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ire e sorok nyomtatásban nézte végig az izgalmas darabot.
megjelennek, buszonbárom R szinbáz bevétele minden este a
diadalmas előadás van Pász- maximális 6000 korona volt, de ebhez
tor Hrpád és Góth Sándor járul, a rendkívüli nagy érdeklődés
nagysikerű színmüve, a »Vengerkák« következményeképen, előadásonként
mögött. Nébány nap múlva elérkezik 700 korona elővételi dij, ugy, bogy a
a daiab első jubileumi állomásához, huszonöt előadás összes bevétele kea buszonötödik előadáshoz, amelyre reken 175.000 korona, olyan bevétel,
már a mult héten elővételben keltek amilyent nálunk szinház magyar dael az összes jegyek, általában a si» rabbal még sohasem ért cl. Hogy c
kert mi sem jellemzi jobban, mint- rekordszámoknál maradjunk, egyedül
bogy az eddigi összes előadások táb- álló a közönség lelkesedésének meglás báz előtt folytak le, valamennyihez nyilvánulása is: a harmadik kép után
elővételben keltek el az összes jegyek minden este következetesen hatszor
és az érdeklődés oly nagy, bogy a bivják függöny elé a szereplőket, a
színházi jegypénztár, a városi jegy- negyedik kép után hétszer, az ötödik
irodák és a Vígszínház befogadóké- .után nyolcszor, de még inkább tízpessége nem is tudta még eddig ki- szer vagy tizenkétszer.
elégíteni a közönség tekintélyes részét.
H darab csúcspontjára emelkedik
Minden szónál szebben, meggyőzőb- az ötödik és hatodik képben, ahol
ben beszélnek a számok, a rideg sta- Góthné Kertész Ella veszi át a vezértisztikai adatok, melyek egy szinbázi szerepet és dominálja az egész színbeszámolóval kapcsolatban szint, fényt padot. H játéka olyan itt, mint egy
és dallamot nyernek.
koncertező hangszeré, melyet diszkréH »Vengerkák« előadásain a Víg- ten kísér csak a zenekar játéka. E két
színház minden este zsúfolásig meg- kép alatt fehérlenek a fekete nézőtéren
telt, ugy, bogy az első huszonöt elő- a zsebkendők leggyakrabban az izgaadáson összesen negyvenezer ember tott csendet sóhajos sirások és tompi-
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tott orrfuvások szakítják meg. H hetedik előadáson megtörtént, hogy az
egyik páholyban egy hölgy hangos,
csukló zokogásban tört ki, Ránki Finna
szomorú történetének láttán.
Rendkivül nagy és meleg az . érdeklődés Góth Sándoc iránt is, aki
háromszoros minőségben arat minden
este sikert a »Vengerkák« előadásán:
mint társszerző, mint rendező és végül, de nem utolsó sorban, mint színművész. Fi púpos herceg, Góthnak

G. Kertész Ella (Ránky Hnna)
Vigszinbáz. — »Vengerkák«.
Strelisky

felv.

egyik legmesteribb színpadi alakitása
széppé tud;a tenni a groteszket és
külsőben is igazolni tudja a milliomos,
de nyomorék orosz herceg exaltait rajongását. Innen van az, bogy Gótb
Sándor a púpos hercegnő alakjában is
ép oly kedvelt és körülrajongott maradt a nézőtér szépei előtt, mint amikor daliás testőrt, vagy frakkos gavallért játszott.
Őszinte tisztelet és igazi áhitat fogja
el a közönséget, valahányszor Helvey
Laura az ősz Rosztov herceg alakjában a színpadra lép. Minden szava,
minden mozdulata csupa nemes előkelőség s a közönség soraiban min*
den előadáson hallani a súgva ejtett
önkéntelen kifakadást: mint egy igazi
hercegnő. Egyszer volt csak néma szerep Rosztov hercegnőé, amikor az
egyik előadáson Helvey Laura hirtelen
annyira berekedt, hogy egy szavát
sem lehetett érteni.
Érdekes szereplője a »Vengerkák«nak Bárdy Ödön is, aki egy idő óta
három különböző alakban jelenik meg
az öt kép során. H bemutatón Bárdy
még csak két szerepet játszott. H második képben a rendőrtiszt volt, az
ötödikben detektív. Most szerepet kapott a harmadikban is: átvette Kardos
szerepét és mint Rylanow mulat esténként Góthnéval. H harmadik szerep
története pedig az, hogy az eredeti
Sudakow, a kitűnő Zilahv elment a
frontszinházzal a harctérre, a szerepét
kiosztották Kardosnak és Kardosét átvette Bárdy.
H szereplők mellett rendkivül érdekes a Vergerkák közönsége is.
Minden rendű és rangú emberekből
rekrutálódik ez a publikum, amely a
társadalmi külömbségek mellett egyforma lelkesedéssel és tets2éssel fogadja minden alkalommal az érdek-
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feszi tő drámát és a nagyszerű előadást. fi báboru alatt, mint ismeretes,
nagyon sok »vengerka« érkezett baza
Budapestre az orosz kormány kiuta=
sitása következtében, fi visszaérkezettek valóságos kolóniát alkotnak és
igen természetes, bogy elhatározták,
bogy megnézik a róluk szóló szinda»
rabot is. H nyolcadik előadáson bárom
egymás mellett lévő pábolyt töltöttek
meg a budapesti vengerkák és az
előadás annyira meghatotta őket, bogy
még kétszer megnézték a darabot.
Mint Pásztor fírpád regényében, a darabban is nagyon sok élő, a valóságban létező ember került színpadra és
a vengerkák előadásain történik meg
az a nagyon ritka és szokatlan eset,
bogy a darabnak egyik-másik szereplője a valóságban a nézőtéren ül.
fi kitűnő előadás fokozására szolgál a pompás kiállítás, amelynél a
Vigszinbáz a szó szoros értelmében
nem kiméit semmi fáradságot és költséget. Maguk a díszletek, a puszta
színfalak 30.000 koronába kerültek.
Ebben az összegben természetesen
nincsenek belefoglalva a gyönyörű
bútorok.
Fi zárórarendelet, amely közvetlenül megelőzte a Vengerkák bemutatóját, sok gondra adott okot. Fi szinbáz minden eshetőségre előzetes engedélyt kapott a rendőrségtől, hogy
ba történetesen nyolc-tiz perccel tiz
óra után tudnák csak befejezni az
előadást, a rendőr ne zavarja meg
azt. Fi második előadástól kezdve
azonban nincs szükség erre az engedélyre, mert pont tiz órára legördül
a függöny. Hz előadást ugyanis nem
bét orakor, bane m 6 óra 58 perckor
kízdik és ezzel a két perccel megnyerik a szükséges különbözetet. Igaz,
bogy az első képhez rendszerint meg-

