannak a szere-
pükkel, mint mi a hússal, a mit a mészáros 
elibénk ad. Ü nekik is elejbéjük teszik a 
szerepüket, aztán annak is mineenik 
szinesz kezében más 
ize lesz, mint annak 
a húsnak, ahány sza-
kácsné megfőzi. Né-
melyik bizony ott is 
Ízetlen marad, a másik 
meg elsózza, hogy a 
kutyának se kell." 

Nekem imponál ez a 
csongrádi Bugya Anna. 
Annyi bizonyos, hogy 
jobban félek a kritiká-
jától, mint ö az 1 nyém-
töl . . . Vájjon nem 
sóztam-e el ma a sze-
repemet ? Bugya Anna 
azt tartja, inkább le-
gyen egy csipetet sóta-
lan, a^kor segíthetnek 
még rajta az asztalon. Igaz ez! Minden 
ember hoz magával egy kis „sót", egy 
kis „borsot" a színházba és ha a színész 
csak körvonalaz, vagy h lvány a játéka, 
a közönség azt kiszínezi, önkénytelenül 
kiegészíti magának a saj t lelkéből, kiki 
a saját lelkülete szerint, de a tulhalmozott 
erőszakoskodóelőadás tolakc dó és fárasztja 
a nézőt. 

Jászai Mari 

Igen, a „kunszt" abból áll, hogy tul 
ne fűszerezzük, amit föltálalunk. 

Kimérik tehát a porciónkat, kiosztják 
a szerepeinket. Hajh, nem mindig étvá-
gyunk és gusztusunk szerint! Némelyik 
azt hiszi, hogy egy kiló vesepecsenye 
illette volna meg és kap egy fertály kiló 
csontot. 

Mi lecsapunk rá, mint a saskeselyű 
a prédájára — vagy 
mint Michel Angelo a 
márvány blokkjaira, 
miket műhelyébe gör-
gettek és ő nem birta 
bevárni, hogy a hor-
dárjai kicihelődjenek, 
hanem kettesével kap-
dosta őket föl és hordta 
ki az ajtaja elé, hogy 
maga maradjon a már-
ványdarabjával. 

Minden színészben 
van ennyi Michel An-
gelo! Ennyi türelmet-
len mohóság, melylyel 
a szerepével négyszem-
közt akar lenni. 

Ennyit tudok, eny-
nyit el is mondhatok val imennyi kollé-
gámról. Ami azután a műhelyben megy 
végbe az már ti 'ok. 

A saját műhelyemet azonban ismerem 
és beszé hetek róla. 

Az én érzésem, valamennyi szerepem-
mel való első találkozásom alkalmával az 
elragadtatás. 

Kisebb jelzőt nem találok rá. Szerelmes 
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vagyok valamennyibe. Stuárt Máriába 
ugy, mint Fadet anyóba, Medeába éppen 
ugy mint Elektrába. Óriásnak látom 
valamennyit, lázban vagyok, mig meg 
nem ismerkedem vele annyira, hogy 
beleélem magamat ; — akkor meg-
száll az ijedtség. El kezdek félni tőle, 
éppen ugy, mint mikor távolról gyönyör-
ködöm egy fölséges szép hegységben. 
Igen, igy voltam a lomnici csucscsal ; 
csodáltam és mikor elkezdtem rá föl-
mászni, akkor megijedtem tőle. Talán föl 
sem birok rá kapaszkodni? Félek. 

Ebben a második stádiumban talált 
szegény Paulai, mikor tudtomra adta, 
hogy az Ember tragédiájában Évát fogom 
játszani. A szerepet, a darabot ismertem 
— ki nem ismerte? és rajongtam érte; 
igy szólit meg egyszer: „nos hát asszony, 
azt a tragédiát előadjuk és Évát maga 
játsza." Ma sem tudom elképzelni, milyen 
képet vághattam, csak abból találgatom, 
a mit Paulai panaszkép beszélt el a szín-
háznál: „nem lehet ezen a Jászain el-
igazodni — rajongott ezért az Éváért és 
tessék, most, hogy megkapta, azt hiszik, 
őrül neki, szó nélkül meregeti rám a 
szemeit. "• 

Jászai Mari — Medea. 

Olyan túlságos nagynak, oly hatal 
masnak látom minden egyes alkalommal 
a föladatomat, hogy a mint egyedül ma-
radok vele, megrémülök tőle, mint a 
mennyasszony a várva-várt vőlegényétől, 
a kivel a lakodalom estéjén egyedül 
hagyják. 

Azt hiszem kétféleképen épitjük föl 
alakjainkat mi színészek. Az egyik alulról 
fölfelé, a másik én, fölülről lefelé. Nem 
ugy értem, mint ahogy a piramisokat 
építették, hanem például ugy, mintha az 
egyik kapna egy üres telket és arra rá 
építi a maga palotáját, házát vagy rguny-
hóját, ki-ki a „tehetsége" szerint. Én ugy 
érzem, hogy egy hegy áll elém, melyből 
ki kell faragnom az egyéneimet ! Ugy, 
ahogy elém állnak, oly óriások, oly 
emberfölöttiek vagy emberalattiak, hogy 
sehogy se illenek az emberek közé. 
Faragom őket le, le, le, hogy hozzáfér-
hetők legyenek, egyszerűek, könnyen ért-
hetők, mint mi magunk látszunk lenni. 
Folyton azon dolgozom, hogy szedek el 
belőlük, mert még mindig olyanok, mint 
gyermekkorom meséinek alakjai, szerte-
le lek,óriások, angyalok, ördögök,tündérek, 
sárkányok. — Faragok, csiszolok ; végre 
kényszerítem őket velem szembe nézni ; 
megkísértem, beszélni velük, olyan arcot 
kell ölteniök, amilyent már láttam vala-
mikor, — valahol — és olyan feleleteket 
kell adniok, aminőt már hallottam — 
vagy hiszem, hogy hallottam. 

Leültetem azén énjeimet velem szembe, 
vallatom kicsoda, micsoda, mi járatban 
van mi dolga itt az élők között és mi 
joga van én belém költözni? 

Kifürkészem az Ízlését a legapróbb 
részletekig. Végre mikor megelevenedett, 
kikérem ízlését földi élete alatt viselendő 
toilletjeire nézve. Mindjárt azonnal, vesze-
delmesen mégélénkül és bőbeszédűvé 
válik az én hölgyem. Határozott ízlése és 
kívánságai vannak. — Csak a szabót is 
elhozta volna magával a képzelet világá-
ból, mert ezzel a toilette pretenzióval a 
fejemre zúdította életem legkeservesebb 
szenvedéseit ! 

Tulajdonképen ezt akarom elpana-
szolni, mert tovább nem birom hallga-
tással, béketűréssel ezt a martyrságot, 
melyért ő szentsége a pápa atyánk, nekem 
már minden skrupulus nélkül „föloldo-
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zást" küldhetne elkövetett és még Isten 
segítségével elkövetendő vétkeimért! 

Hiszen ha ruha nem kellene a mi új-
szülött asszonyaink számára ! akkor a 
színésznők élete csakugyan olyan „idyll" 
volna, amilyennek a legtöbb ember hiszi. 

Nem irigylem modern ruhákkal dol-
gozó asszonykollegáimat, 

Nekem eddig csak három modern 
asszonyom volt, „Idegennő", az Otthon-
ban, „Magda" és ez a „Padovani hercegné", 
de ez a három asszony tönkre tett ; 
„vagyonilag" igy hallottam ezt kifejezni, 
olyan uras — és egészségileg. Ezt nem 
tudom jól van-e mondva, nem hiszem, 
hanem ugy illik a másikhoz. 

Ez a három asszony mindenemet fel-
öltözte. Ugy értem, hogy minden hitele-
met. 

De milyen semmi volna, hacsak anya-
gilag ruinálnal Hiszen a kis Kassai már 
nem ellenőrzi a^jólétemet ? és nem aggó-
dik miattam, hogy „koldusbotra" jutok. 
Általában senkisem aggódik e miatt — 
hacsak Monaszterli és Kuzmik utódai, 
Pertik és Geszler urak nem ? Áldásom 
reájok! Nem tudom, most is ezt a leg-
követelőbb Padovani hercegnémet, hogy 
küldtem volna ki a színpadra, ha ők 
egy nap alatt oly fényesen ki nem öltöz-
tetik, félretéve — mint igazi hivatott 
szakemberek — azt a kis neheztelést is, 
a mire rászolgáltam nekik többszöri hűt-
lenségemmel. — Igen, de nem menekülni 
akartam az igájok alól. Aki egyszer az ő 
kezük varrtát megízlelte az megvan ba-
bonázva. Az rugdalózhatik egy kissé, 
tüntethet, hogy nem szorult rájuk, de az 
nem igazi büszkeség, csak a szerelmes 
durcássága. Hogy milyen rettenetes casus, 
kérem egy ilyen ruhakérdés egy színész-
nőnek, azt itélje meg abból, hogy noha 
én az én Padovanimat egy hónappal az 
előadás előtt kézen fogva vittem egy elő-
kelő szabóhoz és azt mondtam neki : 
„Asszonyom, (a hercegnőmnek, nem a 
szabónak mondtam, hogy asszonyom) íme, 
kívánjon a mi szemének, szivének kedves, 
rendelkezzék, van egy hónap ideje és a 
ruha árát sem kérdezzük, mint hercegnő-
höz illik. Ugy képzelem legalább, hogy 
egy hercegnő a világért sem kérdezné 
meg, hogy mi az ára annak, a mit meg-
vesz? . . . Valamiben csak kell neki kü-

lönbözni a többi közönséges halandótól 
— hát nem is kérdeztük, csak könyörög-
tünk szépen a szabó urnák, hogy két hét 
alatt tessék megcsinálni, hogy a főpró-
báim alatt már ne kelljen oda szalad-
gálnom a külsőmet próbálgatnom, mikor 
a színpadon a belvilágomat kell egyen-
súlyba hoznom, mert a mellesleg szólva, 
ha sok jó bácsi és nénik az ismerőseim 
közül meg is van velem elégedelve és igy 
szól : óh kegyednek csak nem kell már 
„próba, ' - azért én igazán nem vagyok 
elbizakodott és néha-néha mégis csak el-
megyek a próbára. — Nos, igy kértem 
azt a „jónevü" „Confection"-os bácsit 
is, hogy, mert muszáj kicsit a darabból 
is próbálni, hát egy héttel előbb kegyes-
jék felöltözni ezt a kényes hercegnőmet. 
Hát jártam én aztán próbálni ruhát, a 
nap és éj minden órájában kifáradt velem 
a confection-üzletnek minden ép-kéz-láb 
embere és én is valamennyivel, de a 
chaos a Padovani és a Confectiosok kö-
zött napról-napra növekedett. 

Ugyanis Padovani hercegnő kész terv-
vel, határozott követeléssel lépett föl, de 
ám a Confectioséknak is van határozott 
akaratuk javait." Ezzel a szóval szétmorzsol-
nak, megsemmisitnek és a szelekbe fújnak 

Jászai Mari 1896-ban. 
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egyéniségestől, mindenestől, ugy, hogy 
te artikulátlan hangokon nyöszörögsz 
előttük: kérem, igen szeretnék egy ilyen 
és ilyen ruhát; kérem az nem divat feleli 
a Confectio olyan hangon mintha minde-
nét kegyelemből adná neked, „ez a divat" 
de kérem protestál Padovánim, abban 
nem birom a karomat emelni, „de ez a 
divat"; de ebben nem tudok leülni, „de 
ez a divat"; de bocsánat, nyár van, nem 
vehetek prémet, „de ez a legújabb di-
vat"; kérem nem akarok két kemény lég-
gömböt ujjaknak, az.kómikusaz én komoly 
jeleneteimben is: „de — mélységes lené-
zéssel — az a legeslegújabb divat." Végre 
valami kényszer-egyezmény történik, mit 
Confections ur tudomásul vesz, igy kérem, 
— Punktum. — És csakugyan, a minden-
napi próbák dacára, az előadás előtt való 
nap ki van ugyan nyomtatva az újságokba, 
hogy a Nemzeti-szinház primadonnáinak 
ez és ez a Confectios készilette a ruhá-
kat, valósággal pedig, ha tőlük függ, az 
én féltett Padovani hercegnőm a „Létért 
való küzdelemben" egy pöndölyben maradt 
volna, ha Monaszterli utódai nincsenek 
24 óra alatt csinálták meg a két nagy 
toilettemet. 

Meg tudnák velem gyülöltetni a „ké-
rem ez nem divat," „kérem, ez a divat"-
jokkal, isten bocsássa meg! a színészetet 
és kivennék a békességes tűréséből a 
boldogságos szűz Máriát, ha ugyan nem 
volna olyan „boldogságos," hogy beéri 
ruházatnak egy darab sötétkék gyapjú 
szövettel, amit a dereka körül csavar és 
aminek az a mennyei előnye van, hogy 
nem múlja divatját. 

Bizony, bizony, hogy egy szerepünk-
nek megadhassuk a savát-borsát, össze 
kell ho-dánunk eget-poklot. Csak az a 
könnyebbség, hogy mi — egy végből 
mérjük. 

Igy szólt a Barta-premier 
Egy vendége : 
Az első „Szerelem* 
Mindnyájunk kedves emléke. 

* 

Könnyen megállapítható 
Eset, 
Hogy a Vig környékén sokat 
Esett 
Meg is lett az eredmény 
Nyomba 
Több lesz a színháznál a 
Gomba. • 
Zsazsa egyszer elment az 
Állatkertbe és a sok 
Állatt között különösen 
Tetszettek neki a sasok. 
Egy ur, kinek nagy volt a 
Hasa 
Az egyik sasról megjegyezte 
Ez a Zsazsa sasa. 

• 
Szögezzük le itt lám : 
Panaszkodott a 
Nagyszerű karmester: Bertha István 
Ott a galiba, 
Hogy a „Bernát'-ban azt éneklik, 
Hogy a „Bertha, Bertha nagy liba 

* 

A Nemzeti irodájában 
Láttam egy dámát 
Ki visszakért egy 
Drámát. 
Azt, hogy záróra lesz 
Nem tudhatta előre 
És igy most hat felvonást 
Húzni akar belőle. 

Szenes ember. 

u r i ' d i v a t k ü l ö n l e g e s s é g e i . 
Saját ({észitményü fehérnemuel< 
a leggyönyörűbb kivitelben Î ! 

Çudupest, VII., 6rzsébet»l<örút 4. szám. ::: Telefon l70«34. 

R6CHNITZ 
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Jelenet Nádas Sándor 
„Kávéház" cimü darabjából. 

Szereplők: Tihanyi — Csortos 
Ilona — Varsányi I. 
Gyula — Huszár K. 

Gyula : (bejön, Ilonához) Kezét csó-
kolom. Nevem Gyula kérem, főpincér 
vagyok, kérem. 

Ilona : Örülök, tessék leülni! 
Gyula: Köszönöm. A pincér áll, a 

vendeg ül. 
Tihanyi: De most maga a vendég. 
Gyula: Igaz. Akkor leülök. (Leül.) 
Tihanyi : Na mi újság. Gyula. (Feláll.) 
Gyula: Azt hittem beteg. Hat hete 

aem láttuk. Azt hallottam, dolgozik kérem. 
Budára ment lakni, kérem, nem jár kávé-
házba, na gondoltam, itt baj v, n kérem. 
A Viktor ur is azt mondta, hogy nem 
látta önt, kérem, nem tudja, mivan önnel, 
kérem. Keresi mindenfelé! 

Tihanyi: Mindenfelé! Biztos a kávé-
ház egyik sarkától keres a másik sarkáig. 
A Viktor! Nem megy az máshová, mint 
kávéházba. 

Gyula: Bizony az kérem az mindig 
ott van. Ott fürdik. 

Ilona: Furcsa alak lehet. 
Tihanyi: Tudja-e, mikor voltam utól-

jara a Piccoló-kávéházban ? 
Gyula: Tudom kérem. (Kivesz egy 

számoló-cédulát.) Julius ötödikén hajnali 
negyed hatkor tetszett elmenni, kérem. 

Tihanyi: Fizettem? 
Gyula: Azt nem. Azt tetszett kérem 

mondani, hogy a cehhet adjam össze, 
ami kijön, azt adjam a többihez, a többit 
adjam ehhez, éljenek boldogul ! 

Tihanyi: Most pénz kell? 
Gyula: Nekem? El se fogadnám! Jó 

pénz az. 
Ilona : Jaj, fizesse ki. Micsoda dolog 

tartozni. 
Gyula: Nem lehet. Most én nem 

vagyok Gyulapincér, én most kérem Rácsos 
Gyula ur vagyok, kérem. Vendég. Én 
most meglátogatni jöttem Tihanyi urat. 

Tihanyi: Gyula! Ne mulassza el. 
Ilyen alkalom több nem lesz ! 

Gyula: Nem lehet kérem! 
Ilona : De igenis, ki kell fizetni ! 
Gyula : Na jó. De akkor felállók. Nem 

szeretem, ha benéznek a kártyáimba. 

(Feláll, briftasnit, ceruzát és számoló-
cédulát vesz elő, irni kezd.) 

Tihanyi: Elég. Mennyit ir ! 
Gyula: Kérem, egész hónapban volt 

ebéd-kávé, ebéd után kávé, délután kávé, 
vacsora után kávé, előtte fekete, utána 
fekete, mögötte fekete. 

Ilona : Tiz fekete egy nap : Hallatlan. 
Egész életemben nem ittam tiz feketét. 