késve érkezik az informálatlan közönség és esténként száz-százötven
ember az utolsó sor mögött állva
nézi végig a Vengerkák első képét.
Fi darab nagy sikere erősen befolyásolja az ősmünek Pásztor fírpád
« Vengerkák» cimü regényének kelendőségét is, am,i ellen egjébként sem
lehetett panasz, mert hiszen már a
huszadik ezernél tart. Mióta azonban

i

Gótb Sándor (Vladimir herceg)
Vigszinbáz. — »Vengerkák«.
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•Vengerkák» 1. kép: őzv. Ránkyné lakása

a Vigszinbázban játszszák a «Venger»
kákát», rohamosan fogy a könyvkereskedésekben a regény is és megállapítható, bogy a darab hatása alatt
körülbelül 5000 példányt vettek meg
azok, akik eddig nem olvasták a regényt. H könyv eszerint mindenben
biven kitart a darab mellett még abban is, bogy elővétele is van. H nagy
kereslet következtében ugyanis
a
nyomda nem tud elegendő számú
példányt szállítani és a legközelebbi,
nyolcadik kiadásra már nagyon sok
előjegyzés történt

H vidék színházai közül elsőnek
Pécsett mutatták be a «Vengerká»'kat
rendkívül nagy sikerrel. Rövidesen
sorra kerülnek a többi városok
is, elsősorban Temesvár, Debrecen,
firad, és készülnek a -Vengerkák»-ra
a többi vidéki színpadok is, amelyek
számítanak arra, hogy Góthék és
Helvev Laura vendégszereplése mellett mutatbat;ák ma,d bè a nagysikerű dirabot. Kikerül a «Vinger»
kák» a külföldre is, ahol valószínűleg a jövő szezonban lesznek a Ven*
gerka-bemutatók. Bécsben két szín*

«Vcngetkàk» II. kép: fl moszkvai vengerkatanya
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ház, Berlinben bárom versenyez egymással, bogy megszerezze az előadás
jogát, de egyelőre döntés még nem
történt. Bizonyos, bogy mibelyt vége
lesz a háborúnak, eljut a darab ten»
geren túlra is és elsősorban New«
Yorkban fogja szinre bozni a Woodsféle nagy amerikai színház vállalkozás, amely Pásztor Árpád másik
nagysikerű darabját, az «Innocent»-et
Is bemutatta.

6. Kertész Ella (Ránky flnna)
Vigszinbáz. — »Vengerkák«.

A Vengerl<dl< születése.
Tisztelt Szerkesztő Ur, arra ké*,
bogy a Szinbázi Élet «Vengerkák»számába irjak valamit a Vengerkákról. Nem a színdarabról, se a regény«
ről, banem a szegény lányokról, akik
az orosz varietékben csillognak, szereznek pénzt és pusztulnak el.
1910-ben, Szent-Pétervárott találkoztam először velük az Aquarium
helyiségében. Fel és alá sétálgattam
a kertben, hallgattam a nyilt színpad

Gótb Sándor (Vladimir berceg)
Strelisky felv.
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előadását, amikor az egyik ut kanyarulatánál bárom lány jött felém és az
egyik megszólalt:
- Nini, Pásztor!
Tudtam, bogy sok magyar lány
van az orosz mulatókban, de első
pillanatra mégis meghatott, amikor
szemtől szemben kerültem velük. Mitagadás, olyanok voltak, mint a pezsgőslányok és mulattató kisasszonyok
a pesti táncbei} iségekben. Tollas
kalap, fok ékszer, fürkésző szem,
bol akad a leggazdagabb zsákmám .
R bárom lány, akivel találkoztam,

a budapesti régi Népszínházból való
volt. Táncosnők. Homályosan emlékeztem még rájuk, régi, 21 éves
koromban írott Kadettkisasszony cimü
operettemben táncolták a tengerésztáncot - akkor még tizenöt, tizenhat
éves kislányok, amikor találkoztam
velük, már világotjáró artistanők:
vengerkák.
Elbeszélgettem velük, elmesélték
életüket, sorsukat, megmutatták szerződésüket és akkor néhány riportot
is irtam róluk Fiz Est-be. Azután
Moszkvába utaztam és ottan a Yard-

•Vengetkák» IV. kép: Rostov herceg palotája
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ban kerestem fel a Vengerkákat. Há«
ronvnégy napot töltöttem velük együtt,
láttam, hogy laknak, még a barátjaik*
kai is mégismerkedtem és éreztem,
hogy komolyabban kellene foglalkozni
a kérdéssel, bogy lehetetlen Magyarországnak nyugodtan tűrni a vengerka-ipart.
Hazajöttem. Egy törvényszéki tárgyaláson, amikor egy állítólagos táb«
labiróné került a törvény elé, aki Iá*

Pásztor Árpád

a

nyokat szállított ki Oroszországba, ott
voltam én is. Kihallgattak., fl tanuk
között megjelent az a lány, aki a regényben Tecéz lett. Ott hallottam,
hogyan vásároltak zongorát, hogyan
csukták be sikkasztásért az anyját,
hogyan csalták ki Oroszországba és
az oroszországi képekből, a budapesti
színházi emlékekből, a törvényszéki
tárgyalásból alakult ki a regény.
Egyszerre ismert fogalom lett a

«Vengerkák» szerzője

Kallós Árpád rajza.
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«Vengerkák». És ba véget ér a báboru
és egy ui, szabad Oroszország kezdi
meg viruló életét, lehetetlen, bogy a
vengerkák tovább is szabadon, a régi
formák között járjanak-keljenek Ma*

Harasztby Hermin (Somiamé)
Vigszinbáz. — «Vengerkák»
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gyarország és Oroszország kőzött. Hz
egyéni szabadságát és hajlamait sen*
kinek se lebet és nem szabad korlátozni, de bizonyára megfelelő intézkedések történnek majd, bogy a

Gazsi Mariska (Karolin)
streiisky felv.
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magyar lányok odakint ne kerüljenek
lélekkufárok kezébe.
Amikor a regényt Írtaméi,nem
egyszer jutott eszembe, bogy milyen
jó szindarab-anyag is volna. De sokkal közelebb éreztem magamhoz a
regényt, mintsem bogy ki tudtam
volna választani belőle azt, ami ma
színdarab.
Gótb Sándor, szerzőtársam, magára
vállalta ezt a munkát. Ő és a felesége
csinálták a regény első drámai váz-

latát, azután sok ^délután és estén
összeültünk, megbeszéltük, javítottuk, igazgattuk az egymás munkáját,
jeleneieket iktattunk be, jeleneteket
hagytunk ki, megkezdődtek a próbák,
bezárták a színházakat, végre nagynehezen meglett a premier és ime
már itt van a 25-ik előadás.
H mikor Pétervárott az első vengerkával beszélgettem, nem hittem,
hogy valaha t még i színdarab is lesz
belőle.
Pásztor Árpái

Gótb Sándor, a »Vengerkák« szerzője.