Tihanyi : Nem mindegy az ! Egy 
fekete, vagy négy fekete, vagy tiz fekete ! 
Egy fekete olyan fekete, mint tiz fekete ! 

Gyula : Harminc nap van egy hónap-
ban, az háromszáz fekete ! 

Tihanyi: Számítsa fel az egész fekete 
tengert ! 

llona\ De bolond maga! 
Gyula: És ha már benne vagyunk, 

minden feketéhez egy szivar is, az 300 
szivar! 300 fekete az 130 korona, 300 
szivar 60 korona, összesen, de ne viccel-
jen, Tihanyi ur, ha nem fizeti ki, ne 
adassa velem össze, nagyon nehezen 
tudok már összeadni. 

Ilona: összesen 190 korona! 
Gyula : Köszönöm szépen ! Isten áldja 

meg, hogy összeadta. 
Tihanyi: Hát mit számit maga egy 

feketéért ? 

Jászai Mari a „Bizánc"-ban. 
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Gyula: Bíróság előtt vagyunk? Vallat? 
(Nagy táska szivart vesz ki hátulról a 
frakkjából.) Szivar most nem tetszik ? 

Ilona : (szigorúan) Nem. Nem kell 
szivar! Nem szivarozunk. 

Tihanyi: (éhesen nézi a szivarokat, 
ropogtatja) De szép ropogósak. De szép 
hangjuk van ! 

Gyula: Nem tetszik! 
Tihanyi: Nem. Megtiltotta az orvosom ! 

(Savanyúan.) 
Ilona : Ártott a szivar a Tihanyi urnák, 
Tihanyi: De maga rágyújthat! 
Gyula : Köszönöm szépen ! (Kivesz 

egyet.) Hát akkor még egy szivarral több. 
190 korona 20 fillér. 

Tihanyi: Most adok százat, a t ö b b i t . . . 
Ilona: Az egészet tessék kifizetni! 
Tihanyi: Na hallja. (Fizet.) Naponta 

csak feketére 190 koronát fizetünk! Jól 
fogunk kinézni ! 

Gyula: Köszönöm. (A tálcára dob 
egy huszfillérest.) 

Tihanyi: Mit cs inál? 
Gyula: Ja pardon. Megszokásból a 

személyzetnek! (Visszaveszi, zsebre vágja.) 
Tihanyi: Hát öreg Gyula, kik ülnek 

most az asztalunknál? 
Gyula: Kik? A tehetségtelenek.Kérem, 

akiket ön nem engedett oda, kérem. Azok 
ülnek most a Tihanyi-asztalnál, a Keleti, 
meg az a tehetségtelen Nyugati, kérem, 
meg a _ kis sárkány, utálok kérem ott 
lenni ! Én nem is szolgálom ki őket. 

Ilona : Maga a Tihanyi urat vissza 
akarja csalni? 

Gyula : Pardon, kérem, én nem csalok. 
Legfeljebb tévedek, kérem. 

Ilona : Tihanyi ur nem fog már kávé-
házba járni. Árt neki a kávéház. A szemét 
tönkre teszi a füst. Nem tud dolgozni. 

Gyula : Na, én nem tudnék meglenni 
kávéház nélkül. 

Ilona : Magának ez a foglalkozása. 
Gyula: Én se annak készültem, kérem. 

A papám nem annak nevelt. Gyerek-
koromban mindig szigorúan rászóltam, 
mond meg papa, mi leszek, mire a papám 
mindig azt felelte : Katonatiszt, de bizony 
nem lettem katonatiszt, kérem. 25 év előtt 
egyszer bementem a Kaffé Piccoló nagy 
kávéházba, kérem, azóta ki sem jöttem 
onnan, ott maradtam, kérem. 

Ilona: Maga ott főpincér! 

Gyula: Nekem is csak este 9-ig kel-
lene kérem, de ott maradok amig bezár-
ják. Legyünk csak őszinték, kérem. Hova 
menjek 9 k o r ? Csak kávéházba mehetek, 
akkor inkább ott maradok, kérem. Ott 
legalább jól ismernek. Nem lehet lemon-
dani a kávéházról, kérem, a zajról kérem, 
a füstről kérem. Minél füstösebb a kávé-
ház, annál kedvesebb és melegebb kérem. 
(Az asztalon egy tálcán két pohár áll. 
Gyula beszéd közben hosszú szalvétát 
vesz elő és pincérmozdulattal letörli a 
tálca körül az asztalt, közben felemeli a 
poharat.) Dolgozni, pihenni csak kávé-
házba lehet kérem. 

Ilona : Igen kérem, de tönkre megy 
a tüdő kérem és elpusztul kérem. 

Gyula : Én például tüdőbajos voltam, 
kávéházi füst gyógyított meg. Kérem, 
pedig lemondtak rólam. A hal a vizben 
él kérem s felfordul a levegőn. Én a 
füstben élek kérem, én is felfordulok a 
levegőn. 

Tihanyi : Minden szava arany. 
Gyula : Undorodom a tiszta levegő-

től, köhögni kezdek, kérem, fejfájást ka-
pok, kérem. Vörös lesz a szemem a jó 
levegőtől. 

Tihanyi : (viccesen) Ja j de drága ez 
az ember. Mit szól, Ilona? 

Ilona : Még csak az kellene, hogy 
megint kávéházba járjon! 

Gyula : Tessék kérem már megen-
gedni, hogy eljöjjön megint, kérem, az 
árva asztalához, ahol most szomorú nézni, 
kik ülnek. A kövér Hercogné kérem a 
nyolc gyerekével, meg az egy férjével, 
aztán a szép Cobelné kérem a nyolc fér-
jével, meg az egy gyerekével. Jöjjön, 
Tihanyi úr, csináljon rendet. 

Ilona : Nem fog odamenni Tihanyi, 
szakított evvel az élettel. 

Tihanyi : Ejnye Ilona. 
Gyula : Jaj már megyek is. Nem sze-

retnék zavart oVozni. Kisztihand, alá-
szolgája ! # 

Tihanyi : (kezet nyújt. Ilona rossz-
kedvű, Gyula kimegy, utána kiabál) 
Gyula! (Gyula nem hallja, nem jön. 
Hangosabban.) Fizetni ! 

Gyula : (gyorsan vissza) Tetszett 
szólni? . 

Tihanyi: Csak azt akartam mondani, 
tisztelek mindenkit. 



S/ínUÁZI ÉLET 7. oldal 

Gvula : Át fogom adni, kérem. (El.) 
Tihanyi : Mit avatkozik az én dol-

g o m b a ? Igazán . . . (Ilona nem felel.) 
Azt hiszi, ezt lehet? Pincér előtt jelene-
teket csinálni ? 

Ilona : Nem engedem kávéházba. 
Nem engedem a Viktor urak prédájának. 
Elvettem magát tőlük, nem hagyom, hogy 
visszacsalják. Nem bánom csináljon, amit 
akar, de a kávéháznak nem adom vissza. 
Nem hagyom tönkre tenni, megint 
zülleni. 

Tihanyi: Nekem nem lehet paran-
csolni. 

Ilona : A kávéházban szerethetik, de 
úgy ahogy én, úgy nem szereti senki, 
nem is szeretheti. Ne menjen többé azok 
közé. Nem parancsolásból nem engedem, 
könyörgök, hogy ne menjen. Akkor vége 
lesz mindennek, m : gint nem dolgozik, 
éjjelezik, elzüllik az egész élete! 

Tihanyi : Szóval nem mehetek kavé-
házba a barátaimhoz? 

Ilona : Nem! 
Tihanyi : Nahát akkor elmegyek. 
Ilona : Nem engedem, nem engedem. 

A küszöbre fekszek. Az Istennek se en-
gedem közéjök. Tudom jól, hogy mit 

akarnak, a maga sorsát ők akarják irá-
nyítani. 

Tihanyi : Kémeket tart ? Akik infor-
málják? Most már azért is elmegyek. 

Ilona : Nem igaz, nincsenek kémeim. 
Tihanyi : Szóval, én nem mehetek 

el? (Szünet.) Odamegyek, ahova akarok, 
nem parancsol nekem senki. 

Ilona : Nem parancsolok, csak kö-
nyörgök! 

Tihanyi : Szegény szerencsétlen! Már-
tír ! (Leül egy székre, elgondolkozik.) 

Ilona : Senkit nem szerettek még úgy, 
mint én magát. 

Tihanyi : Nem is engedtem meg 
senkinek. Senkit nem engedtem még igy 
a közelembe. (Nagy szünet.) 

Ilona : (Közel megy Tihanyihoz, me-
legen) Megint köhögni fog. 

Tihanyi: Nem tűröm, hogy paran-
csolgasson. 

Ilona : Soha nem dolgozott. Mig kávé-
házba járt, én tettem tiszta papirost az 
asztalára. 

Tihanyi : Mit veti a szememre ? 
Ilona ; El fogják csalni. 
Tihanyi : (büszkén) Engem nem lehet 

elcsalni. Engem csak el lehet kergetni. 
Ha maga parancsolgat, akkor elmegyek. 

Szendrei Pista Deák Kornél Gróf Laci 
hadapródjelölt, énekes bonvivant önkéntes, komikus, a Szabadkai az orosz fogságból küldte ezt a 
a Szabadkai-szinház tagja, az színház tagja képet, 

olasz fronton van. , , 
S Z I N É S Z K A T O N Á K . 
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Ilona : Nem parancsolgatok. Elmegy? 
Tihanyi : El. (Ilona hozza a kabátot, 

tartja.) Hol az órám ? Hány óra ? (Bele-
nyúl minden zsebébe, keresi az óráját, 
nagynehezen a felső, külső zsebében 
megtalálja ) 

Ilona: Hol tartja megint? Elveszti 
egyszer. 

Tihanyi : Hol tartsam? A falon nem 
tarthatom. 

Ilona : (kiveszi az órát a nadrágzseb-
ből s a rendes zsebbe csúsztatja. Tihanyi 
észre sem veszi) Hát elmegy? 

Tihanyi : Megyek. Persze, hogy me-
gyek. Nem látja? 

Ilona : Esni fog. (Tartja a felöltőt.) 
Tihanyi : Nem veszek felöltőt. Kocsin 

megyek. Essen én miattam. 
Ilona : Hát vegyen legalább ernyőt. 

(Áll a kabáttal.) 
Tihanyi : Hogyne. Életemben nem 

volt ernyőm, nem is bírnám kezelni. 
Ilona : Megázik. 

Tihanyi : Hát megázok. Csoda, hogy 
nem ad rám galocsnit. Vagy nagykendőt. 
Nem is esik. 

Ilona : Jó, jó ! (Még mindig tartja a 
kabátot.) 

Tihanyi : Ne öljön meg ezekkel az 
egészségi rendszabályokkal. A mullkor 

azt mondta, hogy ne menjek át az alag-
úton. mert meghűlök. Rémes. 

Ilona : Nem akarok semmit. Elmegy? 
Tihanyi : Megyek. 
Ilona : Igazán elmegy ? 
Tihanyi: El. (Szünet.) Muszáj a 

Hallernéért menni! 
Ilona : Nem kávéházba megy? 
7 ihányi : Nem. 
Ilona : Köszönöm, köszönöm. (Meg-

csókolja.) Drága! 
Tihanyi : Mit fog csinálni, mig vissza 

jövök? 
Ilona : Várok. Igen. (Megcsókolja, 

közben aggódva néz ki az ablakon, látni, 
hogy esik.) Siessen. Esik. 

Tihanyi : (kinéz) De hogyan esik ! 
(Ilona rásegíti Tihanyira a kabátot, köz-
ben boldogan int a közönségnek.) Hát 
akkor ad on ernyőt is. (Ilonához.) Hogy 
kell kinyitni? A fene egye meg. Nem 
robban ez fel? (Ilona megcsókolja.) Na 
most boldog. (Tihanyi kinyitja az ernyőt, 
pózba vágja magát.) Azt hiszem itt az 
történik, amit maga akar. 

Ilona : Isten ments. (Felhajtja Tiha-
nyi gallérját, sált is tesz rá s begom-
bolja felül a gallérját.) 

Tihanyi : Jaj, megfojt. (El.) 

S 7~ Auguszta főhercegasz-
szony ésaszövetségesek. 

Auguszta főhercegasszony a 
í&eJmult héten az Ernszt-muzeum 

Lotz-kiállitásának egy teáján végig hall-
gatta a Szövetségeseket, Harsányi Zsolt 
pompás kabaré-darabját. A fenséges asz-
szony — etikett ide, etikett oda — olyan 
jól kacagott a színészek nagyszerű mókáin, 
mint akármelyik polgári néző. Annyira 
tetszett neki a darab, hogy alig ért haza, 
kijelentette az udvarhölgyének, hogy ezt 
még egyszer akarja látni. 

Erre aztán megindult a telefonálás. 
Majtényi Anna udvarhölgy hamar feltele-
fonálta a várost, hogy a szerzőt és a 
színészeket megtalálja. A kabaré telefon-
ján meg is találta őket. Hosszú tanács-
kozás után megtörtént a megállapodás, 
hogy Rózsahegyi, Huszár és Békeffy ki-
mennek másnap délután a Gondviselés-
kórházba és ott eljátszák a fenséges asz-

szonynak a Szövetségeseket. Ugy is tör-
tént. A főherceg asszony Zsófia főher-
cegnőt is magával hozta. Ha lehet, még 
jobban mulatott a darabon, mint először. 
És a hevenyészett kis intim előadás után 
magához kérette a szerzőt és a szerep-
lőket és mind a négyüket bemutattatta 
magának. Harsányi Zsoltnak igen meleg 
hangon fejezte ki legőszintébb tetszését, 
Rózsahegyinek, Huszár Pufinak és Békeffy-
nek pedig külön mondott kedves, igen 
elismerő szavakat. 

A ritka előadás után az iró és a három 
szinész egy autótaxin jött be a városba. 
Harsányi kényelmetlenül szorongot az 
ülésen. 

— Pufi, elfoglalod az egész ülést. 
Talán szerényebb lehetnél egy kicsit. 

Pufi sértődött hangon válaszolt: 
— É n ? Én legyek szerény? Egy 

udvari szállító? 
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„Szerelem". 
— Barta Lajos s z í n m ű v é r ő l . — 

A Vígszínház legfrisebb újdonságának, 
Barta ,Lajos darabjának „Szerelem" a 
címe. Érdekes, hogy már javában folytak 
a rendkívül értékes darab próbái és sem 
a színház, sem a szerző nem tudta még, 
hogy ez lesz a négyfelvonásos darab címe. 
A „Szerelem"-re egész sereg kombináció 
után került csak a sor. „A macskazúgban" 
ez volt az eredeti cím, majd „A három 
kisasszony" szerepelt a kommünikékben. 
De miután a következő újdonságban, a 
„Drei Mäderlhaus"-ban is szerepel a „há-
rom" meg a kisasszony is, tehát uj címet 
kellett keresni. Megindult a hajsza egy 
uj ci m után. A közön-
ség nem is tudja, hogy 
milyen nehéz dolog jó 
címet találni. Olyat, 
amely visszaa ja a 
darab hangulatát és a 
cselekményből is adjon 
valamit. A Vigszinh z 
igazgatósága tíz címet 
is visszautasított, a 
darabtól nagyon sokat 
vártak első perctől 
fogva, nagy súlyt he-
lyezte'; hát erre a mel-
lékesnek látszó körül-
ményre is. Végül aztán 
egy nagy Cl übkávéház-
beli vezérkari megbe-
szélésen, melyenaFalu-
diak és a hadsegédek 
is résztvettek, megállapodtak a „Szerelem"-
ben. Bizonyos, hogy ennél népszerűbbet 
nem találhattak volna és az is beigazo-
lódott, hogy ha a darab bemutatója előtt 
baj van a címmel, ez a legjobb színházi 
kaballa. 

Vannak darabok, melyekről már előre 
tél a közönség. Barta darabja is ezek 
közé tartozik. Barta Lajos neve a legjobb 
csengésüek közé tartozik a modern magyar 
irodalomban. Novellái, melyek a Nyugat-
ban, Világban, Az Újságban jelentek meg 
és könyvei bebizonyították, hogy rend-
kívül értékes és komoly tehetség. 

A „Szerelem" pedig azt igazolja, hogy 
a színpadnak is mestere. A vidéki kis 

város életét és embereit kevesen ismerik 
ugy, mint Barta Lajos. Nagyszerűen, 
tisztán, éles-világosan látja és biztos kéz-
zel emeli fel őket a színpadra. 

Emberei élnek és az előadás befejez-
tével sem halnak meg, mindig emlékezni 
fogunk rá. A három vidéki lány, a három 
Szalay lány alakjának megírása a leg-
sikerültebb irói munka. Három merőben 
ellentétes lányalak. Az egyik szerelmében 
csalódott, a másik szentimentális, a har-
madik tul élénk. P. Gazsi Mariska, Bánkiy 
Judit és Gombaszögy Ella alakítják a 
testvéreket. A cselekmény középpontjában 
egy érdekes férfialak áll. Komoróczy 
Komoróczy hivatalnok. Góth Sándornak 
rég nem volt ilyen nagy alakításra al-
kalma. De ezt az alkalmat alaposan fel-

használta és igazán 
nagyszabású, művészi 
munkát végzett. 

Haraszty Hermin 
az anya, Szerémv pe-
dig az apa szerepé-
ben jutottak hálásszere-
pekhez és Huszár, 
Kemenes és a többiek 
is hálásak lehetnek a 
szerzőnek. 