Kallós

Árpád

rajzaj
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Igen tisztelt Szerkesztő ur,

hz intim Népopera.

azt óhajtja, bogy a »Vengerkák» =ról
vessek néhány sort papírra?
fi buszonötödik előadás küszöbén
nincs már a darabról mit mondanom.
De ba megengedi, annál többet mondhatok a »Vengerkák» szereplőiről.
Valamennyiről? De nagyon sokan
vannak! Hnnyi basábot a Szerkesztő
ur nem bocsáthat rendelkezésemre,
bogy minden egyes szereplőről szivem
szerint beszélhessek.
S igy csak ennyit: örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy mélységes bálával és köszönettel adózzam a
Színházi Élet olvasói előtt kollégáimnak, akik nagyszerű tehetségükkel és
buzgalmukkal ebhez a ragyogó sikerhez segítettek.
Qóth Sándor.

Jámbor pesti járókelők, akiknek
utja a Vigszinbáz kis kapuja mellett
vezet el, csodálkozva állanak meg az
igazgatósági szobák ablaka alatt, fiz
egész épület zeng, zug, dalol és forrong, a kora reggeli óráktól estig, amikor azután az előadás kezdetére éles ittul a csodálatos koncert, fi káotikus hangzavarnak az az oka, hogy
itt folynak most a Népopera karfelvételi próbái, amellett, hogy a Vigszinbáz maga is énekes darabra ké-

, Hetvey Laura (Rostov hercegnő)
Vrgs*inház. - -Vengerkák«.

Gótb Sándor (Vladimir), G. Kertész Etta (finna)
Strelisky felv.
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szül Stepbanides karmester, Maribon
karmester, s az uj főrendező Stoll
Károly (ki elsejétől kezdve már belépett állásába) reggeltől estig próbaénekléseket hallgatnak meg szigorúan
megválogatván az arra alkalmas boldog
kiválasztottakat, akik a főváros jövő
szezonbeli legszenzációsabb operett

szinbáza kórusának tagjai lehetnek.
Külön élvezet most a Vigszinház kiskapujánál tartózkodni, amikor az esti
órákban kipirult arcú, szebbnél szebb
leányok özönlenek lefelé, akik innen
indulnak el szinbázi karrierjük utján.
Bz igazgatósági irodákban ezalatt
a nagyobb szerepekre predesztinált

t

S
Vígszínház. - • Vengerkák". Kertész Dezső (Kelemen György)

íuJÍ
Kallós Árpád rajza
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tagok szerződtetése folyik. H diszkréció szigorú Ígérete köt, de annyit el*
árulhatunk, bogy a tagok névsora
elsőrendű meglepetés lesz. Csupa
nagyszerű csengésű név, elsőrangú
erő, mik a legszebb reményekre jogo«
sitanak az uj Népopera művészi prog*
rammját illetőleg.
H legfrissebb direktor Faludi Jenő
ezalatt Vágó László műépítésszel tár«
gyal éjjel-nappal, a legsürgSsebb kérdés, a Népopera nézőterének átvará«
zsolása dolgában. Mert valóban boszorkányos varázslat készül itt. Egy
egész kis szinbáz, amit eltesznek a

nézőtérből, nem kevesebb, mint 65*
bely, csakbpgy kényelmesebbé, intimebbé, S2ebbé alakítsák a mai monstruózus színházat. Mondanunk sem
kell, bogy ez a »soványító-kura« utóiérbetetlenüla javára válna, u'já, szebbe,
nagyszerűbbé varázsolná a Népoperát,
Vágó László boszorkányos tervei nyomán. S ba e külső megszépülésbez
hozzászámítjuk, ami a szerződtetések
jeleiből következtetve a művészeti
«hizlaló kúrát« illeti, akkor a Népopera,
az uj doktorok irányítása mellett, előreláthatólag egészséges s igen bosszú
életnek néz elébe.

A varsói citadella.

munkált szerepeken, a gondos kiállításon, a darab mély drámai erejű
hatásán, a tömegjelenetek megrendezésén nagy munka látszik.

H Magyar Színházban szombattól
kezdődőleg egy minden tekintetben
érdekfeszítő, izgalmas dráma fogja a
jegypénztárhoz vonzani a közönség
széles rétegeit. Zapolska Gabriella
lengyel írónő lebilincselő nibilista-drámájáról, a »Varsói citadellá«-ról van
szó, mely a színészeket, rendezőt egyformán olyan régóta óhajtott drámai
feladatok elé állítja, amelyikben tehetségük egész erejét kifejthetik. «Nehéz
és komoly munkát végeztünk«, mondotta a főpróbán Vajia László, s
valóban, az erősen kidomborított, meg-

*

Nagyszerű szerepek, pompás jellemek, - és nagyszerű színészek. Törzs
Jenő Korniloff ezredes, a politikai
rendőrség főnökének alak;át eleveníti
meg a színpadon. Ez az öregedő ezredes a törhetetlen igazság rettentő
bajnoka. Minden gesztusán látszik,
hogy ez az ember a maga morálját,
a maga igazát védelmezi, meggyőződése szerint és az erő*em er kérlel-

»Vengerkak« V. kép: fl Puskirvterem.
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hetetlen szigorával. Ő az aki a nihilista lengyel diákot becsületszóra elbocsájtja a varsói citadella halálttermő
börtönéből s amikor újból eléje kerül
a diák, nem hiszi el az ellene emelt
vádat. S bár a kutatás emberfeletti
izgalmai alatt összeroppan, de az igazságot mégis diadalra segíti... fi dráma
azután ott éri el a csúcspontját, amikor a megmentett igazság, az életbe
visszarántott diák, önmaga keresi a
pusztulást, a száműzetést, - szerelme
kedvéért.
Törzs Jenő, ezt a súlyos szerepet
annyi megrázó és meggyőző drámai
erővel játssza, hogy alakitása már egy
magában is garantálja a darab siker é t fi fiatal szinész, kinek művészi
pályája biztos ivben lendül mind feljebb és feljebb, ezt az alakítását legragyogóbb színpadi eredményei közé
számithatja...
*

fi fő női szerep kedves meglepetés: Simonéi Mária játssza. Ez a karcsú, finom színésznő a »Kárpátby
Zoltán«-beli sikere óta kedvence a
budapesti közönségnek. Ismerték őt
már réget ben is, de csak a kevesek,
a beleavatottak, az alig nébány száz
emberből álló színházi »felső tízezer«.
Hiszen aki a «Hattyuvér« címszerepében látta, Strindberg fiatalkorú poétikus mesejátékában, Bárdos firtbur
egykori »Uj Szinpad«-án, az ugy sem

felejti el sohasem ezt a nevet és ezt
az alakítást, fi közönség széles rétegei azonban csak a »Kárpátby Zoltán«
bemutatója óta tanulta megismerni
Simonyi Máriát.
fi »Varsói citadelládban, egy okos
fius természetű diáklányt játszik Simonyi Mária, Gorski diák menyaszszonyát. Ragyogó szépsége, érdekes
egyénisége nagyszerűen érvényesül e
szerepben.
*

bs a többiek is nagyszerűek. E
sorok irója szinte zavarban van a beszámoló folyamán kifogyvána helyből,
de rajongása és bámulata kifejezésének eszközeiből is. T. Forray Rózsi
mély alakításának például (egy harmadrangú orosz lebuj tulaj dosnőj ét
viszi a színpadra) oldalakat kellene
szentelni. Vagy Z. Molnár a brutális
csendőrtábornok szerepében, Tarnay
Gorski diák személyesitője, és felesége, T. Oláh Erzsi, mint egy adakozó
szivü pincérleány (ő különben az
utolsó pillanatokban vette át a szerepet a megbetegedett Marton Erzsitől)
valóban szenzációsak. És mit mondjunk a rendezésről ? fiz I. felvonás, a
pince-mulatóhely tömegjelenetei, avagy
a III. felvonás, Korniloff ezredes lakásának kiállítása, művészi és tökéletes
munka, mi Vajda László átgondolt,
alapos és stílusos munkája. Ot dicséri
különben a művészi, gondos fordítás is.

-Vengerkák« VI. kép: H Dunapalota egy szalonja.
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bavotta szerelme.
Bemutató a Népoperában.

Pénteken este ismét magyar darabbal ajándékozta meg közönségét
a Népopera: bemutatta a «Lavotta
szerelme» cimü báromfelvonásos énekes játékot, amelylyel nemcsak megint
magyar erők jutottak szóboz Budapest
legnagyobb színházában, banem a
régi muzsika is, egy érdekes magyar
korszak levegője és annak az időnek
a szelleme, amely Csokonai Vitéz
Mihály és Lavotta János egyéniségét
adta a magyar kulturának. H színpadon divat most klasszikus komponisták szép melódiáiból operettet irni
és a dallamok közé szőni meséül valami érdekes, fordulatos mesét a
komponista életéből. fi «Három a
kislány» volt ebben a műfajban az
úttörő és a S:hubert-operett rendkívüli sikere bizonyítja, hogy a szerzők jól számítottak a megteremtésénél. Időközben már a folytatását is
megírták a Schubert-operettnek, melyet most nyomon követlek más
komponisták müveiből készülő daljátékok. fi német színpadokon rövidesen
egy Schuman-operett fog szinre kerülni, tudunk már egy darabról, melynek Bach János Sebestyén a hőse,
készül már egy Chopin-operett is.

Vágó Géza, sok sikerült darab iróia
Lavotta János, a mult századbeli kiváló hegedűművész és zeneszerző
élettörténetére lett figyelmes és talált
is benne egy színpadra kínálkozó
epizódot: Lavotta komáromi napjait,
amelyeket a nagy muzsikus Csokonaival töltött ott.
fi Lavotta szerelme régmúlt idők
ismert alakjait hozza elénk Vágó
Géza dramatizálásában. Sserepel a
darabban Csokonai költészetének múzsája, Lilla, másképen Va'da Juliánná
is, aki barátnő.e volt Lavotta későbbi
feleségének, Gerspacb Ilonkának. FI
darab meséje arról szól, milyen félreértés szakította el Csokonait Lillától
és hogyan tette ugyanaz a félreértés
boldog párrá Lavottát és szerelmesét,
fi finoman érzelgős, költői lendületű
szöveget Barna Izsó a legszebb muzsikával tűzdelte tele. Nemcsak Lavotta gyönyörű melódiáiból használt
fel sokat partitúrájában, banem hangulatos darabokat szedett ki a 19.
század magyar zenekincséből és sokat tett hozzá a magáéból is.
Csokonai, Lilla és Lavotta története,
Lavotta édesbús muzsikája, pompás
szereposztás, kitűnő előadás: kell-e
ennél több a sikerhez. fi pénteki bemutató már megadta erre a kérdésre
a feleletet, rég nem volt darabnak
ilyen osztatlan, lelkesítő sikere a Népoperában. H hatalmas nézőteret teljes m megtöltő közönség rendkívül érdeklődéssel kisérte a darab fordulatokban gazdag meséjét, melynek során
két pár kerül egymással szemben:
Csokonai és Julia az egyik, Lavotta
és Ilonka a másik oldalon. fi nézőtéren is pártokra szakadtak az érzelmek, az egyik tábor Csokonaiért x és
Vajda Júliáért lelkesedett, a másik
Lavottáék szerelmében talált lelki kielégülést. fi felvonások végén itt is,
ott is vitatkozások hangzottak fel :
melyiknek volt igaza. Egy öreg ur
döntötte el legradikálisabban a problémát, amikor könyes szemeit törül
getve odaszólt kis unokáinak:
- Igaza van mind a két párnak Î
Hogy a szerzők nagy sikert arattak, azért elsősorban őszinte kőszö-
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Megmutatja az alábbi rossz rajzó*
kat és élénken beszélni kezd egy készülő színdarabról, amelyről még halvány fogalma sincs.
Tessék... igazgató ur megnézni...
Ez itt Lavotta, ez itt Csokonai. Ez
Lilla... stb. Ezek mind Lavotta dalokat
fognak énekelni.
Órrrrriási!
Hz igazgató lelkesedve nézi a két
ségbeesett szerzőt.
- Lázó, adjon ezer koronát! Ha
kész lesz a darabbal, kap még kettőt.
Három nap múlva a szerző megjelenik a kézirattal.
- Itt van még ezer korona. Mióta
dolgozik a munkán?
- Három nap óta, mosolyog a
szerző, s az igazgató arca elborul és
kiszól:
»Lázó, adjon le egy kommünikét!
H Népopera nagyban készül egy szenzációs... stb...
így készül egy színdarab. Legalább
ríog\? Részül el eg\? színdarab ! ? is nálam így.
(Hanem a darab jobb, mint ezek
(fí szerző vallomása.)
a rajzok).
Vágó Géza
H szerző a kávéházban ül és azon
gondolkozik, hogy tehetne egy kis
pénzhez jutni. Semmi mentő ötlete
nem támad és felmegy a színigazgatóhoz.
nettel tartoznak a szereplőknek és a
színháznak is. H Népopera a rendelkezésére álló művészi erők legjobbjait állította csatasorba: Deila Donna
Eugénia mint Julia, Dömötör Ilona
mint Gerspach Ilonka játékban, énekben egyaránt megvalósították a szerzők intencióit és szépségben sem
ejtettek csorbát az illúziókon. Rokonszenvesen és életteljesen állította
elénk Csokonai alakját Sziklay József
és Lavotta muzsikájához méltó énekes a zeneköltő szerepében Raskó
Géza. Bőven történt gondoskodás a
humorról is: Gyárfás Dezső a sugó
pompás alakjában a népszerű művész
egyik, legkitűnőbb produkciója, Latabár Árpád tótosan beszélő Gerspacbja
pedig valóságos kabinetalakitás.
Lavotta dalai gyújtottak és elandalítottak, a darabnak minden zeneszáma szívből fakadt és szivekhez
szól.