Barta Lajos igazolta 
azt amit nem lehet elég-
szer hangsúlyozni: a 
szinpadonirodalmi esz-
közökkel is lehet sikert 
elérni; Sőt, igazi nagy 
sikert, olyat amely nem 
pillanatokra szól, csak 
is lelkiismeretesen 

megcsinált, komoly munkával érhetni el. 
Mélyen szántó, izgatóan nagyszerű 

tehetség Barta Lajos, a modern, uj magyar 
irodalomnak kétségtelenül egyik legkivá-
lóbb büszkesége. Darabja mégis, sőt 
éppen ezért végtelenül érdekes, kezdettől 
fogva leköti a közönség érdeklődését és 
fogva tartja egészen az utolsó jelenetig, 
hogy a darab témái, gyönyörű szavai, 
finom hangulatai még soká tovább zsong-
janak lelkünkben. 

A Vígszínház hivatásának magaslatán 
állott, mikor igen szép kiállítással, Qóth 
Sándor művészi rendezésében, előadatta 
ennek az izig-vérig modern, alapos tudásu, 
komoly tehetségű írónak uj darabját. 

Barta Lajos, a „Szerelem" szerzője. 
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Gábor te vagvj? 
Családi beszélgetés. 

Egy körúti kávéházunkban történt. 
Délután öt óra tájban csengeni kezd a 
telefon. 

A pikkológyerek beszél a fülkébe. 
— Halló? 
— Halló, szól egy vékony női hang, 

kérem a Nagy Gábor urat. 

— Kit kérem ? 
— A Nagy Gábor urat. 
A pikkológyerek egy pillanatig tűnő-

dik, de aztán eszébe jut, hogy a Nagy 
Gábor úr, nem lehet más mint Gábor 
Andor, akit a kávéház összes vendégei 
igen tisztelnek és aki a legnépszerűbb 
ember az összes törzsvendégek között. Öt 
krajcár borravalót ad és minden második 
plakáton ott a neve, a nagy Gábor, nem 
is lehet más mint ő : Gábor Andor. 

Félperc múlva már jelenti Gábornak, 
hogy hivják a telefonhoz. 

— Halló, szól Gábor Andor. 
— Halló, szól a női hang, Gábor te 

vagy. 
Én. 
Szervusz. Kérlek az ügyvéd itt volt. 

Érted. 

— Értem. 
— Azt mondta, hogy beszélj Grünnel 

és egyezz meg vele sürgősen. Mond 
Gábor tudnál fizetni ma a Grünnek hat-
ezer koronát. 

— Tudnék. 
— Akkor fizesd ki. A többit pedig 

száz koronás részletekben. Igaz, itt volt 
a Málcsi. Mit gondolsz mit mondott. 

— Fogalmam sincs. 
— Képzeld válik az urától. Jól teszi. 

Az -a gazember mindig verte őt. És éhez-
tette. 

— Szegény asszony. 
— Mit sajnálod, hiszen te az urát 

pártoltad mindig. 
— É n ? Szó sincs róla. Nem is isme-

rem az urát. 
— G á b o r ? Hát nem te beszélsz Gábor. 
— De igen. 
— Nagy G á b o r ? 
— Nem nagysád. Gábor Andor. 

Nyilttér. 
Fiam, Beöthy Zoltán telefon-

száma nein J. 20-00, hanem 37-07. 
BEÖTHY LÁSZLÓ 
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A 

Blaháné a „Mágnás Miská'-nál. 

Hétfőn este néhány perccel a függöny 
felgördülése előtt, a zsúfolt nézőtér so-
rain egy név morajlott végig: B l a h á n é . . . 

Jobbról is, balról is mindenki Blaháné 
páholya felé nézett. 

— Milyen kedves, milyen bájos . . . 
— És a betegség semmi nyomott se 

hagyott rajta. Már helyreállt az egész-
sége . . ., 

Nézd, milyen drágán fogadja a kö-
szöntéseket . . . 

Néhány perc múlva már a színpadon 
is tudták, hogy Blaháné a színházban 
van. A színészek összeálltak és levelet írtak 
neki, melyben megköszönték, hogy eljött, 
Fedák Sári pedig nagy csokrot küldött 
fel a páholyba . . . 

Előad, s közben figyeltük drága, ne-
mes vonású arcát. Nagyon sokat nevetett 
és sokat tapsolt. 

A második felvonásközben felkerestük 
a művésznőt páholyában. 

— Ilyen jól már rég nem mulattam ! 
— igy fogadott — nagyszerű amit ezek 
a gyerekek csinálnak ! 

— Méltóságos asszony egészsége? 
— Hál' istennek most már szépen 

javul. Erősödöm. Boldog vagyok, hogy 
már színházba járhatok. De azt igazán 
nem is hittem volna, hogy ma ilyen pom-
pásan fogok mulatni. Zsazsa, Rátkai meg 
a többiek és mind hallatlanul kedvesek 
és ötletesek. Hihetetlen, hogy mennyi jó 
kedvvel játszanak, pillanatig sem hagy-
hatja abba az ember a kacagást. 

— Most aztán sorra látogatom a szín-
házakat és megnézzem az összes dara-
bokat. 

Eddig csak a „Színházi ÉletB-ből érte-
sültem a színházi világ eseményeiről és 
intimitásairól képzelhető, hogy milyen 
türelmetlenül várom hétről-hétre . . . 

A függöny felgördül, bucsuzunk. 
A harmadik felvonás után az előcsar-

nokban pillanatra ismét találkozunk. 
Blaháné vigan mondja : 
— Tizenegy óra elmuít. Ilyen lump 

se voltam már rég! De legalább nagy-
szerűen mulattam . . . 

Németh Juliska az Apollóban. 

A színházi riporter témaköre napról-
napra bővül és ma már igazán nem ele-
gendő, ha csak a színházak vidékét kiséri 
figyelemmel, mert megesik sokszor, hogy 
a hét színházi eseményei a kabarék 
vagy mulatóhelyek, esetleg a mozi szín-
padán zajlottak le. 

Ilyen kimagasló és kétségtelenül efe-
ményszámba való érdekesség Németh 
Juliska visszaérkezése és budapesti fellé-
pése. A bájos, rendkívüli rokonszenves 
művésznőre jól emlékezhetik a közönség, 
hiszen még 1913-ban a Vígszínházban 
játszott. De aztán, mint annyi kiváló 
tehetségünket, őt is magához vonta a 
külföld és virággal, tapssal, sok-sok 
dicsőséggel magához kötözte. 

Meglepetés volt ezek után, hogy is-
mét magyar színpadon láthattuk. 

Délelőtt, próba alatt benéztünk az 
Apolló-kabaréba. 

A művésznő a nézőtér egyik hátulsó 
sorában várta mig műsor-szerint sor 
kerül rá. 

Megkértük, hogy mondjon el egyet-
mást a Szinházi Élet olvasóinak, kik l ö -
zül igen sokan az érdeklődő kérdések 
egész halmozával kerestek fel bennünket, 
arra a hirre, hogy ismét Pesten fog ját-
szani. 

— Premiér előtt mi mondani valóm 
lehetne más, mint a- , hogy türelmetlenül 
várom, izga'ottan és lámpalázasan u j 
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találkozásomat, a legkedvesebb színházi 
közönséggel, a pestivel. 

— Tudom, hogy meglepetés az, hogy 
ismét itt látnak. Magamnak is meglepe-
tés, hiszen néhány hét előtt még javában 
folyt németországi vendég kőiutam és 
még 31-én Boroszlóban játszottam. 

— De bármilyen szép sikereket arat-
tam is, bármennyi hál ival tartozom is a 
német közönségnek mely olyan nagy 
szeretettel vett körül, mikor Hervay 
Frigyesnek, az Apolló-kabaré kitűnő mű-
vészeti igazgatójának megtisztelő meghí-
vását megkaptam ennek mégis eleget 
tettem. Hervay Frigyes neve elegendő 
garancia volt számomra arra nézve, hogy 
nivós, minden tekintetben elsőrangú lesz 
az Apolló-kabaré. 

— Két szép dalt fogok énekelni. Az 
egyik a „Szivek" a másik pedig Kemény 
Simonnak egy rendkívül finom verse. 

Esetleg elénekelem régi nagy sikerű 
műsorszámomat Szép Ernő „A gyáva le-
gény"-cimű dalát. 

— A jövőre vonatkozólag egyelőre 
csak annyit, hogy az Apolló-kabaré igaz-
gatósága lekötelező szivélyességgel igyek-
szik megfelelő, kedves műsorszámokat 

keresni és több kitűnő Íróval irat olyan 
jeleneteket és darabokat melyekben alkal-
mas szerep lesz számomra . . . 

. . . Ennyit mondhatott csak a mű-
vésznő mert a színpadra kellett mennie. 
Aztán elénekelte két uj dalát. Kevesen 
voltunk csak a nézőtéren, mégis viharos 
taps hálálta meg a ritka élvezetes, mű-
vészi előadást. 

Kabaré a Rákosi iskolában. 

Nincs kedvesebb doiog, mint szini-
iskolai előadásokra járni, figyelni az uja-
kat, a legujabbakat, nézni jövendő nagy 
tehetségek első szárnypróbálgatásait, 
keresni vájjon a sok, ma még egyformán 
szürke nád közül melyik lesz az melyet 
hatalmas betűkkel fognak hirdetni eljö-
vendő évek plakátai . . . 

Ötletes formája volt a Rákosi iskola 
legutóbbi előadásainak. Rákosi Szidi 
fenn ül a színpadon és mint egy vizsgán, 
sorra kihallgatta növendékeit. A pompásan 
sikerült kabarén a következő számoknak 
tapsolhattunk: Indus tánc — Bársony 
Edith ; Dal a porcellán babáról, Virágh 
Ballai/ Margit; Duett Aranyvirágból — 
Ballay Mirgit és Gazda Ilona; „Chopin" 

A Rákosi-növendékek kabaréja. Középen Rákosi Szidi. Mészöly felv 
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magyar dal — Freund Irén ; Nem szabad, 
dehogy szabad, Freund Irén; két Hs 
veréb dalköltemény — Nagy Margit ; 
Magyar dalok — Bársony Edith; Japán 
tánc Gésák — Ráday Aranka ; Táncos 
huszárok duett — Sereg Mária és Ortutay 
Mária ; Gyúrjad Gyurka gyúrjad — Gonda 
Mária ; Szibill — Papp Margit ; Spanyol-
tánc Báchy Irén ; Cseléd nóták — Zöld-
helyi Anna; Emlékszel-e? dal, Erzsi a 
pesti nő — tielvey Erzsébet; A sziv, A 
cintányéros — Semlényi Margit; Varázs 
keringő, duett — Fabinyi Kató, Tibor 
Dezső ; Hollandi facipő — Aggházy 
Melinda; Klasszikus tánc, Be jó, hogy 
kicsi vagy — Farkas Ida, Varázskeringő 
— Földhajó Anna. 

Csak a neveket irtuk le ide, de min-
degyik mellé néhány kedves jelzőt kellene 
irni, mert bájosak, szépek és tehetségesek 
voltak a kislányok. 

* 

Egy kis epizódról kell még megem-
lékeznünk. A 13. szám Helvey Erzsébet 
volt. És hogy a babonás emberek ezen-
túl még jobban rettegjenek a kaballás 
számtól eláruljuk, hogy a fiatal művész-
nővel baleset történt. Kificamította a 
lábát . . . 

Azóta már jól érzi magát és vigan 
megy már tovább a többiekkel együtt 
azon az uton, mely a nagy sikerek felé 
vezet. 

A „ P o m p a s s o n " . 

A legújabb hajviselet, a két kontyból álló 
„pompasson" olyan hódítást keltett már, hogy alig 
van divatos darab, uj operette, amelyben ne sze-
repelne. Sokkal előnyösebb és szebb viselet, mint 
a simán hátrafésült régi frisura, mert az eddig 
ízléstelenül szabadon hagyott fülek is az apró 
loknik által discréten el vannak takarva. . . 
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h /Wodern Sz ínpad uj miisora. 

Ha valakinek feladták volna találó 
kérdés gyanánt, hogyan lehetne a Modern 
Színpadnak mé> nagyobb sikere, mint 
amilyen van, aligha tudta volna kitalálni. 
De a kabaré nem hiába a legjobb ötletek 
hazája, a kabaré ezt is kitalálta. Eddig 
ugyanis Budapesten aratta a példa nélkül 
való sikereket, április elsejétől kezdve 
pedig egyszerre van kivételes nagy sikeie 
Bécsben is, Budapesten is. Medgyaszay 
Vilma ugyanis most Bécsben képviseli a 
Modern Színpadot. Az Apolló-szinházban 
vendégszerepel ott és a bécsiek, akik ilyet 
még csakugyan nem hallottak, bámuló 
lelkesedéssel ünneplik a zseniális magyar 
divában azt a teljesen eredeti és páratlan 
kabaré-müvészetet, amelyet Budapest 
estéről-estére itthon ünnepel a Modern 
Színpad nézőterén. 

A kabaré most u j műsor bemutatására 
készül egyébként. Egész sereg kitűnő 
darab, tréfa, móka, v idámság és dal várja 
a bemutatást az Andrássy-uti kedves és 
intim színházban. A mü c or gerincét most 
is azok a darabok képviselik, amelyek 
Rózsahegyi Kálmánt, Huszár Károlyt és 
Boross Gézát foglalkoztatják. Ezeknek 
egy kis 'észét néhány nap óta már ismeri 
a közönségnek az a része, amely eddig 
jegyet kapott . Néhány este óta játszák 
már Gábor Andor és Nádor Mihály pom-
pás kis blüettjét, amely a „Vannak! — 
négy királyok Lyonban" cimet viseli. A 
legkedvesebb és legtökéletesebb zenés 
tréfák közül való ez a kis darab. Gellért, 
mint Albert, Boross, mint Petár és külö-
nösen Huszár, mint Nikita, a harsogó 
derülíség egész skálájának adnak alkal-
mat. Ugyancsak most volt a bemutatója 
Karinthy Frigyes „Dráma" cimü mulat-
ságos és ötletes kis bohózatának, amely-
ben Rózsahegyi egy ellenálhatatlanul 
kacagtató színházi szerepet játszik. 

Az uj szenzációk közül, amelyek még 
ezután kerülnek bemutatásra, külön figyel-
met kell kérni. „A Mári esete" cimü kis 
szinjá 'éknak, amelyben Harsányi Zsolt 
egy obsitos magyar katona kibékülését 
mondja el a feleségével. A katonát Rózsa-
hegyi játsza, a parasztmenyecskét Pécsi 
Erzsi. Nagyon kedves és meleg szerep 
jutott Nagy Margitnak is, aki egy tanító-

nőt alakit. A darab ugyanis abban a 
rokkant-iskolában játszik ahol fiatal tanító-
nők derék vén népfelkelő analfabétákat 
tanítanak a betűvetés mesterségére. 

Két uj Puf i -darab is készen várja a 
bemutatót. Az egyiket „A Koszorús" cimen 
Gábor Andor irta, értvén a koszorús alatt 
egy komikusan körülrajongott koszorús 
költőt. A másik „A Kassza" cimü Har-
sányt tréfa, ahol egy külvárosi kávés 
eredeti és mulatságos alakja talál Huszár-
ban megfelelő vidámságu személyesitőt. 
Karinthy Frigyes egy u j színpadi bohó-
ságának főszerepét pedig Boross fogja 
játszanii 

Sok egyéb apró és vidám újdonság 
között természetesen az uj magánszámok 
nagyszerű légiója is helyet talál. Kökény 
Ilona, Vidor Feri két u j számot is éne-
kelnek. Boross is uj tréfákat hoz, Forgács 
Rózsi, Pécsi Erzsi, Hollós Rózsi, Rajna 
Alisz, Sólyom Janka, Varsó Pál mind uj 
számokkal szerepelnek az uj műsoron, 
amelyről ismét csak a régi és megszokott 
Kitételt kell leirni, még jobb, mint az 
előző volt. 

WÁGNER 
h a n g l e m e z u j d o n s á g a i a 
k ő v e t k e z ő k : 

Z o k o g v a s i r az ő s s z i 
s zé l . . . 

Három hervadt rózsa ... 
Egyszer mentem el . . . 
Harminckettős bakagyerek 
Ott, ahol a Dnyeszter .. 
A t é r k é p . . . 
Üzenet a táborból... 
Kard és a rózsa . . . 
Te szőke gyerek . . . 
A h a z á é r t . . . 
A hadikórházban . . . 

A „Császárné . . 
Legénybucsu . . . 
Király Ernő mulat.. 
Holnapután . . . 
Futóbolond . . . 
Tovaszálló felhők . 
Valakinek muzsikálnak . 
RáczPali hegedűje. 
Oh, de gyötrő a vágy . . 

stb. stb. 

H a n g l e m e z - m ű s o r t d í j m e n t e s e n k ü l d : 

WÁGNER 
HANGSZER-KIRÁLY 

a világhírű „COLUMBIA" beszélőgép és hanglemez-
gyár f ő r a k t á r a 

Budapest, József-körut 15. Telefon. 
Vidékre 4 hanglemeznél kevesebb nem küldhető. Megrendelés 

esetén előleg küldendő. 
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Lapunk elsőrangú barátja 
az úgynevezett kifogyhatatlan 
emberek közé tartozik. Hétfőn 
ismét beállított a szerkesztő-
ségbe. A segédszerkesztő, a 
helyett, hogy Zugligeti tisztelet-
teljes köszönését fogadta volna, 

•rámordult : 
— Talán megint millió-szer-

zési ötlete van ? 
Zugligeti a vértanuk és a 

félreismert nagyságok szomorú, 
lirai mosolyával felelt: 

— Ó kérem, , nem kell hozzám igazság-
talannak lenni Én már lemondtam az ilyen 
fantazmagóriákról. Nem álmodom én már 
milliókról. Én csak a magam néhány kis száz-
ezer koronáját szeretném megkeresni, aztán 
szép csendesen és szerényen meghúzódnék 
kis siófoki villámban. 