Raskó Géza (Lavotta)

Gyárfás Dezső (fl sugó)
-Lavotta szerelme« figurinói.

Saiklay József (Csokonai)
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- Még azt tudom, hogy... de előbb
adják becsületszavukat, hogy nem
mondják el senkinek!
- Becsületszó!
- Tehát: Beöthy szerződtette a
színházaihoz a Nemzeti Színház egyik
országos nevü tagját.
- Kit?
- Ezt aztán már maguknak sem
mondom el.
Intim Pista, bogy bova szerződött
- Elég nem szép. Fikkor legalább
Kosáry Emma ? Különféle bireket hal- mondjon
valami érdekeset a Vígszínlottunk, hogy innen is, onnan is ház tájáról.
ajánlatokat kapott.
- Mondhatok. H Népopera a nyár
- Csakugyan több ajánlattal ke- végén
megszűnik.
resték fel és ő már döntött is: egy
Micsoda?
Hiszen Faludiéké lett
ujabb esztendőre leszerződött Beöthy jövőre.
Lászlóhoz. Sőt hogy szenzációt mond- Persze. De mint Népopera megjak, nemsokára, egykét hét múlva
szűnik.
Faludiék elkeresztelik «Városi
uj szerepben is fogják látni.
Szinház»-nak.
Fi Városi Színház tel- Jaj de érdekes! Miben?
- Fali Leó uj operettjében, a jesen újjáépített nézőtérrel várja majd
Sztambul rózsájában. Beöthy László őszkor a közönséget.
- Ott leszünk a megnyitáson. Mi
azzal a tervvel foglalkozik, hogy meghosszabbítja a szezont és ha a Csár- van a színészvilágban?
- Köszönöm kérdését, jól megdáskirályné a kétszázadik előadás
után megengedi, még az idén szinre- vannak. Szerdán este elsőrangú hanghozza a darabot. Fi címszerepet Kosáry versenyt rendeztek Tolnay Ákos fesEmma fogja játszani. Fi szép asszony- tőművész műtermében. Székelyhidy
nak még két roppant érdekes ajánlata Ferenc, Marschalkó Rózsi, Pécsi Erzsi
van. El kell árulnc m maguknak, hogy énekeltek, Rékai Nándor és Bertha
Lehár «Fi pacsirta» cimü uj operett- István zongoráztak, Náday Béla gitájét semleges földön, Zürichben fogják rozott, a többi bohémek pedig tapsoltak.
bemutatni. Fi főszerepet Lehár hosszú
- Fizt elhiszem, én is tapsoltam
levélben Kosáry Emmának ajánlta fel. volna ilyen műsornak. Hova szalad?
Ugyancsak Buttykaynét kérték fel
- Jegyet kell kerítenem a Modem
arra, hogy a nyáron,Konstantinápoty- Színpad bemutatójára.
ban énekelje el az Évát. H mi prima- Hiszen az még messze van.
donnánk tudniillik ugy beszél néme- Fiz igaz. De jegyről sohasem
tül, mint maga Bethmann-Holweg.
lehet elég korán gondoskodni. Kezü- Csupa szenzációt mond. Hát ket csókolom.
még mit tud?
Előkelő, női divatszalon elegáns

K O S Z T Ü M Ö K E T KÉSZÍT

NFL

120.—, béléssel
11 F F r r>
v j l 1— L . L / j

KOVÁCS

160.— korona
K o r o n a h e r c e g - u t c a 20.
(^zervita-tér sarok.)

ANNA

NŐI RUH H DIVATSZALON
H »Fényűzés Elleni Liga« által elismer«
•oklevéllel« és »bronzéremmel« kitüntetve

IV., HHRISBHZHR 5. SZHM, II., 2
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Burián helyett Hnthes.
/ m Hz operaházi közönség már
j ^ u f f i megszokta, nem is tud már
bosszankodni rajta, hogy
••
valahányszor Burián Károly
nevét hirdeti a szinlap, mindig Hntbes
öyörgy lép fel helyette. Erre az örö*
kös helyettesítésre vonatkozik az a
kedves apróság, mely a Kerner-jubileumon történt meg. Hz ünnepi hangverseny két főszáma között a szünet«
ben a színfalak mögött szinházak és
testületek köszöntötték a jubiláló elnök-karnagyot. Megjelentek telj es számban az Operaház tagjai is, kiknek
nevében Gábor József tartott kedves,

ötletes beszédet, Sándor Erzsi pedig
átadta a tagok ajándékát: egy gyönyörű arany cigarettatárcát. Hz operaháziak sorában állt Hnthes is, aki
mint ismeretes, már három év óta
nem tagja a színháznak, hanem a Zeneakadémia tanára.
0
jf
- Mégis csak furcsa, - szólt az
üdvözlő beszéd után egy ujságiró Vidor Dezsőhöz, az Operaház titkárához - hogy egyedül Burián nem
jelent meg a színház tagjai közül.
- Beteg, meghűlt - felelte a kar.
- Ugyan kérlek, - fakadt ki egy
másik ujságiró - hát nem látod, hogy
Burián helyett most is Hnthes lép fel?

G. Kertész Ella (Finna) - Gótb Sándor (Vladimir)
Vigszinbáz. - »Vengerkák«.
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REGÉNY
IRTA . • .

szm\Wfl5l\M
R művésznő e kijelentésére Sze*
benyi oly megelégedett arccal hörpintett a kávéjából, mintba legalább
is Bismarckkal vagy Moltkéval helyezték volna ugyanegy színvonalra,
s mintba Beethoven vagy Mozart is
abban találták volna föl legmagasabb
ambíciójukat, hogy életük derekán
rézorru cipőt és matrózruhát viselhettek.
Tavasz Klári, miután vendégére
még egy tébolyító pillantást vetett,
most pár furcsa tánclépéssel átperdült a szomszédos szalonba, egy sikerült rohammal elfoglalta a zongoraszéket s karcsú ujjaival hirtelen felébresztette álmukból a szunyadó

HA1S7ALAKAT K t ?

kosztümök, köpenyek, blúzok, ruhák és pongyolák
állandó raktára =

Paksyné, Váczi-utca 57., II., 9.

kArolv

Bösendorfer billentyűit. R klasszikus
futamok azonban, melyeket szinte
átlátszóan fehér kezei életre keltettek,
csakhamar belefulladtak egy divatos,
de Ízléstelen kupié posványába.
H művésznő most abbahagyta a
zongorázást s újra kiperdült a bolhölgyek arcáról, karfáról végleg toirtja felelősséggel a »Miracle* törv. vedet;

rövidebb idö alatt fájdalom és utónyon;
nélkfll kizárólag villannyal lebet végleg
klirtan Dr. Moeziner tanár aódja szerint,
mely kezelési módra kizáriVag intézeten'
van Jogosítva. De azért intezetemben h
kaptwti oly szer, mely perc -Jc alatt eltávolítja a ; archajakat (rövid ic 5re). SzepH,
szemölc i, pattanás éi mindé 1 aretisztátl.-.nság rendbehozása. Szépségápolás. — Arou?.Mage, fésülés, ondulálás, hajmosás, manicure, pediem ; jutányos
bérletben.
Arc emaille mely 2 hét alatt elmulasztja £ ráncokat
„ A r i " hajeltávoli 6 s z e r , .. „ ., K 5 „ A r i " arcfehérltí crém
K
„ A r i " púder .. ..
-, _ .. .. K 6.—
Tanfolyamra tanítványok fölvétetnek. - Levelekre válasz.
P 1 f i n A D A Mk" A kozmetikai intézete BUDAPEST
U A U U
IV., Bebmed «zultán-ut 13. tz.
Telefon 156—99.

BÉCSI LEGDIVATOSABB

mOhlbeck
rajzaival.

± r Pollák Sarolta

hajeltávolitó specialista kozm. intézett
(Andrássy-ut 38. I. em. A Nagy áruházzá
szemben). Ártalmatlan, fáidalom nélküli
kezelés. Rögtöni h-'ás. Minden eddig)!
felülmúl I Óvakodjunk utánzásoktól. Vidékre a szert utasítással diszkréten küld)
F o g a d e g é s z nap. S z é p s é g h i b á t
kezelése. Arcgózolés, arcmasszázs
a r c á p o l á s . — (12 évi mflkSdéa.)
T e l e f o n 157—ss.

A DAMA

NŐI
KALAPSALON
Váci-utca 11 Ib., félem. Tel.: 171-56.

M

ŰHIMZŐ S P E C 1 H L I S T H
FREYBERGER ALFRÉD

BUDAPEST,IV ., VÄCI-U. 8. TEL.:87-47.

19. oldal

SZINHHZL ÉLET

dogan emésztő Szebenyibez, aki még
mindig álmodozva ült a kávéscsészéje
mellett.
- Drága fiacskám, most fel fogom
függeszteni a hires magyar vendég»
szeretetet, mert őszintén szólva, pokolian álmos vagyok. Klárika baba
álmos és aludni szeretne s magácska,
mint jó fiu, előzékenyen és lábujj«
hegyen távozik. De mielőtt elmegy,
egy ünnepies fogadalmat tesz nekem,
ha azt akarja, hogy az ebédutáni ál*
mom nyugodt legyen.
- És az?
- Kocsin, autón vagy mondjuk
inkább: repülőgépen fog hazasietni a

szépséges kis felesége mellé s addig
térdel előtte, mig az átmeneti hűtlenségét megbocsátja. Mert a legújabb
kutatások szerint már az is átmeneti
hütlenségszámba megy, ha az ember
kiszáradt rostbeefet eszik másutt,
mikor otthon a legízletesebb pecsenye
várja . . .
- De hiszen a feleségem nem
tudja, hogy a művésznőnél ebédeltem! - kiáltott föl a puritán fiatal
ember, aki mint becsületes jellem
többé nem is gondolt arra, bogy a
hazugság fogadalmát megszegje.
- Kedves barátom, - a feleségek
már a világ teremtése óta se biznak
teljesen a külföldi üzletbarátokban s a
másutt ebédelő férjet már a régi
föníciaiak is gyanúsnak tartották. Legyen tehát ügyes és óvatos, - ami
azonban távolról sem annyit jelent,

hogy az igazságmondást megkockáztassa^
Szebenyi
férfiasan kijelentette,
hogy ügyes lesz és még csak gondolni se fog az igazmondásra, majd néhány gyors búcsúszó után,
melyek láthatólag nagyon nehezére
estek, végre mégis csak eltávozott a
városligeti palotácskából. H művésznőnek azt a tanácsát azonban, hogy
lehetőleg repülőgépen siessen haza a
feleségéhez, a Csipkeverő leány szerzője aligha szándékozott követni; sőt
lassú, meggondolt lépései után ítélve
minden sokkal inkább az eszében
volt, mint a túlságos sietség. Szebenyi csak gyalogszerrel baktatott

végig az Hndrássy-uton, s oly sűrűen
meg*megállt útjában, mit a penziónátus öreg urak szoktak, akik egészségi sétájukat végzik egy gyönyörű
májusi reggelen. És közben szórakozottan, sőt kissé ostobán bámult a
levegőbe, s józan vaskereskedő létére
ködös víziókkal foglalkozott a kézzelfogható valóságok helyett. Oh nem,
a látszatnak nem volt igaza: Szebenyi
most nem az operettjére gondolt,
melylyel a cinikus Budapestet rövid
betek múlva megbrditani szándékozott; sőt igazat szólva: még azt is elfelejtette, hogy valaha kuplékat és
keringőket irt. Csupán egy karcsú,
drága és édesszavu leány járt az

LÁSZLÓ ÉS FEKETE
AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB NŐI DIVATKELME ÁRUHÁZA

Budapest, IV. ker., Koronaheceg-utca 14—16. szám.

(A föpostávai szemben.)

Cégünk saját részére lekötött különleges női divatkelméket feltűnést keltő nagy választékban tart raktáror.
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eszében, akinek forró arca tiz perccel ezelőtt az övéhez ért; egy édesszavú leány, aki lappangó férfiasságát legelőször öntudatra
keltette.
Mindeddig csupán egy aszkéta-diák
rideg és fantáziátlan életét élte s a
vágyak tüzét a nászinduló zenéje ép
.oly kevéssé gyújtotta föl lelkében,
mint a szűziesen szelid pillantás,
melyet kolostornövendék-felesége fészkük magányosságában reája vetett.
De most ugy érezte, hogy minden
érzéke egyszerre lángra lobbant; és
a drága és különös kis nőre gondolva, aki hol hermelines királykisasszonynak, bol simulékony, hófehér
cicának tünt föl fantáziájában, hirtelen minden asszonyi lényről megfeledkezett, akivel eddig csöndes életútján összetalálkozott valaha. És halkan és dallamosan, mintha egy kedves melódiát ismételve, százszor igy
szólott magában egymásután: Tavasz
Klári . . .
fei-.
Élete kellékes tárából e pillanatban semmitsem látott és semmire sem

(Folyt, këv.)

Kölcsönkönyvtár
Andrássy-ut 33.
Ismertetés díjtalan!

HALÁSZ

VILMA

MODERN MŰVÉSZI FÉNYKÉPEZŐ MŰTERME
IV., KRISTÓF-TÉR 2. — — VÁCI-UTCA SAROK
(KIRAKAT
UGYANOTT.)