Itt aztán hirtelen a szilárd legátóba csapott 
át az eddig andante Zugligeti zenei elő-
jegyzése. 

— Mert viszont azt a néhány százezrecs-
két csakugyan meg fogom szerezni. Már tudom 
is, hogyan. Ne is tessék faggatni, hiszen úgyis 
elmondom. A kormány elé egy nagyszabású 
memorandummal fogok járulni. Az egész me-
morandum konstrukciója már készen van a 
fejemben, csak le kell irni. Az alapötlete, ezt 
teljes szerénységgel bevallom, egyenesen szen-
zációs. Legelőször is arra fogom felhivni a 
kormány figyelmét, hogy a papirhiány enyhí-
tésére rendezzen egy levéltelen napot. Ezen a 
napon senki sem fog levelet irni. Ezer és ezer 
mázsa papir marad meg az országban. Azon-
kívül a szegény adósok is nyugton lesznek egy 
nap az ügyvédi levelektől Másodszor: az 
államvagyon gyarapítása céljából rendezni kell 
egy országos hangtalan napot. Sok embernek 
kincs van a torkában. Ha nincs dal, nem fogy 
a kincs. Óriási megtakarítás. Ha Környey egy-
maga egy napig nem énekel, megspórol annyit, 
amennyit egy napi folytonos énekléssel meg-
szerezhetne. Ezt az összeget bátran merem 
húszezer koronának mondani. (Ebből tizper-
cent nekem, az már Környey utján kétezer 
korona szerzői tantiém.) És igy tovább. Kell 
például egy zárórátlan napot rendezni. Senki 
sem mehet haza reggel hat óra előtt. Magyar-
ország husz millió lakosa megspórol — á husz 
fillér — összesen négy millió korona kapu-
pénzt. Talált pénz. De most jön a java. A 
posztóhiány enyhítésére valamelyik szép me-
leg napon ruhátlan napot kell rendezni. Ezen 
a napon a posztókészlet kímélése céljából 
mindenki ruhátlanul köteles járni. Tessék 
elképzelni, milyen mulatságos lesz ez. Például 
Huszár Pufi. Hogy a színésznőkről ne is 
beszéljek . . . 

— Ne is beszéljen. A mi lapunk csa-
ládi lap. 

— Jó, már nem is szóltam semmit. Na ! !? 
Milyen a terv ? ! ! 

A segédszerkesztő általános megdöbbenésre 
helyeselte a tervet. De aztán fordulatot vett. 

— A terv helyes. Annyira, hogy mi az idő-
hiány enyhítése céljából minden hétfőn Zug-
ligetieden napot fogunk rendezni. Alászolgája. 

De Zugligeti nem hagy túltenni magán. 
Száraz,,üzleti hangon folytat ta: 

— Úgy látom, segédszerkesztőséged he-
lyesli a tervet. Felajánlom megvételre. 

A segédszerkesztő kivett egy koronát. 
— Itt a vételár. Azonkívül még több ilyen 

tervre volna szükségem. Menjen el és tűnőd-
jék. Legyen gondja rá. 

— Nem lehet, — felelt vigan Zugligeti, — 
van egy koronám. Ma gondtalan napot ren-
dezek. 

Darumadár ha elszálls.z . . .* 
Radnóti József verse. 

Zenéjét szerzé : Zerkovitz Béla. 
1. A darú száll süvít a szél 

Már újra rám szakad a tél 
Hideg van éles vad csikorgó 
Eszembe jut a pesti korzó 
A pesti élet pesti fény . . . 
A szivem nyugodni se hágy, 
Mindennél fájóbb már a vágy, 
Már úgy szeretnék haza menni 
Boldog békében megpihenni 
Egy csöndes tűzhely lágy ölén! 

Refrain : 
Darumadár ha elszállsz délfelé 
Repülj egy árva kis hajlék fölé 
Kopogtasd meg a házam ablakát 
Vidd el a csókos szivem sóhaját: 
Nem vár hiába aki visszavár 
Darumadár, darumadár ! 

2. Én édes szőkeasszonyom 
Örökkön róla álmodom 
Ide ül csöndben az ölembe, 
És belekaczag a szemembe 
Mikor a vágyam hazaszáll 
A szava hittel van tele, 
Érzi, hogy ott vagyok vele, 
Az édes angyal csacska, dőre 
Nekem térit az asztalfőre, 
Mert minden este hazavár . . . [Refrain] 

3. S te szőke fürtű kis gyerek . . . 
Gondolni rád nem is merek 
Sírok mintha nem lennék férfi 
De aki apa az megérti 
Szivemnek fájó bánatát — 
Látom kék csillogó szemed 
Érzem a szived hogy remeg, 
Hallom hogy hivsz gügyögő száddal 
És Imádkozol kis kacsóddal 
Hogy haza jöjjön az apád ! [Refrain] 

* Zenéje megjelent Rózsavölgyi és Társa cég 
kiadásában. 
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Az uj Zerl(ovitz=operett. 

Az elmúlt hét legnagyobb színházi 
szenzációja kétségtelenül az a kipattant 
hir volt, mely a napilapok révén elárult 
egyet-mást az uj Zerkovitz-operettről. Az 
a nagy publikum még annak idején az 
„Aranyesőt" és „Katonadolog" cimü 
operettet szezon slágerré avatta, (Katona-
dolog azóta Amerikában is diadalmas 
sikereket arat!) joggal nézett nagy vára-
kozással a további Zerkovitz-operettek 
elé. Csak dicsérjük Zerkovitz józan, meg-
fontolt gondolkodását, hogy a sok kínál-
kozó aikalom közül kiválasztotta a leg-
brilliánsabbat, amikor az operett irodalom 
két legtöbb világsikert látott librettistájá-
nak szintén világsikerekre predesztinált 
könyvét fogadta el. Jakobsohn és 
Bodansky állandó munkatársai Lehárnak 
és Strausznak. A „Varázskeringő" és a 
„Luxemburg grófja" nagy népszerüségü 
szerzői szerencsés ötlettől megkapva 
legújabb szövegkönyvüket Zerko vitz 
Bélának adták, kinek neve ma a legjobb 
csengésüek közé tartozik, az operett 
világpiacon, megzenésítésre. Beöthy 
László igazgatóé a főérdem, ki Szécsi 
Ferencnek „Utazás az özvegység felé" 
cimü nagysikerű vígjátékában felfedezte a 
kitűnő operett-magot és felhívta rá 
Jakobsohn és Bodansky figyelmét. Az uj 
operett Beöthy László igazgató tulajdona 
és a jövő szezon derekán a Király-szinház-
ban kerül szinre. Bizonyos, hogy Zerkovitz 
Béla hatalmas közönsége nagy örömmel 
fogadja az uj operettet és a kitűnő zene-
szerző népszerűsége tetemesen fokozódni 
fog még és ujabb, szélesebb rétegeket 
hódítanak me^ a Zerkovitz-dalok. 

Çalogh Klári. 

A „Hermalin" egyik jelenetében egy 
kedves, fiatal szinészlány tűnt fel a kö-
zönségnek. Balogh Klárinak hívják, a 
Szinészegyesület iskolájának növendéke 
és a növendék előadások folyamán min-
dig kitűnt egyre fejlődő művészi kép ssé-
geivel azok közé tartozik, kiknek minden 
mozdulatán, szaván érzik a színpadra 
termettség és akikből a kellő vezetés, a 
legnagyszerűbb művészerőt. fejlesztheti. 
Sok reménnyel nézünk jövője elé. 

Balogh Klári. Mészöly felv. 

A fordítás. Külföldi da-
rab fordítását bízta egyik 
ifjú, kedves Írónkra vala-
melyik színházunk igazga-

tója. Az iró büszkén mesélte a kávéházban 
összes ismerőseinek a nagyfontosságú 
eseményt, elmondta, milyen nagyszerű 
uj ötletei vannak a fordításához, milyen 
gőzerővel fogja megcsinálni, terminusra 
el kell készülnie stb. 

A többiek hallgatták és pukkadoztak. 
Az ifjú iró és most már fordító más-

nap megkésve jelent meg a kávéházi 
törzsasztalnál. 

— Na, mennyire vagy a fordítással? 
— hangzott kórusban a kérdés. 

— Ö, m?r nagyon sokat dolgoztam. 
A legfontosabbal elkészültem. 

— Mi a z ? 
— Felvettem az előleget. 
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Ä hdrom gentleman. A főhős egy zeneszerző, ki ott szerzi 
- Drégely darab az Apollóban. - a z e n é t - h o n n a n é P P e n ÍÓ1 e s i k é s a k i t 

névtelen levelek azzal vádoltak be egy 
„A kisasszony férje" néhány hónap csomó férjnél, hogy elcsábította a felesé-

alatt a szövetséges és semleges országok güket. 
összes nagyobb színpadain szinre került És a férjek felvonulnak és követelik 
és mindenütt nagy sikere volt. Pesti elő- tőle, hogy vegye el feleségül a felesé-
adásai közelednek a századik jubileum- güket. 
hoz. Nem csodálhatjuk teh^t, hogy Dré- , A zeneszerző a bonyolult helyzetből 
gely Gábor, kinek A szerencse fiá"-val csak rendkívül súlyos ujabb bonyodal-
már egy ízben volt hasonló világsikere mákon keresztül tud menekülni, közben 
a legkeresettebb színpadi szerzők közé | azonban halálra nevetteti a közönséget, 
emelkedett. A három gentlemant a kabaré három 

Uj darabját, melyen most dolgozik erőssége Boross, Kőváry, Sajó játsza. 
már jó előre lefoglalta egész sereg szinház. Hogy ők hárman mit tudnak a hálás és 

Nem túlzás tehát, ha azt mondjuk, testükre szabott szerepekből kihozni azt 
hogy ha a legdivatosabb szerzők közé lehetetlen kellőképen méltányolni, 
tartozik. Rendkívül ügyesek a női szerepek 

„A három gentleman". Drégely Gá- alakitói Haraszthy Mici és Szőllősy 
bor legújabb darabja az Apolló-kabaré Rózsi is. 
ban kerül szinre. Félóráig lartó bohózat, „A három gentleman" nagy sikerét n i 
de annyi a vidám helyzet benne, hogy sem bizonyítja jobban, mint hogy már a 
egész estét betöltő bohózatra is elég bécsi Apolló-színház is megszerezte elő-
volna. 1 adásra és a közeljövőben már elő is adja. 

Tessék szavazni! 
Sz ínház i Élet o r s z á g o s k e d v e n c v e r s e n y e . 

Óriási garmada áll előttünk: az egész 
ország színházi közönsége valóban nem 
várt érdeklődéssel siet hitet tenni a maga 
kedvencei mellett. A szavazások eredmé-
nyének eddigi állása a legérdekesebb 
meglepetéseket hozta néhol. Régi bálvá-
nyok megdőltek a közönség nagyarányú 
melegséggel tüntet egy-egy uj kedvenc 
mellett. 

A mai számunkhoz mellékelt szavazó-
cédulával lezárjuk a versenyt. Ezzel a 
szavazócédulával még lehel szavazni. A 
legtöbb helyen még ingadózik a szava-
zatok aránya. Ezen a héten fog eldőlni. 
Ki hát az igazi kedvenc 

A szavazócédulát legcélszerűbb kitöltés 
után rendes levelezőlapra ragasztani és 
ugy beküldeni. A színházi városok — köz-
tük természetesen Budapest — legked-
veltebb színészeinek és színésznőinek 
névsorát a szavazás végső eredményekép-
pen a Színházi Élet húsvétkor megjelenő 
Fedák-albumában fogjuk közölni. 

Azok között, akik a nyertesekre sza-
vaztak, minden városban kisorsoljuk a 
kedvencek egy-egy autogrammos arcképét. 

A nyertes szavazók névsorát is a Fedák-
albumban fogja megtalálni az olvasó. 

K e d v e n c e m : 

színész. 

város neve. 

színésznő, 

szavazó neve lakása. 

fl színházi közönség 

keduenc találkozóhelye! 
Havi ebéd-bérlet „ , 
- étlap szerint - ™ajd°m„ s • -
4 fogás 60 kor. OLAH GYABFAS 



18. oldal SZinUAZJ ELET 

Két fényl{épgyüjtemén\}. 
Az Operaház legközelebbi újdonsága, mint 

ismeretes, a Bécsben élő magyar Schmidt 
Ferencnek Hugó Viktor világhírű regénye után 
készült kétfelvonásos operája, a Notre-Dame 
lesz. Az Operaházban már javában készülnek 
a bemutatóra. A folyosókon sétálókat délelőt-
tönként meg-megcsapja egy-egy forró melódia-
foszlány: Schinidt partitúrájának valamelyik 
részlete, mely a próbaszobák ajtaja mögül kiszű-
rődik, a kórus is tanulja már a nagyszerű 
együtteseket, a legfelső emeleten pedig, ahol a 
díszleteket festik, Kéméndy Jenő műhelyében 
javában folynak a tervezgetések, hogy a mi 
Operaházunkban minél tökéletesebb kiáíiitásban 
kerüljön a közönség elé ez az érdekes, színpom-
pás dalmű. 

Különösen nagy gondot okoz az opera két 
utolsó képének rendezése. A második felvonás 
második képe ugyanis a Notre-Dame hatalmas 
terén játszik, a harmadik pedig a gyönyörű 
épület erkélyén, a két torony közt lévő plateaun. 
Kern Aurél igazgató, a Notre-Dame legbuzgóbb 
rendezője megkérte Kéméndy mestert, hogy 
ehhez a képhez csak a templom kapuját fesse 
meg. Az egész háttér a Notre-Dame kapuja lesz 
a maga impozáns nagy méreteiben és a templom 
arányait szembeszökővé fogja tenni a kórus, 
mely a kapu előtt állva hátraszegett nyakkal néz 
majd a magasságba, jelezve ezzeî, hogy odafönnt 
történik valami. 

Még érdekesebb diszletezői feladatot nyújt az 
utolsó kép : a Notre-Dame erkélye, amit szintén 
ugy akarnak megkonstruálni, hogy érzékeltesse 
a magasságot és emellett hü legven az eredetihez. 

A természetesség, hűség, ez foglalkoztatja 
erősen Kern Aurélt a Notre-Dame előkészüle-
teinél. Azt szeretné, ha a világhírű, történeti 
multu párisi templom tökéletes, hü másolata állna 
az Operaház színpadán. 

M E G J E L E N T ! M E G J E L E N T ! 

SZENES EMBER könyve f 

„AUTO&RAMMOT KEREK" 
t r é f A k , j e l e n e t e k 
A k ö n y v p i a c l e g v i d á -
m a b b é s l e g ö t l e t e s e b b 
k ö n y v e . A r a 2 k o r o n a . 
K a p h a t ó m i n d e n n a -
g y o b b k ö n y v k e r e s k e -
d é s b e n é s a p á l y a u d v a -
r o k o n . M e g r e n d e l h e t ő 
a „ S Z Í N H Á Z I É L E T " 
k i a d ó h i v a t a l a u t j á n i s . 

* Hangszereket a katonáknak ma már mindenki ajándékozhat, 
mert mindazok, melyek a harctéren küzdő hőseink pihenő óráit 
kellemessé és élvezetessé varázsolják, már csekély I koronától 
kezdve kaphatók Wágner „Hangszerkirály"-nál (Budapest, VIII., 
József-korút 150 Kérjen a saját érdekében fényképes hangszer-
árjegyzéket és küldje be rendelését mielőbb, hogy dacára a 
postaforgalom nehézkes és késedelmes voltának, a hangszerek 
kellő időben rendeltetési helyükön lehessenek. 

— Minden készletet, minden díszítést utánozn 
kell, — mondta a napokban Kétnéndynek. — 
Várjon csak mester, a náboru előtt Párisban jár-
tam, akkor megvettem a Notre-Dame részletei-
nek fényképeit, majd elhozom. 

— Nekem is van néhány — szólt szelíden 
Kéméndy — majd én is elhozom. 

Másnap felkereste Kéméndy Kern Aurélt az 
igazgatói szobában. 

— Elhoztam a képeket. 
— Én is. Tessék, itt vannak. 
Mindegyik kezébe vette a másik kolekcióját' 

elkezdték forgatni a képeket, aztán meglepetten 
néztek egymásra : ugyanazok voltak Kern gyűj-
teményében, mint Kéinéndyében. 

Hogyan történhetett e z ? 
Kern a háború kitörése előtt járt Párisban, 

tudta, hogy a Notre-Dame-ot elő akarják adni 
az Operaházban, gondolta, jó k s z majd a kri-
tika-írásnál a rendezés bírálásához az eredet 
képeket felhasználni. Alapos újságíró létére meg-
vette mindazokat a templomrészleteket, melyek 
a Schmidt-operábán előfordulnak. Kéméndy még 
akkor járt Párisban, mikor Bécsben uj volt a 
Schmidt-opera. A zeneszerzőről tudta, hogy 
magyar ember, sejtette, hogy műve elkerül valaha 
hozzánk is. „Vtinden esetre" megvette azokat a 
fotográfiákat, melyeket a díszletekhez fel lehet 
majd használni. 