P H . U K E R DÓRFL vegytisztitó intézete
BEsST*
legszebben fest és tisztit
BUDAPEST, VI., NHGYMEZŐ-UTCfl 14. 8Z.
T e l e f o n : 3 - 0 1 szám.

Eredeti modellek

Roth Lóna
női ruha divattevme
l / / . , Anker-köz

emlékezett többé; apja milliói, a nagy
iroda személyzete, istentélő édesanyja
és templomjáró, erényes húgai, a
Csipkeverő leány és tiszta vizillatos,
pironkodó felesége: mind-mind egyszerre eltűntek a semmiségben és
két meleg és könyező és pajkos és
huncut szem mosolygott rá: a Tavasz
Klári két szeme . . .

2.\

Costümök, utcai é s alkalmi ruhák, köpenyek,
blúzok é s pongyolák állandóan raktáron vannak

SCHNEIDER RÓZSI és KATÓ
női ruha divattermében

I/Ä1

Ï F C C U

fényképészeti
Í V U V L O O Y
műterme
VI., NAGYMEZŐ-UTCZA 36. LIFT.
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Budapest, VIII., ]őzsef-körut 43. szám
Telefon József 49—Sí.

Tökéletes szépségápolás : Mindennemű hafszllak
v é g l e g e s eltávolítása v i l l a n n y a l és szörvesztővel egy
perc alatt : Szeplő, májfolt, pattanás, mittesserek, szemölcs,
arcmassage, archímlasztás, manieur stb. garantált biztos eredménnyel 3 nap alatt, kezeltetnek jutányos bérletben. : Vidékiek levélileg nyernek diszkréten felvilágosítást : Marian
h á m l a s z t ó v i z : Marian s z ő r v e s z t ő (törv. védve) ára
10.— k o r o n a : Fogad egész napon át : Tanítványok felvétetnek mérsékelt díjazás mellett ; Kérjen p r o s p e k t u s t ,
ANTIK BÚTOROK.
SR5K^TOK%TV|S.'
TÁRGYAK, CSIPKÉK,
QOBELINEK.

BATIKOLÁS.

IV., Váci-utca 8. szám, f é l e m e l e t
SCHMELCZER BENŐ

^i^-S^^dl

BUDAPEST, IV., KAROLY KIRÁLY-ÓT 28. SZAM.
A központi városház épületében.
T e l e f o n 139 —43.
Ajánljuk e cég raktárát és készítményeit mindennemű
é k s z e r e k b e n , r é g i s é g e k b e n valamint dus választékú
óráit. Brillantot, gyöngyöket, régi aranyat, ezüstöt és régiségeket a legmagasabb áron vesz.

Adok
női

Fevencné
divatterme

IV.y Váci-utca 10. szám.
PORCELLANFESTÉS.

IPARMŰVÉSZETI SZALON

BAROSS-UTCA 21.
BUDAPEST.
• • • •
MŰVÉSZI MONTIROZAS. • • • •

SELYEM-LAMPAERNYOK,
KULONLEOESSEQEK KESZEN É S TERV SZERINT
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Jól(ainc

laborfalvi

Róza.

- Születése 100-ik évfordulója alkalmából.-

H magyar színjátszás múltjának
legkimagaslóbb alakja, aki csaknem
félszázadig szolgálta a magyar kultu«
rát. Élete a magyar színészet legküzdelmesebb és legfényesebb korára
esik. Ott látjuk az úttörők között, kik
előítéletekkel küzdenek, kiknek barátságot kellett kötni az éhséggel, faggyal,
nyomorúsággal, de akik nem csüggednek egy pillanatig sem, mig diadalra
nem juttatják a nemzeti színészet ügyét.
Született 1817 ápr. 8»án Miskolcon.
Htyja laborfalvi Benke József székely
származású nemes ember, maga is
színész volt s egyike azoknak, akik
Pesten működtek 1808-ban, Pestmegye
pártfogása mellett. Felesége: weleszi
Rácz Zsuzsánna színésznő volt. Serdülő leányuk a világot jelentő deszkák közelében nevelkedett és már
korán elárulta igazi hajlamát, meleg
vonzódását a szinipálya iránt és Laborfalvi Róza név alatt 1833-ban színpadra lépett Budán, a Komlóssy Ferenc
színtársulatánál, Döbrentey 6ábor támogatása mellett, ki abban az időben az Akadémia titkára volt. E társulatnál működött ez időben a híres
Kántorné, kinek nagy diadalait szinről-szinre látta Laborfalvi Róza.
Eleinte csak kis szerepeket játszott,
mint Náni szobalányt a »Benjamin
Lengyelországból, vagy a nyolcgarasos
atyafi« cimü színműben, — mely első
szerepe volt. Ez időben 25 frt fizetést
kapott. R társulat Budáról Székesfehérvárra került, s mivel Kántorné nem
ment velők, a vakmerő direktor a nagy
tragika szerepeit a «világszép Rózának« adta, ki azokban mindjárt jelentékeny sikert ért el. Budára visszatérve, már kész művésznő volt. Első
nagyobb szerepe a »Rolla halála«
szinmü Elvira szerepében volt.
1837. év aug. 22*én, a Nemzeti
Szinház megnyitása alkalmával Beli«
zárban tűzzel, szenvedéllyel játszotta
Hntóninát s fellépésével rendkívül sikert aratott. Déryné is melegen emlékezik meg róla naplójában. Sikereit

tehetségén kivül elősegítette gyönyörű
alakja, mozdulatainak nemes egyszerűsége és csodálatosan zengő, érces,
minden modulációra képes hangja.
Dicsősége tetőpontján állt, mikor 1848«
ban nőül ment Jókaihoz, akit biven
követett a bujdosásbanis. Legnagyobb
stilü alkotásai voltak Shakespeare drá«
mai hősnői, Bánkbán Gertrud-ja, Stuart
Mária, Zrinyi Anna, Dalma, Gemea.
(Kártyavetőnő) 1859-ben visszavonult
s csak jótékonycélu előadásokon lépett
föl. Utolsó föllépése 1883 nov. 30-án
volt, művészi pályafutása félszázados
évfordulóján, mikor a király koronás
aranyérdemkereszttel tüntette ki. Há«
rom év múlva tüdőgyuladást kapott,
melyből felépült, de ujabb komplikációk
léptek közbe és ez év november 20-án,
hajnali négy órakor meghalt.
Temetése impozáns részvét mellett
folyt le a Nemzeti Szinház előcsarnokából, ahol Paulay Ede mondott fölötte
mélyérzésü gyászbeszédet. Hz irodalom nevében ifj. Ábrányi Kornél mondott istenhozzádot, a Népszínház előtt
Lukácsy Sándor búcsúztatta.
Erődi Jenő.