Így került aztán most össze a két egyforma 
fénykép-gyűjtemény. A Notre Dame díszletei 
tehát igazán alapos S t u d i u m a 'apján készülnek. 

Buday Dénes 
a talentumos fiatal zeneszerző. 
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Vidámságot, ötletes, könnyű de ízlés-
telenné sohasem való mulatságot jelent 
Budapestnek a vidámság legszebb palo-
tája: a Télikert Tudvalevőleg legszebb 
mulatóhelye a fővárosnak és az igazga-
tóság minden igyekezettel azon van, hogy 
a ragyogó kerethez méltó műsor fogadja 
ÜT az előkelő közönséget. 

A záróra csak annyiban 
változtatottá helyzeten, hegy 
most hamarabb kezdődik a 
kacagás és most a műsor 
legeslegjavát nyújtják a kö-
zönségnek. De ez a műsor 
nemcsak minőségüleg első-
rangú, de mennyiségileg is 
rekord-műsor, mert még a 
szokottnál is gazdagabb. 

Az est szenzációja ter-
mészetesen Hansi Niese 
fellépte. Bécs város bolon-
dul ezért a művésznőért, 
imádják, közönsége él-hal 
érte és aki megnézi őt a 
Télikertben rögtön megérti 
ezt a Niese-lázt, sőt mi több 
maga is beáll a Niese-
rajongók nagy táborába. 

A „Fleissig, treu und 
ehrlich" cimü bohózatban 
öt szerepet játszik. Öt 
merőben ellentétes alakítás, 
de egyik vidámabb mint a 
másik, képzelhető például, 
hogy milyen hatásokat tud 
elérni Hansi Niese mint 
cseh dajka. Vagy az igazi 
bécsi walzert, hogy táncolja ! 

Újra meg újra felzug a tapsvihar és 
százszor is elismételtetnék vele egy-egy 
számát, ha lehetne. 

A Télikert igazgatósága gondoskodott 
arról, hogy a műsor további száma mél-
tón sorakozzék a sláger bohózathoz. 

A komoly irodalmat Ráskay Ferencnek, 

Hildegarde, a „Télikert" vendége 
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kitűnően megirt, izgalmas, nagyhatású 
drámája a „Bestia" képviseli. / z értékes 
darab érdekes női főszerepéban Molnár 
Aranka sok Ízléssel megrajzolt, művészi 
kézzel fölépített alakítást nyújt. A többi 
szereplő is kitűnő. Makay Gabriella ra-
gyogó szép, Bánóczy dr. igen ügyes, 
Gellért Lajos pedig mint minden fel-
léptekor most is bebizonyította, hogy a 
szinészgeneráció legkomolyabb tehetsége. 

A közönségnek nagyon tetszik az e.->t 
harmadik darabja is, a „Hableány" cimü 
énekes bohózat. 

A magánszámok kőzött egész sereg 
olyan van melyről hosszasabban kell meg-
emlékezni. 

A legelsők között kell említenünk 
Ujváry Károly számait. Carl Ujváryt hiába 
hivja és várja a bécsi közönség, most 
már nem engedjük meg egykönnyen. Nem 
is igen hinnők, hogy elkívánkozna leg-
frissebb diadalainak színhelyéről, hiszen 
a közönség estéről-estére szinte tüntetés-
szerüen ünnepli. Aktuális dalai és c.'gány 
kiséret melleit elénekelt nótái különösen 
tetszenek a közönségnek és méltán, mert 
ötletesek és vidámak. 

A Télikert sok táncos-csodája közül 
ki kell emelnönk a ragyogó Hildegarde 
táncosnőt ki százával hódítja meg a 
szegény pesti férfisziveket. 

Külön fejezetet illik szentelni a „Téli-
kert uj primadonnájának: K:vács Lilynek. 
Neve jólcsengésü már a kabarék világá-
ban és minden dalnak népszerűséget jelent 
az, ha ő elfogadja éneklésre. Százával 
ostromolják a kupléirók és igy igazán 
alkalma van a legjobbak közül választani. 
Marthon Gézának, a kitűnő karmester-
zeneszerzőnek Cuncikám cimü dalát 
énekli és a „Cuncikám" néhány nap alatt 
népszerű lett . . . 

. . . Igaza volt annak a habitüének 
aki megállapította, hogy a „7>7z"-kert 
tavasszal a legnagyszerűbb. 

Szappanbuborékok. 
— Az Olga Desmond sorozat legújabb filmje. — 

A leggratiózusabb táncosnő finom és 
előkelő produkcióiban csak nemrég gyö-
nyörködtünk a Royal Orfeumban, s nem-
rég hogy megjelent Olga Desmond első 
filmje, a Nocturno, amely valóban oly 
finom és pasztellszerű volt, mint egy 
nyári, holdvilágos éj — már megjelenik 
Olga Desmond második filmje-

A művésznő ezúttal is eltért a film-
sablontól. 

Az uj Olga Desmond filmen hiába 
keresi a néző a moziromantika fordulatait, 
a mindig izgalmas mesét. Ez a darab 
finom és poétikus képek sorozata. Vala-
mint egészen különös és magasrendű 
gyönyörűség ezt a filmet nézni. 

Ez több a mozinál. Ez a film már a 
művészet legnemesebb eszközeivel olyan 
húrokat is megpenget, aminők csak a 
legnemesebb balletnél szólalnak meg. 

Az életet példázza ez a film. Az életet, 
a tragédiát, a szerelmet, ami mind nem 
más, mint szappanbuborék . . . 

Egy csalódott lányt játszik ez uj 
dara ban Olga Desmond. Színjátszó 
művészete széles skáláján az érzelmek 
ezernyi variációját jeleníti meg. Művészi 
élmény ez a film, olyan, mint igen kevés 
volt még. 

A nénut filmgyártásnak technikailag 
is kiváló produktun.a ez a film. Ugy a 
rendez s, mint Olga Desmond partnerei-
nek - csupa elsőrendű német művész-
nek — a játéka elsőrendüek. 

Külön esemény volt a rendezés már 
az első Olga Desmond filmnél is. Ennél 
még feltűnőbb az a komoly művészi izlés, 
amellyel a szimbolikus témát filmre vitték. 

Feltűnést fognak kelteni az egyes tech-
nikai ötletek is. 

A kiváló filmalkotás április 24-én 
kerül bemutatásra. 
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népszerűséget, hogy me-
séjüknek befejezése min-
dig harmonikus, boldog. 
Henny Porten mindég a 
szerelemben diadalmas 
nőt ábrázolja. Ez a leg-
természetesebb szerepe. 

Az Alaxandra, a 
Miívészlelkek, Utolsó 
imádság, Sohse megyek 
férjhez, Szerelmi bal-
eset, Hullámok ölén az 

német filmtermelés csúcsából való. A 
Philipp és Pressburger-cégnek pedig mely 
a Salambót, Alagutat s annyi más nagy 
filmet hozott ki. A legnagyobb, legművé-
sziebb attrakciói közé tartoznak a Henny 
Porten filmek, melyek közül most az idei 
sorozat utolsójául a „Diadálmas szere-
lem" kerül nyilvánosságra. 

Ebben az uj darabban is a régi kvali-
tásaival tündöklik a filmdiva — ám 
(különben ezt alig is kell magyarázni) 
régi kvalitásai mellett is folyton uj ez a 
nagy művésznő. Minden uj kreációjában 
felfedezünk valami uj kvalitást — de 
hiszen ez tette őt azzá a nagy és példát-
lan népszerüségü művésznővé aki ma. 

idei Henny Porten soro-
zatnak mind egy-egy 
nagysikerét jelenti. Min-
den egyes példányuk a Henny Porten. 

Henny Porten. 
A filmsorozatok már nem egy film-

primadonnát vetettek felszínre, de annyira 
egynek a népszerűsége sem gyökerese-
dett meg a nagyközönség százezreinek 
körében, mint Henny Portenné. Vannak 
hivei, kik csökönyösen csak moziba jár-
nak, ahol Henny Porten-filmet is mutat-
nak. Hogy hány titkos imádója van azt 
még hozzávetőleg sem lehet kiszámítani. 
Tagadhatatlanul a leggraciózusabb német 
filmprimadonna. A lányos bájosság sugár-
zik arcának minden vonalából, a tekinte-
téből, minden egyes mozdulatából, Rakon-
cátlan trempramentumu mint egy tízesz-
tendős leány, de csak 
egy-egy pillanatra. A 
következőpillanatban már 
komoly hangulat ül ar-
cára. Vig és komoly sze-
repekben egyaránt jó de 
egyetlen szerepében sem 
kizárólag tragika vagy 
komika. Egyik sem ille-
nék az ő bájosságához. 
Szépségén kívül talán az 
alapozta meg a Henny 
Porten-filmet szerfölötti 



hallo m m 
Három a kislány, ez lesz a magyar cime a „Drei 

Mädelhaus"-nak. A bemutató 
előadás valószínűleg húsvét vasárnapján lesz. A 
férfifőszereplök élén mint ismeretes Környey 
Béla áll. A női szereplők közül vezető szerephez 
jut Kosáry Emmi és Honti Hanna. Utóbbi egy-
két év előtt Hajnal Hajnalka név alatt mint fiatal 
növendék-szinésznő már jelentős sikereket ara-
tott, azóta folyton tanult és olyan hatalmasat 
fejlődött, hogy játéka nagy meglepetés lesz a 
közönség számára. 

Kedden délután irta alá Gombaszögi Frida azt a 
szerződést, mely a Víg-

színházhoz köti a jövő szezontól kezdve. A szer-
ződés három esztendőre szól. 

Korda Sándort,, kitünő-ujságiró kollegánkat, ki 
mint mozirendező már eddig is 

igen szép eredményeket ért el, többek közölt a 
Lyon Lea filmmel, rendezőnek leszerződtette 
Janovits Jenő dr. igazgató a Transzilvania film-
gyárhoz. 

Jókai Mór tehetségének ereje a maga bűvös káp-
rázatos mivoltában ragyog még ma is, 

örök bizonyságaképen annak, hogy az igazi ér-
ték csak növekedhet értékében. Az „Egy ma-
gyar nábob" Hevesi Sándor kitűnő átdol-
gozásában kerül szinre estéről-estére zsúfolt 
házakat vonz. A Színházi Élet a jövő héten 
„Egy magyar nábob-számot ad, 

Mese. A berlini Kammerspiele színpadán a mult 
szombaton volt a bemutatója a Märchen 

(Mese) cimü némajátéknak, amelynek szöveg-
könyvét és koreográfiáját Mátray Ernő irla, a 
magyar származású fiatal német színész, egyik 
erőssége a Deutsches Theaternek, Reinhardt hi-
res színházának. A pantomimet a kritika és a 
közönség egyértelmű tetszéssel fogadta. A Kam-
merspieleben, ebben az előkelő, a felsőbb 
százaknak való színházban, ahol ritka jutalom a 
közönség elragadtatása, nyíltszíni tapsok hang-
zottak el egymásután, szépen és megkapóan 
megkomponált darab legteljesebbjét érte meg a 
sikereknek. A kitérő muzsikát László Sándor, a 
Berlinben élőjjeles magyar zongoraművész szer-
zettea magyar színész szövegkönyvéhez s a zene 
is sokban járult hozzá a darab érdekéhez. Mát-
ray a némajátékban szereplő színészekkel együtt 
a nyári hónapokban körútra indul s a német 
városok után Budapestre is eljön. 

A tanár úr darabja. 
Marton Sándor dr. a Beöthy-
szinházak kitűnő ügyésze 

' levelet irt a minap a veze-
ó Színpadi Szerzők Ügynök-

sége nevében Karinthy Frigyesnek, jönne 
fel hozzá az irodájába, valami kis „át-
alakitás*-t szeretne rábizni. Karinthy más-
nap pontosan beállított Marton irodájába, 
illemtudóan leemelte kalapját, aztán ku-
tató arcai nézve körül mesteremberes 
hangon kérdezte : 

— Nahát, mit kell itt alakítani ? 
Martont nem lepte meg ez a bekö-

szöntés. Felvett egy vastag füzetet az író-
asztaláról és odanyújtotta a kitűnő irónak. 

— Nézze kedves Karinthy, ebből a 
vígjátékból kellene egy épkézlább dara-
bot csinálni. Javítsa ki, dolgozza át, 
faragja meg. 

Karinthy hóna alá csapta puha kalap-
ját, kezébe vette a füzetet és nagy szak-
értelemmel nyitotta fel a fedelét. A követ-
kező pillanatban a Marton-iroda egész 
személyzete ijedten ugrott fel az Íróasz-
talok mellől. Karinthy sziu-indiánokat 
megszégyenítő kiáltásokkal egyszerre el-
kezdett eszeveszetten forogni a saját ten-
gelye körül, ringta maga alól két lábát 
és valami egészen újfajta csatatáncot járt 
a perzsaszőnyegen. 

Marton megdöbbenve nézett rá, már 
emelte a kagylót, hogy telefonáljon a 
mentőknek, de közben megkísérelte még: 
szelíden, félve szólt vendégére. 

— Karinthy, az istenért, mi ba ja ! . . . 
— Hihihi, doktor ur . . . meg kell 

bolondulni . . . brühühü . . . nézze 
csak . . . ezt a darabot az én volt ma-
gyar tanárom irta, aki mindig megcen-
zurázta az én dolgozataimat . . . no most 
én fogom javítani az ő dolgozatát . . . 
de ki is fogom javítani . . . megfirom, 
megfaragom, átgépirom, lefordítom, ki-
fordítom . . . hehehe erre nem gondolt 
a tanár ur . . . hogy én . . . hát nem 
nagyszerű . . . de biz javitom én a ku-
tyafáját . . . tessék csak nálam hagyni. 

Aztán egyszerre lecsillapodott. 
— És az előleg? — kérdezte könnyed 

hangon 
Martonnak nem kellett telefonálni. Az 

iroda személyzete is megnyugodott. Semmi 
baja sem volt már Karinthynak. 
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Gyerekszáj. A sok gyer-
mekvicc között, amelyet bol-
dog apák szoktak egymásnak 
mesélni, egyik legkedvesebb 
a Szántó Gáspár kis fiának 

a mondása. A fiatal ur egyszer a mamá-
jával sétált az utcán és lelkendezve kiál-
tott, egy társzíkérre mutatva: 

— Nézd, mama, mennyi persely! 
A társzekér ugyanis egy csorda eleven 

disznóval döcögött a vágóhíd felé. 

Környei Béla statiszta 
A Vigszinház tagjai próba 
előtt a napfényen sütkérez-
tek. A szereposztó lejött és 

hozta a „Három a kislány" szerepeit. Az 
egyik szerepnek nem tudta megtalálni 
gazdáját. Tanácstalanul nézett körül a 
kapuban. 

Józsi néni, kiszól a portás szobából. 
— Ejnye kit keres olyan nagyon. 
Van itt még egy szerep. Valami Kör-

nyeynek a szerepe. Ki az, Józsi néni ? 
— Ismer a tene minden statisztát! — 

feleli a derék, nagy népszerűségnek ör-
vendő asszonyság. 

Gere sapkája. Gere 
Zsigmond, a vitéz színész-
katona, szép érmekkel a 
mellén, hazajött egy kis sza-
badságra Ahogy a lövész-

árok illata után itihon megszagolta a 
színházi levegőt, hirtelen nagy vágyakozás 
fogta el. Játszani szeretelt volna. 

Egy darabig még csak ellentállt. De 
a mult v isárnap délután nem birta tovább. 
Elment a Magyar Színházba, ahol éppen 
kezdték a Sárga liliom előadását. Gyor-
san elkérte régi kedves szerepét az uj 
személyesitőtől és bement a színpadra. 
Katonatisztet játszott és pedig a saját 
sapkájával. 

Egy jelenet alatt, míg Gere benn a 
színpadon alakított, s a sapkája kinn 
maradt a kulisszák között, a színházi 
szabó a kezébe vette a sapkát. 

— Ejnye, ejnye, — mondta magában, 
— ho^y lehet e z ? Minden színházi sap-
kába beleírtam a szereplő nevét. Hogy 
lehet az, hogy ebben nincs benne? 

Tintaceruzát vett elő és beleirta: 
„Gere — Sárga liliom". Aztán vissza-

tette. Gere később kijött, fejére tette a 
sapkát és mivel elvégezte az alakítást, 
kávéházba ment uzsonnázni. Ott egy 
kollégája nézegette a sapkát: 

— Hallod-e Zsiga! Hát te a szinházi 
kellék-sapkában katonáskodol ? 

G re csodálkozva nézte a sapkát. 
Nem értette a dolgot. Máig se érti. De 
ha ezt a történetet elolvassa meg fogja 
érteni. 

író és rendező. Abban 
az irodalmi veszekedésben, 
amely Drégely Gábor akadé-

vJ miai pályadija körül tört ki, 
részt vett Hevesi Sándor és Márkus 
László is. Mindkettő olyan heves érvek-
kel támogatta a maga álláspontját, hogy 
a végén egy kicsit összevesztek. Annyira, 
hogy első haragjukban beszüntették az 
érintkezést. Másnapra kialudták a haragot, 
de azért magya os csökönyöséggel meg-
maradtak a nem beszélési viszony mellett. 

Közben Hevesi Sándor darabot irt a 
Magyar Színház számára a Jókai Magyar 
nábobjábcl. A darab rendezője Márkus 
László lett. A próbák megkezdődtek. Az 
iró is ott volt, a rendező is. Nem tudtak 
volna dolgozni, ha nem beszélnek egy-
mással. Mindjárt az első próbán tehát a 
hivatalos érintkezés- idejére felfügesztet-
ték a haragot. 

A p/óba véget ért, de iró és rendező 
egy szcenikai kérdéfen még vitatkoztak. 
Elindultak tehát vitatkozva a kapu felé. 
Aztán le a Wesselényi-utcán. Aztán a 
körúton. Egyszer csak Hevesi azt mondja : 

— Te Laczi ! Hiszen mi, ugylátszik, 
beszélünk egymással ! 

— Az ám. Észre se vettem. 
Azzal nyugodtan tovább vitatkoztak, 

így békült ki Hevesi Sándor és Márkus 
László. 

A modern szinésznő. 
Rövid párbeszéd a Modern 
Kabaré foyerjában. 

— Tudod-e, ki a 
dernebb szinésznő. 

— Halljuk. 
— Pécsi Erzsi. 
— Indokolás? 
— A Modern 

Modern Panzióban lakik. 

legmo-

Szinpad tagja és a 
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JÁNOS VITÉZ 
A FILMEN. 

Ki hitte volna csak egy-két évvel is 
ezelőtt, hogy a magyar filmgyártás fel-
veszi a versenyt külfölddel, sőt hogy uj 
lehetőségeket mer majd keresni. Most 
amikor a külföldi filmgyártás valósággal 
tobzódik a detektivfilmek gyártásában, a 
magyar film irodalmi témákat keres. 
Mintha súlyos missziót akarna vállalni 
a magyar kulturában. Belemarkol irodal-
munk tulipántos ládájába, ki-kiválaszt ma-
gának egy drágakövet, hogy a film ori-
ginális nyelvén hirdesse; nézzétek mennyi 
szépség, mennyi ragyogás ezekben a 
kincsekben. És nem a könnyebb felada-
tokat keresi, hanem legnehezebbjén fogja 
meg a dolgot. 

Pefőfi Sándor szindus, egyszerűségének 
bájában is fantasztikusan merészröptü 
meséje & János vitéz kerül most vászonra. 
A Kinoriport a Szulamitnak már or-
szágosan ismert rendezője Illés Jenő mer-
ték ezt a nehéz feladatot vállalni, mely 
hatalmas áldozatkészséget és nagy mes-
terségbeli tudást igényel. 

Hogy Petőfi Sándor költeménye mi-
csoda feladat elé állitja a rendezőt, arról 
beszélni sem kell, hiszen a János vitézt 
még azok is ismerik, akik sohasem olvas-
ták. Csak emlékezzünk vissza az operett 
János vitéz előadásaira. (Nem is kell 
messzire visszaemlékeznünk, mert a Ki-
rály színháznak örök műsorszáma.) A 
színpadi technikának ezermesterséggé kel-
lett változnia, hogy a mesemondó csa-
pongó fantáziáját követhesse A Tisza-
menti vidék, a Tündérek országa a Kék tó 
birodalma micsoda rendezői apparátust 
vettek igénybe. A filmrendező látszólag 
előnyben van a színpadival szemben, mert 
neki rendelkezésére áll az erdő, mező 
szinváltoztatásra. Csakhogy ez a János 
vitéznél roppant kényes és nehéz feladat. 
Kitűnő pikturális érzék kell ennek a 

„szabad szinpad"-nak a megválasztásá-
hoz. Adva van az egész szép Magyarország 
és most abból tessék kiválasztani, melyik 
kis folt lesz a legmegfelelőbb tonusu 
ehhez vagy ahhoz a jelenethez. Itt 
csinálj' k Tündérországot, itt a Kék tó 
jelenetet és igy tovább. Illés Jenő fárad-
hatatlansága kell hozzá és az ő kitűnő 
szeme, amely a tájakban felismeri a han-
gulatot, hogy ez a munka tökéletesen 
sikerüljön. S ez a feladatnak csak az 
egyik nehéz oldala. Ennél sokkal súlyo-
sabbak a technikai nehézségek. Amit a 
költeményben olvasunk, vagy a színpadon 
hallunk pl. hogy János vitézt egy griff-
madár röpíti a Meseországba és sok más 
egyébb fantasztikus csoda, annak mind 
meg kell a vásznon elevednie, ahol eze-
ket szemlélni akatjuk. És Illés Jenő át-
változott technikai ezermesterré. Egy csomó 
olyan uj ötlettel, techn kai fogással fogja 
meglepni a közönséget, amivel még egy 
filmrendező sem kísérletezett. Hogy ezek 
mit fognak ered ményezni, az a bemuta-
tón fog kiderülni, amelynek a dátuma már 
nincs is nagyon messze. A munkálatok 
már ugyanis megkezdődtek s annyira 
előre haladtak, hogy körülbelül a jövő 
hónap közepetáján a sajtó előtt már be-
mutatóra kerül a film. Azok a felvételek, 
amelyek már eddig elkészültek, fényesen 
sikerültek. Petőfi csapongó fantáziájának 
legbizarabb megnyilvánulásai is formát 
és testet öltöttek. A filmtechnikai problé-
mákat eddig is bravúrosan oldotta meg 
Illés Jenő. 

Ha m st ezekhez hozzávesszük, hogy 
a film előadásait Kacsoh Pongrácnak a 
filmhez instruált zenéje fogja kisérni, nem 
kell nagy jóstehetség hozrá, hogy az 
operett János vitéz sikerének megismét-
lődését várjuk, a film originális voltának 
megfelelően hatványozott mértékben. 
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ST. B.U. 1 

Az uj Apollo műsora dominál! 
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Az Opium sátán. — Hogyan 
szabadulok Amandától? 

A Mozgókép-Otthon szenzációs újdonságai. 

A Mozgókép-Otthon a heti műsorának 
egy kacagtató házassági történeten kivtil 
egy hatalmas filmdráma a főattrakciója. 
Az Opium sátán öt felvonásán keresztül 
a színészeknek olyan idegfeszítő játékra 
nyílik alkalma, ami párját ritkítja a vász-
non. Az ópium szenvedélynek, ennek az 
akaratot lenyűgöző mámornak a hatalma 
egy fiatal leányt tesz rabjává. A leány 
mennyasszonya egy gazdagfiatalemberiiek 
akinek kinái szolgája van. Valahányszor 
ezt a szolgát valamilyen megbízással el-
küldi mennyasszonyához, az előveszi a 
sátán pipáját, az ópiumot s megkínálja 
vele a leányt. A leány először kiváncsi-
ságból fogadja el a ravaszképü kínai 
ajánlatát, később azonban annyira el-
hatalmasodik rajta a szenvedély, hogy 
nem tud neki ellenállni. Pedig érzi, hogy 
bűnös dolgot cselekszik. A vőlegény nem 
egyszer öntudatlanul a pamlagon heverve 
leli mennyasszonyát. Könyörög neki szok-
jon le a sátán italáról. Mindhiába. Még 
az esküvőnapján sem tud ellentálni a 
kinai csábitásnak. Mikor a türelmetlen 
vőlegény érte jön tehetetlen mámorban 
hever, mellette az ópiumszivó. A vőlegény 
otthagyja. Vége közöttük mindennek. Innen 
kezd csak igazán izgalmasá válni drámai 
cselekmény. A kinai szolga elérte célját. 
Az elhagyott szép fehér nőt most már 
könnyen a hatalmába keritheti. Az ön-
magával tehetetlent elviszi egy kinai 

tanyára. Bánatában a vőlegény is áldo-
zata lesz az Opium sátánnak. A cselek-
mény izgalma akkor éri tetőpontját mikor 
a vőlegény ráeszmél, hogy a kinai szol-
gája mindennek az oka. Mindent elkövet, 
hogy mennyasszonyát visszaszerezze. 
Hatalmas üldözés fejlődik ebből, mely 
fordulataival a végsőkig érdekfeszítő, 

Ennek a hatalmas szenvedélyeken fel-
épülő drámának éppen az ellentéte az a 
vígjáték, mely Hogy szabadulok Aman-
dától? címen szerepel a műsoron. Ilyen 
egészséges humoru vígjáték kevés került 
a szezon folyamán bemutatóra. Egy báró 
a hőse, kinek egy Amanda nevü szépség 
a kedvese. Miután egy pár esztendőt bol-
dogan végig turbékoltak, a báró végre 
komoly házaséletre szánja ei magát, de 
természetesen — mással. Amanda pedig, 
mintha csak neszelné a veszedelmet, job-
ban vonzódik barátjához mint valaha. 
Ebből aztán olyan bonyodalmak keletkez-
nek, ami a francia vigjátékokra emlékez-
tet. Belekeveredik a mennyasszony és 
jövendő após is. A sok kacagtató jelenet 
után, amolyan kiegyezés féle megoldás 
jön létre. Amanda a báró apósának a 
felesége lesz. 

Ezt a két kiváló filmet a megszokott 
pompás kiegészítő műsor kiséri. A Mozgó-
kép-Otthon műsora még mindig főszezont 
mutat. 
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A Deli Bar népszerűsége. 
Budapest többek között abból a szem-

pontból is a világvárosok közé sorozható, 
hogy nem múlik el egy esztendő sem 
anélkül, hogy meg ne nyilna egy-egy u j 
gyönyörű berendezésű kabaré vagy orfeum 
mulatóhelyiség. Az idén ugyan egy uj 
orfeum, illetve kabaré sem nyilt meg, de 
helyette megnyílt az előkelő közönség 
előtt is sokkal rokonszenvesebb másfajta 
mulatóhelyiség a Wurm-utca 2. szám 
alatt levő Deli Bar, amely modern, pazar 
és kényelmes berendezésénél fogva a 
legkeresettebb találkozóhelye lett az elite 
közönségnek. Örömmel állapitható meg 
ebből a budapesti közönség szolidabb 
izlése, hogy a Deli Bart oly rokonszenv-
vel fogadta, akárcsak egy kabaré, vagy 
orfeum megnyitását. A Deli Bar hézag-
pótló mulatóhelyiségnek bizonyult a bel-
városban. Már maga az az egy körülmény, 
hogy a Deli Bar és általában a jónevü 
cég éttermének, kávéházának ablakai a 
gyönyörű Dunára tekintenek biztosítja azt, 
hogy napról-napra sűrűbben látogatja a 
közönség ezeket a helyiségeket. Pláne 
most a gyönyörű tavasz beálltával a Duna-
parton sétáló közönség néha alig tud 
helyet találni ebéd, uzsonna-kávé és 
vacsora idején Deli helyiségeiben. Külö-
nösen az uzsona-kávé időtájában, amikor 
a mágnásvilág, művészvilág s általában 
az előkelő közönség ismertebb tagjai ad-
nak itt egymásnak találkozóhelyet. Ebben 
r z időben egyébként a kitűnő uzsonnán 
és pontos kiszolgáláson kivül még mű-
vészi élvezetben is részesül a közönség. 
Négy órától kezdve ugyanis a vacsora 
idejéig egy 4 tagból álló szalonzenekar 

nyújt művészi játékával szórakozást a 
terrászon és a belső termekben üllőknek. 
A dunaparti vendéglők és kávéházak között 
egyedül csupán a Deli Bar részesiti e 
kellemes élvezetben a publikumot. 

Esténként a színházból jövők lepik el 
a Deli étterem helyiségeit, külső terrasz-
szát, ahol friss színházi vacsora közben 
az enyhe tavaszi levegőt élvezheti a 
közönség. 

Május elsejétől kezdve különben estén-
ként szintén zeneélvezetben lesz része a 
Deli vendéglő látogatóinak, mert ez idő-
ponttól kezdődőleg Berkes Béla jónevü 
cigányzenekara fog ittmuzsikálni. Bizonyos, 
hogy tavasszal és nyáron a Deli Bar a 
legkellemesebb szórakozóhelyek egyike! 

Természetes dolog, hogy az újonnan 
életbeléptetett záróra is hozzájárul a Deli 
Bar helyiség s általában a bar nevü 
mulatóhelyiségének a népszerűségéhez. 
Mert az éjszakán mulató közönség kiszo-
rulván a napnak egy bizonyos számú 
órájára az orfeumokból és kávéházakból, 
kénytelen-kelletlen a barokban töltheti el 
csupán a legkellemesebben azt az időt, 
amit az éjszakai szórakozásra szánt. Ez 
a téma különben Szász Zoltán kitűnő 
tollára való, azt azonban konstatálni lehet, 
hogy a Deli Bar napról-napra népszerűbb 
és népszerűbb lesz az előkelő közönség 
körében. A jövő szezónra nézve egyébként 
mint a jóhirü cég tulajdonásának messze-
menő tervei vannak a kitűnően bevált uj 
szórakozóhelyiségének fejlesztése tekinte-
tében amelyről a Színházi Éhtnek alkalma 
lesz még sokszor irni. 
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Színházi rejtvény. 

S z o b a . . . . l e t 
Rejtvényünk megfejtői között három 

dijat sorsolunk ki. 
I. dij : Egy magyar szindarab, a 

szerző sajátkezű dedikáció jávai. (E héten 
Molnár Ferenc „A fehér felhő" cimü 
színművét sorsoljuk ki.) 

II. dij: Egy művészi arckép e 
művész sajátkezű aláírásával, e héten 
Csortos Gyula autogramjával ellátott arc-
képet adjuk. 

III. díj: Egy színházi páholyjegy, 
ÍZ e heti fővárosi színházi előadások 
valamelyikére. 

A megfejtések legkésőbb csütörtökön 
estig szerkesztőségünkbe (Erzsébet-körut 
22. sz.) küldendők. 

Mult számban közölt rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Végre egyedül'1. 

Helyesen fejtették meg: 57-en. 
A sorsolásnál Nádas Sándor „Kávé-

ház" c. művét Bárdossy Margit Nyíregy-
háza, Fedák Sári aláírásával ellátott fény-
képét Fodor Matild Budapest, Király-u 19, 
a színházi páholyjegyet (Jrbán Károly 
Budapest, Baross-tér 2. nyerte meg. 

S Z Í N H Á Z I H É T 
n c n z E T i [ s / í n u Á i n c n z E i i iszinu hi 

A FEHÉR FELHŐ. 
Mirákulum 1 felvonásban, 5 változásban 

Irta: Molnár Ferenc. 
Kísérőzenéjét szerzé: dr. Kacsóh Pongrác. 

Személyek : 
Gyenes László 
Fehér Gyula 
Kürthy György 
Rajnay Gábor 
Hegedűs Gyula 

" József 

Rajnay Gábor 
Hegedűs 
Kürti ló 
Rózsahegyi Kálmán 
Mihályfi Károly 
Pethes Imre 
Somlay Artúr 
Bartos Gyula 
Pataki 
D. Ligeti Juliska 
Cs. Alszeghy Irma 
Bayor Gizi 
Szőke Lajos 
Bellák Aranka 
Bellák Ella 
Lantos Gyula 
Csendőr Etus 
K. Demjén Mari 
Rosos Gizella 
Kelemen Mária 
Mátrai Ida 

M 

Alezredes 
Virrasztó huszár 
Hadnagy 
Hadapród 
Őrmester 
Tizedes 
1. huszár 
2. , 
3- . 
4. . 
5. . 6. . 
Bori 
Özvet. 
Angyal 
Postás 
Őrmester kis fia 
Tizedes 1. kis fia 
Tizedes 2. kis fia 
Első huszár kislánya 
Az egyik asszony 
Egy másik asszony 
Harmadik asszony 
Negyedik asszony 

Doktor I HEGEDŰS, 
I Budapest, 

JÓZMf* 
körít 51. 

Férfiak és nők betegségeinek könyvét 
i n g y e n küldL (20 filléres bélyeg.) s Rendel héküznapokon 4—6-lg. 

A FEJEDELEM. 
Színjáték 1 felvonásban. Irta Bródy S 

Rendező Hevesi Sándor. 
Személyek : 

A fejedelem 
A fejedelemasszony 
Az öreg diák 
Ditrik 
Tanitó 
Belső katona 

Kürti József 
Paulay Erzsi 
Bartos 
Rajnai 
Rózsahegyi 
Fehér Gyula 

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

Ma és a következő napokon 

A z u j 
m ű s o r ! 

Kezdete este »/« 10 órakor. 

VIUÍ&tVIIIllÁ/ 
S Z E R E L E M . 

Szinmü 4 felvonásban. Irta: Barta Lajos. 
Személyek : 

Szerémy Zoltán Szalay 
Haraszthy Hermin Szalayné 
Gazsi Mariska Nelly 
Bánki Judit Lujza 
Gombaszögi Ella Böske 
Góth Sándor 

Zilahy Gyula 
Kertész Dezső 
Kemenes Lajos 

komoróczi Komoróczy 
Jenő 

idősb Biky, fűszeres 
ifjabb Biky, költő 
Ud' ' ' 

Huszár Károly 
V. Kész Rózsi 
Sándor Antal 
Dénes Rózsi 

dvardy Pista, huszár-
hadnagy 

Kocsárd 
Fuchsné 
Postás 
Szobalány 

Történik egy vidéki városban 1913/14-ben. 
I. felvonás. A dunántúli város csendes 

negyedében, ahol a penziós hivatalnok-
családok laknak, az úgynevezett Macska-
zugban, él a Szalay-család. Három leá-
nyuk van Szalayéknak. Nelli, a legidő-
sebb, egy régi szerelmi csalódástól nyerses 
és kesernyés, mindenáron férjhez akar 
menni. Ki is szemelte magának a szem-
közt lakó Komoróczy nevű adótisztet, 
egy nagyon különös lelkivilágu, groteszk 
fiatalembert, akivel merészen flörtöl. 
Lujza, a középső, egy köitőbe szerelmes, 
akit most fedeztek föl a pesti lapok és 
most elhagyni készül a lányt. Lujza látja, 
hogy a szerelem és a boldogság hogyan 
távozik tőle, nemesen viseli a fájdalmat 
és nem adja föl egészen a reményt, hogy 
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szerelmese mégis csak eljön egyszer 
Pestről, hogy elvigye ól egy szebb életbe, 
Nelli fölbátorítja Komoróczyt az ablakon 
át, hogy átjöjjön hozzájuk. Kiderül, hogy 
Komóroczy r. konuk, aki ép ezért helyez-
tette magát ide. Hazajön Böske, a leg-
kisebb leány, aki a tanítóképzőbe jár és 
egy fiatal hadnagyba szerelmes. Nelli már 
vőlegényének tekinti Komoróczyt, bár az 
irtózik tőle; de Böske, akinek könnyű, 
dévajkodó temperamentuma sze eti a 
hecceket, magába bolondítja a fiatal em-
bert. 

II. felvonás. Lujza a költő levelét várja 
Budapestről, melyből meg fogja tudni a 
maga sorsát. Lejátszódik Böskének és 
Udvardy Pistának, a hadnagynak a sze-
relmi jelenete. A fiatalság és a szerelem 
forrón egymás felé hajtja a két üde te-
remtést, de nem lehetnek egymásé, mert 
a hadnagy szegény, a nagymamának van 
csak vagyona, de az csak olyan házas-
sághoz járulna hozzá, mely akasztja meg 
a kairiert. Azonkívül a hadnagynak a 
tönkrement családját is föl kell segíteni. 
Lujza megkapja a költő levelét és meg-
tudja, hogy az végleg szakított vele. Az 
anyja megéiti, hogy Lujza, szerelmük 
ekzaltált napjaiban odaadta magát a köl-
tőnek. Lujza a halálra gondol, de az 
anyja azt mondja, hogy akkor ő is el-
számol az élettel Nelli egy heves jele-
netben szá nonkéri Böskétől, miért bo-
londította magába heccből az ő vőlegény-
jelöltjét. Böske megígéri, hogy ki fogja 
Komoróczyt józanítani és visszaadja 
Nellinek, De aztán megtudja, hogy az 
irtózatosan lesújtott Lujza ugy akarja el-
viselni az életet, hogy férjhezmegy va-
lami jelentéktelen emberhez. Kijózanítja 
magából Komoróczyt, aki egészen lönk-
reteve érzi magát. Lujza mentőkezet nyújt 
Komoróczynak, aki azt boldogan fogadja 
el Nelli azonban még mindig nem adja 
föl a harcot a maga boldogságáért. 

III. felvonás. Tavasz van. Az ezredet 
elhelyezték, Böske is magára maradt, 
pedig a fiatalság és a szerelem hatalmas 
és boldogít i erejének ők ketten sem tud-
tak ellenállni. Lujza a lelkében már le-
higgadt a bánat, de Böske lelkében még 
lázban él. Szalayékhoz hozzák üzleii dol-
gai idősebb Bikyt, a költő apját, akinek 
ugyanabban az utcában füszerüzlete van. 
Elhozta azokat a lapokat is, amikben a 
fia versei megjelentek és Lujza figyel-
mébe ajánlja azokat. Ez a jelenet meg-
rázó erővel kavarja föl Lujza lelkében a 
multat. Átjön a furcsa, nevetséges és 
megható Komoróczy, mert ma — igy 
igéite neki Lujza — végső feleletet kap 
arra, hogy a felesége lesz-e r ekí ? A 
döntő pillanatban Lujza megiszonyodik 
attól, amit tenni akart és visszautasítja 
Komorócz t. Nelli még egy csatát vív 
Komoróczyval, aki elé nyugodt és deiüs 
élet képét próbálja rajzolni, de az most 
még inkább sem akar róla tudni 

IV. felvonás. Elmúlt egy fél es.tendő. 
Komoróczy szakított Szalayékkal és el-
határozta, hogyha nem élhet ugy, ahogy 
az ő lelki színvonalához illik és lia nem 
lehet soha boldog, akkor inkább meg-
hal. Semmit sem tett, csak fekszik, alig 
esz'k és átadja magát az enyészet gon-
dolatának. Szalayné megtudja ezt és 
előbb ő, majd Nelli jár át hozzá, Nelli 
jól alkalmazott brutalitása kizavarják 

Kamoróczyt az ágyból, majd olyan ked-
vesen, finonam bontakozik ki a nyers 
modort eddig csak hajszoló leánynak az 
egyénisége, hogy egészen elbájolja Komo-
róczyt, aki egyszerre megérti, hogy hol 
kell keresrie a boldogságot, 1914. késő 
őszén történik ez. A hadnagy a hábo-
rubó a kórházba került a nagymama 
ideadta a kauciót, megesküdtem de a 
hadnagy Böske karjai közt meghalt. 
Böske most gyászol és a gyászban fino-
man megnyugszik. A költő már nem 
jön vissza Lujzáéit de költészetében 
áldoz első szerelmének és Lujza meg-
engesztelődik abban a gondolatban, hogy 
egy kivételes nagy embernek áldozta 
első és utolsó szeielmét. 

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

HERMELIN. 
Színmű 3 felvonásban. Irta Szomory Dezső 

Személyek : 
Csortos Gyula 
Q. Kertész Ella 
Varsányi Irén 
Lubinszky Tibor 
Góth Sándor 
Gombaszögi Ella 
Bázár Gitta 
Pécsy Blanka 
Szeremy Zoltán 
Kertész Dezső 
Kardoss Géza 
Zilahy Gyula 
Fehér Artúr 
Bárdi Ödön 
Szalay Károly 
Kész Rózsi 
Győző Lajos 
Sándor Antal 
Balogh Klári 

Pálfi Tibor 
Lukács Antonia 
Tóth Hermin 
Péterke, a fia 
Dr. Plundrich 
Tördes Sári 
Malatinszky Manci 
Sz. Hárfás Giza 
Szűcs Mihály 
Róna Ilos 
Kürthy Kökény 
A háziúr 
Bruga 
Celesztin 
A házmester 
Julis 
A hordár 
Soffőr 
Virágüzleti leány 

Színház után a NEW-York kávé 
házba megyünk . 

KÁVÉHÁZ. 
Színjáték 3 felvonásban. Irta Nádas 

Sándor 
Személyek : 

Csortos Gyula 
Kende Paula 
Varsányi Irén 
Gombaszögi Ella 
Mészáros Giza 
Haraszthy Hermin 
Szerémy Zoltán 
Sarkady Aladár 
Huszár Károly 
Ditrói Mór 
Kemenes Lajos 
Győző Lajos 
Bárdi Ödön 
Kürti Sári 
Rozgonyi Ili 
Kész Rózsi 

Tihanyi 
Mama 
Ilona 
Jolán 
Pappné 
Haflerné 
Viktor 
Sanyi 
Gyula főpincér 
Lohndiner 
Ulánus boy 
Kocsis 
Szabólegény 
Szakácsnő 
Szobalány 
Szobaasszony 

k i ^ L Y l f i m l s z i n u A Z 

MÁGNÁS MISKA. 
Operette 3 felvonásban. — Irta: Bakonyi 
Károly. — Zenéjét Gábor Andor verseire 

szerezte : Szirmai Albert 
Személyek : 

Latabár Árpád Korláth gróf 
Gerő Ida Korláth Lotti grófné 

Rolla grófnő, leányuk 
Gida, fiuk 
Récsei Mikszi gróf 
Técsey Pikszi gróf 
H ™ \ grófnők 
Baracs Iván 
Szele, Korláth titkárja 
Marcsa, mosogatólány 
Miska, lovászgyerek 
Leopold, Baracs inasa 
Kati néni, szakácsné 
Zsors, inas 
Márton bácsi, mindenes 

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

Lábass Juci 
Szabolcs E. 
Skultéti 
Horváth S. 
Stróbl M 
Papp M. 
Király Ernő 
Inke R. 
Fedák Sári 
Rátkai M 
Alföldi J. 
Erdei Berta 
Puskás 
Márkus L 
Réder H. 
Halász J. 
Urlovasok, grófnék, vendégek, szolgák, 
szobalányok. — Történik az I. felvonás 
Korláth gróf kastélyának parkjában. • 
ll-ik a kastély egyik termében, a III-ik a 

cselédudvarban. — Idő: ma. 

jíSS? } szo'8álók 

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

LEGENVDUCSU. 
Operette 3 felvonásban. Szövegét Írták t 
Thelen és Bodanszky. Fordította: Gábor 
Andor. Zenéjét szerzette: Strauss Oscar. 

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

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

BEVONULÁSKORNE 
FELEJTSE OTTHON AZ EGLEO FOG-
PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜR 
ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN. 

Z e r k o v i t z B é l a r t ~ i r * 1 1 t r i 2 l H á f * ~ n a k kottáÍa kaPható Rózsavölgyi 
nagysikerű dalának, a L ' û l LIIIICILICII kiadásában. - U-vanitt jelent meg 

Majd ha megint civilek lehetünk! a
ujaS 

Z e r k o v i t z - s l á g e r , melynek a szövegét ugyancsak Radnóty József irta. 
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Grün Lili. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Földes Imre. 

Rendező : Vajda László. 
Személyek : 

Vágó 
T, Forray Rózsi 
Fényes Annus 
Tarnay Ernő 
Virányi 
Z. Molnár 
Magyari Lajos 
Körmendi 
Pappné 
T. Halmy Margit 
Szilágyi R. 
Kardos Andor 
Réthei 

Az apa 
Az anya 
Lily 
Oszkár 
Szabó 
Bölcskei 
Simi bácsi 
Bloch 
Blochné 
Sonnenfeldné 
Malcsi 
A Malcsi ura 
lani főpincér 

Sz ínház után a New-York káv£-
házba m e g y ü n k . 

Törzs 
Z. Molnár 
Vágó 

T. Halmi Margit 

Egy magyar nábob. 
Jókai Mór regényéből irta Hevesi Sándor. 

Szereplők: 
Kárpáihi János 
Kárpáthi Abellino 
Boltay János, asztalos 

mester 
Teréz néni 

R. Gombaszögi F. Mayer Fanny 
T. Forrai Rózsi Mayerné 
Virányi gr. Szentirmay Rudolt 
Báthory Giza Flora, a felesége 
Bpross Horthi Miska 
Kardos Kutytalvi Bandi 
Raskó Marci, parasztlegény 
földvári Kis Miska 
Réthey Varga Péter, jószág-

igazgató 
Körmendy Palkó, öreg hajdú 
Pártos Kecskerey 
Tarnai Fennimore 
Magyari Giiffard, párisi bankár 
Vándory Barna Sándor 
Aggházi Melinda Grófnő 
Kenessey Livius 
Kiss Konrád 
Erődi Komornyik 

I. felvonás. Kárpáthi Abellino, Kár-
páthi Jánosnak, a nábobnak unokaöccse, 
hírét veszi Párisban, hogy nagybátyja 
meghalt. Minthogy ő minden vagyonát 
elprédálta, hazajön, de nagy meglepeté-
sére János urat életben találja. Nagybácsi 
és unokaöcs hevesen összekülönböznek, 
de János urban fölülkerekedik a rokoni 
érzés és szeretne kibékülni Abellinoval, j 
annyival is inkább, mert éppen születés-
és nevenapja van. De Abellino nem várja 
meg János ur hívását és névnapi aján-
dékul küld az öregnek — egy koporsót, 
amelynek láttára a vén nábob ájultan 
esik össze. 

II. felvonás. Abellino Pozsonyban el 
akar csábítani egy polgárleányt. Mayer 
Fannyt, a ki után Pozsony egész uri 
fiatalsága bolondul. Fanny egy ismeretlen 
ideálba — gróf Szentirmay Rudolfba 
szerelmes — és a léha ficsurok hiába 
környékezik meg. Férjhez menni nem 
akar. A nábob, aki szenved attól a gon-
dolattól, hogy ha meghal, óriási birtokai 
Abellinora maradnak: bosszúból megkéri 
Fanny kezét, akit Abellinó mindenáron 
a szeretőjévé akar tenni s már hatvan-
ezer forintot is igért Mayernénak, Fanny 
mamájának, ha lehozza leányát a Kecs-
kerey estélyére; i 

Színház után a New-York kdve-
házba m e g y ü n k . 

A kisasszony férje. 
fáték 3 felvonásban. Irta: Drégely Gábor 

ozemelyek : 
Törzs Jenő Dorozsmay, képviselő 
Virányi Sándor Gáthy Pál 
Z. Molnár Hal may Berci 
R. Gombaszögi Nelly 
Báthori Giza Gáthyné 
Zala Karola Tamásné 
Lakos Vilma Annuska 
Pártos Zamardi 

H í z e l g ő d i c sérő 
szó nincs elég ahhoz, hogy a 

DIANA-
ARCKRÉM 

é s 

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

Kapható mindenütt ! 

A Frankfurtiak. 
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Rössler. 

Fordította: Molnár Ferenc. 
Személyek : 

III., íelvonás, A fényes Kecskerey- i 
estélyen Abellino büszkén és boldogan 
várja Fannyt s egy párisi bankárrál már I - n e u « - — üzletet,köt a nagybátyja halálára.Mayer , NZillY/it' frPílS N/lllU/i / 
Fanny meg ,is Jelenik - férjével, Kár- 1 W™* " 
páthi Jánossal, ami óriási meglepetést 
kelt s Abellinût teljesen összezúzza. 

IV. felvonás. Kárpáthiné boldogtala-
nul él a nagy fényben és gazdaságban. 
A világ megszólja, elitéli — egy asszony 
van csak aki pártjára kel : Szentirmayné. 
De Rudolf a féije, el akarja tiltani Kár-
páthiné társaságától — s ő maga akar 
meggyőződni arról, hogy Kárpáthiné léha 
asszony. Fanny és Rudolf találkoznak s 
Rudolf megtudja à valót — hogy Fanny 
boldogtalan s hogy ő beléje szerelmes. 
Kárpáthiné most már a férjéhez menekül 
s egyetlen kötelességének látja, hogy 
Kárpáthit boldoggá tegye. 

V. felvonás. Kárpáthiné egy fiúnak 
adott életet, de a saját életével fizetett 
érte. A nábobot feleségének halála meg-
töri. Végrendeletet csinál s fiát Kárpáthi 
Zoltánt Szentirmay gondjaira bizva, 
magába tér és nyugodt sziwel várja a 
halált. 

T. Forrai K O Z S I 
Vágó 
Körmendy 
Kardos 
Tarnai 
Vándory 
Fényes Annus 
Törzs 
Kiss Gyula 
Rónai Alice 
Pártos 
Zala Carola 
Réthey 
Bera P. 

Gudula 
Anselm 
Náthán 
Salamon 
Kari 
Jakab 
Charlotte 
Gusztáv 
Móritz gróf 
Eveline 
Klausthal 
St.Georgené 
Boll 
Róza 

VÍGSZÍNHÁZ 

A N É P O P E R Á B A N 

BERNÁT 
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta Heltai 

Jenő. Zenéjét szerzette Kálmán Imre. 
Személyek: 

Vendrey Ferenc 
Pallay Rózsi 
Sziklay József 
Kertész Dezső 
Kardoss Géza 
Somogyi Nusi 
Balassa Jenő 
Zilahy Gyula 
Bogyó Zsigmond 
Kürthy Sári 
Pártos Gusztáv 
Bárdi Ödön 
Varga Anna 
Fodor Arthur 
Horváti Lenke 
Sándor Antal 

Dr. Családy Bernát 
Bernátné 
Tunkó 
Penteley 
Dr. Cserebüly 
Cziczay Panna 
Tábornok 
Wolgemuth 
Steiner 
Karvalyné 
Dr. Ákos 
Szeniczey 
Grófnő 
Ferber 
Ápolónő 
Cigányprímás 

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

TIMAR LIZA. 
Életkép 3 felvon. Irta Bródy Sándor. 

Személyek : 
Fenyvesi Emil Timár 
V. Haraszthy H. Timárné 
Sz. Varsányi i. Timár Liza 
Szerémy Zoltán C - ^ m S e t a s t i a n gróf, 
H. Kende Paula Capriera grófné 
Csortos Ovula C a P i e r a K u n ó g ö -csörtös uyula u , á n u s f ő h a d n a g y 

Kertész Dezső A házi o'vos 
Szilágyi Vilmos A házi ügyvéd 
Kemenes Lajos A házi káplán 
Sarkadi Aladár A nagyapa 
Balassa Jenő A konzul 
Mészáros Giza A konzulné 
Dergán Blanka Mannequin 
Bázár Gitta Masamód kisasszony 
Bogyó Zsigmond Tiszti szolga 
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Kabaré a Rákóczi-uti 
APOLLOBAN 

zm 
Royal- Apollo 

Ápri l is 5-től k e z d v e 
u j m ű s o r ! 

Fújja a szé l , fújja . . . 
(Kép a katona életből.) 

N e igyál , f iam, feketét . 
Gábor Andor tréfija. Játsz-
szák: Haraszthy Mici és Köváry. 

N é m e t Jul i ska három uj dallal. 

B o r o s s é s Sajó uj duettje. 

A h á r o m g e n t l e m a n . 
Drégely Gábor uj vígjátéka. 
Játszszák: Boross, Sajó, Köváry, 
Haraszthy Mici, Szöllősi Rózsi 
és Bartos Olga. 

Kőváry fellép a filmen Asta 
Nielsennel és Psilanderrel. 

P a n a s z k o d n a k a g y e r e k e k . 
Énekes tréfa. Irta : Harmath 
Imre. Zenéjét szerzette : Szir-
may Albert. 

A LÉGYOTT. 
(Énekes és táncos jelenet.) 
Előadják : Bartos Olga és 
Erdélyi. 

D o r o s s uj kuplékkal. 

Sajó uj számokkal. 

G ó z o n uj dalokkal. 
• i' 

S z ö l l ő s i R ó z s i uj dalokkal. 

•í jlJSS»-

Előadások hétköznapokon 5, V28 
és 10 órakor, vasár- és ünnep-

napon 4, 6, 8 és 10 órakor. 
Elővételi pénztár délelőtt 11 órá-
tól l-ig, d. u. 4 órától kezdődőleg. 

A Royal - szá l lő épü le tében . 

Hét fő tő l , ápril is 10-től, 
vasárnapig , ápril is 16-ig. 

westendei 
rejtély. 

Bünügyi dráma 3 felv. 
Főszereplő : 
Waldemár 

Psilander. 

A fekete 
bál. 

Egy művész regénye 
4 felvonásban. 

Előadások kezdődnek hétköznapokon 5, 7a8 
és 10 érakor, ünnepnapokon 4, 6, 8 és 10 
órakor. Elővételi pénztár délelőtt II órától 
l-ig óráig és délután 4 órától kezdődőleg. 

Telefon 74-84. 

TIVOLI 
FÉNYJÁTÉKHÁZ. 

V I . , N A G Y M E Z Ő - U T C A 8. S Z Á M . 

Hétfőtől , ápri l is 10 tói, 
vasárnapig : 

SZULAMIT 
H é b e r l e g e n d a . 5 felvonásban. 

Filmre alkalmazta és rendezte : 

I L L É S ] E N Ő 

Főszereplő : 

LENKEFFY ICA 

(Kinoriport film.) 

Előadások kezdete 4, 6, 8 és 10 
órakor, ünnepnapon 3 órától foly-
tatólag. — Elővételi pénztár d. e. 
II—l-ig, d. u. 3 órától. Telefon 30-49. 
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
R. F.-né, Budapest. 1. Egy részük küld, más 

részük nem küld. 2. Németül tessék irni. 3. Ele-
gendő Koppenhágába címezni. — Kenceficélni. 1. 
Esti 120 korona. 2. Zsidó, 30 éves. — Barrimore. 
Néhány heti tartózkodásra Schweizba utazott. — 
R. Sárika, Fadd. Kívánságát teljesítettük. — Rómeó 
és Julia. 1., 2. Évi 16 000 korona. 3. Esti 120 kor. 
2. A kolozsvári Nemzeti Színház. 3. Ha tehetsé-
gesnek találják. 4. Kapnak tandíjmentességet. — 
W. Nagybecskerek. Férjhez ment és visszavonult 
a színpadtól. — G. 1916. 1. Katonáskodik. 2. Igaz. 
Pseil. Megtörténik. 2. 30 éves, zsidó. 3. Szöllőssy 
Rózsi az Apolló-kabaré tagja. 4. Nős. 5. 33 éves, 
református. 6. Vidéki színésznők is fogják ját-
szani. — B T. 1. 31 éves. 2. 10 éves. 3 Katho-
likus. — Böske, Orosháza. Nagyon tehetséges. — 
Gyuszi. 1. 35 éves. 2. Zsidó. 3. Ez az igazi neve. 
4. Esti 120 korona. 5. 31 éves. 6. Egy. 7. Erről 
egyelőre nincsen tudomásunk. 8 Nem. 9. 34 éves 
esti 400 korona. 10. Nem. — Önkéntes, Sopron. 
Akkor a lap nem jelent meg, kb. 1 évi szünet 
után szeptemberben jelent meg az 1. szám. — 
V. István, Budapest. 450 kor.-ért megküldi a 
kiadóhivatal. — Maturandus. Mult számunk szer-
kesztői üzenetében megtalálja magyarázatát. — 
Böske. 1. Rökk Szilárd-utca 6. 2. Való. 3 Jelen-
leg Aradon játszik — B. Lajos. Ellátást nem 
adnak. Tandij havi 30 korona. — Gizi. 1. 22 éves. 
2. Baross-utca 8 3. Az akadémián. 4. Róm. kath. 

— L. Anna. A Királyszinházban e szezonban 
nem lesz több újdonság. — Egy hü olvasó. 
1. Részt vehet. 2. Fog választ kapni. — K. Jó-
zsefné, Budapest. Andrássy-ut 38. — J. Jenő, 
Losonc. Andrassy-ut 38 — Egy példányonként vá-
sárló. A hir valótlan. — Mozi-Vilag Mozi-Világ 
kiadóhivatala VII Dohány-utca 37. — H. T. Ily, 
Felsögalla. A tévedésért bocsánat. Különben ná-
lunk helyes a nacionálé s igy figyelmetlenségen 
múlott. — G. Elemér, Makó. Április 1-én lejárt. 
— Dr. Anonimus. Köszönjük Zugligeti nevében, 
jelenleg már kárpótolva van, amennyiben segéd-
szerkesztőnk jóvoltából már kapott egyet. Cimét 
legközelebb közölni fogjuk. Titokban tartása az 
ő egyenes kívánsága. — J Erzsike 1. Varsányi 
album. 2 Húsvéti szám lesz. A kiadóval nem 
volt , lehet' éges a megegyezés 3 A korzón. 
4. Évi 36.000 korona. — H. Irma, Poszony. 
1. Az is sorra fog kerülni. 2. Tnle levélben. 
Lakása Király-utca 91. — Lydia Zerkovitz Béla. 
— Egy rajongó olvasó. 1. Nincsen feleséee 
2. V lmos császár-ut 63. 3. Adrássy-ut 89. 
4. József-utca 16 — M. Lili. 1. Még nem késő. 
2. Attól füg mi szeretne lenni. Eselleg Rákosi 
Szidi iskolája 3 2 év 4. Havi 30—40 korona. 
5. A legkülönbözőbb. 6. Ha nagyobb hajlamot 
érez. Ez már a tehetségtől függ s a megállapo-
dástól. 7. Rózsahegyi Kálirán és Pázmán F. 
iskolája — Koppenhága 1. Nem feltétlenül szük-
séges az utca. 2. A legkülönbözőbb ami a meg-
állapodástól fiigg — Dr. P. Ervin 1 Megkap-
ható. 2 Határozottan jobb. 3 Jel em színészek. 
4. Igpn. 5. Kisebbet és naevobbat is — Plund-
rich 1. Zsidó. 2. Évi 24.000 korona. — M. A. 
Tessék direkt hozzá fordulni. — Dr. Z Dezsöné, 
Pásztó Er/séhet-körut 22. a kiadónivatal. — 

M. Margit, Budapest. 1. V« évi előfizetés és 1 56 
portó beküldése mellet 14 számot kap. 2. A III. 
10 korona a IV. évfolyam 4 korona. 3. 24000 kor. 
— N. Dénes, Miskolc. Nagymező-u. 26. — B. S. 
Személyesen szívesen szolgálunk kérdéseire felvi-
lágosítással. - Hamlet rajongói. 1. Gál Gyula, Hege-
dűs Gyula, Beregi Oszkár, 2. Évi 18.000 kor. 3. 
Aréna-ut 10. — Vidéki asszony. Holzernél (Kossuth 
Lajos-utca 9. — Piirty, Makó. 1. Berky József a 
kolozsvári Nemzeti Színház tagja. 2. 31 éves, 
református. 3. Havi 1400 korona. — Zugligeti 
No 2. 1. Harsányi Zzolt, Bálint Lajos és Cserna 
Andor. 2. 100—200 koronát novellánként. 3. Mol-
nár Ferenc. 4. E rovat keretie nem engedik meg 
a részletes választ. — Sz Tinka. 1. Az elmúlt 
héten itthon volt. 2. Zsidó. 3. 20 éves. — Fer. 
Arad. 1. Református. 2. 22 éves. 3. Egyik sem. 
4. Évi 12.000 korona. 5. Esti 120 korona. 6. Évi 
6000 korona. — Ha a tavasz visszajön. 1. Bécsi-
utca 1. 29 éves. 2. Erzsébet- körút 2., katholikus. 
3 Esti 400 korona. 4. Jegykufárok előre meg-
veszik a jegyeket és az előadás napján drágább 
áron eladják. — Sz. Kamilla. Nem ajánlatos a 
tanítást megkezdeni Tizennégy—tizenöt éves 
koráig feltétlenül várni kell — Katica. 1. Zsidó, 
27 éves, 8000 korona. 2 Református, 38 éves, 
9000 korona. — 21-es vadászhadsagy. 1. Nincsen 
férjnél. 2. 35 éves. 3. Nem ment jérjhez. 4. 30 
éves. — Egy olvasó. 1. „Őnagysága ruhájá"-ból 
és most meg fognak jelenni a , Mágnás Miská"-
ból. 2. Nem. 3. Fedák Album lesz a húsvéti 
szám. — Dr. K. D. Somogyi Nusi játszotta. — 
Fiden ia. Havi 1500 korona, nagyon boldogan. — 
Ábrándos. 1. Nem tudjuk merre van. 2 24 éves, 
zsidó, férjnél van. — Uj olvasó, Zimony. 1. A 
harmadik és negyedik évfolyam 5—5 koronáért 
megrendelhető. 2. Jelenleg az aradi Nemzeti 
Színházban já.szik. 3. Nincsen iskolai végzettség-
hez kötve. — Miss Lydia. 1. Férjhez ment 
2. Rudolf-tér 6. 3. Református. 4 57 éves. 5. 
Nincsen iskolai képzettséghez kötve. Évi 32,000 
korona, zsidó. — Hopsza Sári. 1. Még nincsen a 
pontos datum megállapítva. 2. Nem gaz. 3. 
Vidéki. 4. Megcímzett, felbélyegzett borítékot 
tessék mellékelni. 5. Személynök-utca 16. — 
Pályázat. A Nemzeti Színház pálvabirálóé. — 
Gárdista. 1. Tizenkilenc éves, református évi 
7000— korona. 2. Már nem igaz. 3. 32 éves 
zs dó, szegedi születésü. — Humoros 2—39. 1. 
Janovics Jf nő dr. gyára Kolozsvárott. 2. Való-
színűleg elkallódott a darab. 3 Unió—Berlin. 
4. 500—1000 koronát. 5. Kinoriport Mérleg-utca 
2. 32 éves. 3. Igaz. 4. Nem tudunk erről a szán-
dékáról. — Érdeklődő 1 36 éves, zsidó. 2.32 
éves, katholikus 3. 39 éves, református. 4. 19 
éves, katholikus. 5 56 éves, református. 6 29 
éves. refomátus. 7. 30 éves, zsidó. 8. 29 éves, 
zsidó. 9. Raji ay Gábor. — Ottó. 1. Tóth József. 
2. Csak az ifjabb van már a színháznál. Az 
idősebb nyugdíjba ment. 3. Rendes tagja a 
Kírályszínháznak. ,,A császárnédban játszott. 

4. Az előbbi igen, az utóbbi nem. 5 Nem direk-
tor jelenleg 6. Paior Ödön. — Cs Mária. Kolozs-
vár. Bárd Ferenc és Testvére cégnél rendelhető 
meg. (KosFuth Lajos-utca 4 ) — Tinka 1. Andrássy-
ut. 2. 29 éves. 3 Zsirió. 4. A harctéren van. 
5. Református. 6. Gróf Zichy Jenő-utca 37. — 

Lengyel Lipót litográfiái és könyvnyomdai müintézete Budapest, V., Visegrádi-utca 3. 
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Egy zenész. 27 éves, nincsen férjnél. 2. 32 éves, 
esti 120 korona. 3. 17 éves, 9 éve szininésznö 
és 9.000 korona, Király-utca 98. — Hamlet rajongó. 
1. Hegedűs, Odry, Beregi. 2. 2 400 korona évi 
fizetés. 3. Aréna-ut 10. 4. 36 éves. — Svärdstrom 
rajongó. Kívánsága már teljesült. — Ali. Válaszunk 
most is csak az lehet, mint először, mert más 
alkalom ki van zárva. — Nemtudomka 1. Hideg-
kuti-ut 1. 2. Mi épen ellenkezőjéről győződtünk 
meg. 3. Feltétlen kap kiadóhivatalunk utján is. 
— Egy kiváncsi. 1. Megkapható a kiadóhivatalban. 
2. Budapesten. 3. Nincsen tudomásunk róla. 4. 
Aradi-utca 22. 5. Salétrom-utca 6. — M. N. szí-
nésznő. 1. Nem az előképzettség, hanem az élet-

u r . 

kor fontos. 2. Havi 30—40 korona. — Harctéri 
előfizető. Nem jelent meg. Nem volt lehetséges 
két fél között a megegyezés. — Mäda. 1. Kell. 
2. Havi 40 korona. 3 Igen. — Fogadás. 19 éves. 
— Sanyi 17. 1. Kísérelje, szép levél kíséretében 
nem fog kudarcot vallani. 2. Király-utca 91. 3. 
Két év alatt. — Hermelin. Lipót-körut 7. 2. Min-
den virág. Tanácsosabb levélben kérni. — F. Ilus. 
Kettő van, Emil és Dezső. — Frida. Igen. — 

Helyettes szerkesztő : SZENES BÉLA. 
Főmunkatárs : Gábor Jenő. 

Ipartelep és főüzlet: 
ERZSÉBET-KÖRÚT 24. sz. Horváth Akos 

/fcv kézimunka üzletei 

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

A M E R I K A I P A R F Ü M Ö K 
A j á n l o k legfinomabb Rózsa 
bona fide, Chypre, Thute, Vade-
mecum, Serenissima, Kairói mák-
virág, Ibolya, Hygiea, Khasana, 
Isolabella Lorna parfümöt de-
kánként 3 korona; Orgona, 
Rózsa, Gyöngyvirág, Orchidea, 
Akácia, Ideál parfümöt dekán-
ként 2 koronáért utánvéttel. 
6 korona értéknél bérmentve. 
Gyártelep : Hyvarion & Co., New-
York. - Egyedüli szétküldési 
hely: GROSS ANTAL kivileli háza 
Budapest, VIII., József-kőrút 23. 

üj és használt í rógépek 
k ö l c s ö n g é p e k 
i r o d a i k e l l é k e k 

javi tó-műhely 
s o k s z o r o s í t ó 

ii oda . 
T e l e f o n 145-47 

„ T A U R U S " 
özv. iweiselné, V., Árpád-utca 6. sz. 

Üde arcbőrt, hófe- T i í f l n - P r P I T I P t 
hér kezeket kap, ha 1 liUU-U CHiei 
használ . — Egy és 2 kor. tégelyt rendeljen 
STERN M., Baross-utca 43., IV. 3 

AZ E L H Í Z Á S 
éwí kitűnően bevált ellenszere az 

aranyérmekkel és oklevelekkel kitüntet 
„ D Ä K O D I N " . Nincs tulerős test, nincs 
kiálló csipő többé, hanem csak karcsú, 
elegáns alak és kecses termet. Nem or-
vosság ez, nem titkos szer, csupán a tul-
erős, de egészséges egyének biztos esz-
köze a normális testalkat elnyerésére. 
Diétára nincs szükség, sem a szokott 
étrend megváltoztatására. A hatás meg-
lepő. Egy csomag, amely egy hónapra 
elég 7.50 kor., két csomag 14 kor. " 
ható a pénz előleges beküldése 

utánvét mellett. 
kap-
vagy 

Gyártelep : H i va ryon & Co. New-York. 
Egyedüli szétküldési hely: 

G R O S S A N T A L k i v i t e l h á z a , 
B u d a p e s t , V I I I . , J ó z s e f - k ö r u t 23. 

MÉSZÖLY 
LÁSZLÓ 
M O D E R N F O T Ó M Ű V É S Z E T I S Z A L O N J A 

BUDAPEST 
IV. KER, , B É C S I - U T C A 5. 
TELEFON 53-85. 

LOHR MÁRIA - KRONFUSZ 
A főváros első 6« legrégibb oslpkaiisztltú-, 
vscytlsztltó- és kalmsfastd gyári Intézete 

B U D A P E S T , V I I I . K E R . , B A R O S S - U T C A 85. SZ. 
Fiókok: II., F5-utca 27, IV., Eskü-ut 6 és Kecske-
méti-utca 14, V! , Andrássy-ui 16 és Teréz-körut 

39, V., Harmincad-utca 4, VIII., Jőzsel-körut 2. 

A használt ZENEMÜVEKET, különösen 
iskolákat legmagasabb árért adhatja el 

LÉDERER ISTVÁN Ä Ä d t -
sében BUDAPEST, Erzsébet-körut 36. 

Árjegyzékeit ingyen küldi 1 : Olcsó kották nagy raktára ! 

A Vígszínház művészeinek szállítója /\ legdivatosabb cipők ! 
dpéSZ Pompás kivitel! 
••••••• Andrássy-út50.sz. W/EISZFELD 
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K O V Á C S L I L I , a „Té l iker t" tagja. 

Lengyel U p « Uthog.afiai és könyvmyomda, mUintézete Budapest^V., V,9CRrâdi-Htca ?. ^ 
Telelőn 13-31. 