Jókainé Laborfalvi Róza.
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Törzs J e n ő v e r s e i .
Uj magyar költőt mutatunk be olvasóinknak. H neve Törzs Jenő és
van egy mellékfoglalkozása is: színművész, a Magyar Szinbáz kiváló és
nagy tehetségű tagja. Hogy költői minőségében eddig nem szerepelt még
a nyilvánosság előtt, annak oka ismert,
talán kissé túlzott szerénységében keresendő. Törzs eddig csak az Íróasztalának dolgozott és mi is csak véletlenül értesültünk erről az előkelő,
művészi passziójáról. Elolvastunk néhány verset és ugy éreztük, bogy
ezeknek nem szabad az ismeretlenségben maradniok. Kérésünkre Törzs
Jenő átengedte néhány költeményét
közlésre a Színházi Életnek és most
olvasóinknak alkalmuk nyilik meggyőződni róla, hogy ez a kiváló művész,
aki oly megkapó stílussal, nemes artisztikummal tudja elmondani más
irók gondolatait, előkelő, invencióban
gazdag és igazi vérbeli művész akkor
is, mikor a saját költői gondolatait
tolmácsolja.
Tenger alatt.
Ma lakni a tenger alatt csudajó,
Gyere apró, csöppnyi fiókám!
Százszámra roban ma alá a hajó.
Jóllakni segit ma a fókán:
Istenke jutalmaz, a fóka ba jó.
Nem volt soba igy, nem emlékezem én,
Ez túltesz az istenek álmán!
Hogy' zendül a fény a vizek tetején,
Nosza, bámuld csak, kicsi bálnám
S ugy nyeljed a bust el, abogy nyelem én!

Maison

Emitt a bajó, aki néz, aki lát,
Hogy siklik, amúgy igazába!
Várj öcskös, azonnal ereszti nyilát;
— Már lesben a fess, deli cápa
S ba épfogu, épeszű, bát nekilát!
Ma lakni a tenger alatt csudajó,
flkik eddig jól sose laktak:
-Százszámra roban ma alá a b a j é Kiébezett, vézna balaknak,
Istenke jutalmaz, halacska ba jó.

Sylvester.
Elmúló éveim, ti pár basáb fa,
Mik a mindenség tűzhelyében égtek,
Be fogytán vagytok, van=e még vagy egy,
Vagy az utolsó ég, — nem is tudom.
fl mindenség kéménye bogy dörömböl,
S nézem elszállt füstjét bus éveimnek,
Nézem a pernyét, súlytalan hamut
És mint a gyermek, hősködöm kevélyen
S épitek várat évek hamujából, —
Cifrázom itt-amott a külsején S nem látom, bogy belül csak szürke pernye.
Cifrázatát meg-megsimogatom
És mint az eszelős, beszélek hozzá:
•Ó fundamentum! Gyermekéveim!
Erős, derűs, rózsás-eres,
örökkétartó márványkőlapok,
Emitt mosoly, amott öröm,
Kedves, mesés japáni kert...
S ti ablakok, függönyzött ablakok:
Te titkot rejtő serdülő korom.
S ti oszlopok, erőben edzett vállak, - :
Te becsületes, tiszta férfikor...
Be szép leszel, szép váram, amikor
Tetődet is felrakhatom,
fl napban csillanó fényes tetőt,
Be szép leszel vár: diszes életem!...«
Emigy beszélek. S gyűjtöm a bamut,
Hogy betetőzzem fényes váramat...
S a mindenség kéménye füstöl
És éveim pernyéje hull alá...

NŐI
DIVAT TEREM

ANGELLA és Tsa

női divatterme
BUDAPEST,
Koronaherceg-utca 9. szám, III., 3.

IV., VÁROSHÁZÜTCZA 6., II., 64.
AT7ÄR6HAZ:
KORONAHERCEQ-u, S

KESZTLER JENNY
FÜZŐTERME

:: BLOUSSALON

BÉCSI BLOUSMODELLEK
MINDEN ÁRBAN
:-:

BUDAPEST,
IV. KER., BÉCSI-UTCA 5., I, EM. 4.

•

Kvámer Aranka
NŐI KALAPTERME

Budapest, VI., Andrássy-ut 62. sz.
Telefon : 165—03.

Telefon 165—03.

SZÍNHÁZI ÉLET

Thdlia a fronton.
Bteinte csak Mars volt a harcterek istene.
ft báboru első szakaszát véres küzdelmek,
komoly, nehéz, nagy harcok tették jellegzetessé, másra, mint a páncélsisakos, acélpajzsos pogány istenre, nem gondolhattak katonáink. De azután, hogy bekövetkeztek a
hosszabb pihenések időszakai, amikor, mint
tavasszal az egész természet, visszafojtott és
addig elnyomott érzésekben szakadtak fel a
lelkek, dalos szava lett a harctérnek, muzsikaszó hangzott fel, nótákat vitt szerteszéjjel
a szellő és ágyuk dörgése, puskák ropogása,
gépfegyverek kattogása helyett békésebb
melódiák zendültek fel. fi zene elől pedig
menekül a harcok komoly istene. Ha nem
is véglegesen, sajnos, ideig-óráig elbújik,
ugy tesz, mintha aludnék.
És mikor először hajtotta rövid álomra
fejét Mars isten, megjelentek a fronton a
múzsák. Eleinte csak Melpoméne és Terpsychore, a dal és tánc múzsái látogattak le. fi
harci szünetekben kabaré előadásokat rendeztek katonáink, táncoltak, daloltak, tréfás
szinielőadásokat tartottak. Mindenütt akadt
jó hangú, ötletes, mókás ember, a színészkatonák is kitettek magukért.
fi civilizációnak azonban sehol sincsenek
olyan rohamos bóditásai, mint a harctéren.
Eleinte a folyó, patakvizében mosták ruháikat honvédjeink, bakáink, később mosóintézetek kezdtek működni a frontok különböző részein. Eleinte a szabadban mártották
meg [fáradt testüket vitézeink, aztán fölállították a
tábori gőzfürdőket. Ilyen
rohamos kulturális előrehaladás mutatkozik a szórakozások terén is: a primitiv
kabaréelőadások után komoly szinbáz vándorolt a
harctérre, Mars istennek
nebéz konkurense támadt
Tbália istennőben.
fi német hadvezetőség
példájára a mienk jis elhatározta, hogy szinielőadásokat rendez barcolójkatonáink részére a frontokon
és evégből külön harctéri
színtársulatot 'szervez. így
született meg a frontszinház gondolata, mely az

23. oldal
Országos
Szinészegyesület
agilitásával
tüneményesen rövid időn belül öltött
testet, fi hadvezetőség felkérésére a Szinészegyesület vette kezébe a Magyar Frontszinház ügyét és Komjáthy Jánost bizta meg a
szervezés munkájával. Komjáthy ebben újból
tanújelét adta nagyszerű adminisztrátori
képességeinek, melyek a múltban is nagy
népszerűséget és jó hirt szereztek részére.
Bámulatos rövid idő alatt ismert fővárosi és
vidéki művészekből összeverbuválta harctéri
társulatát, jóformán máról holnapra már
meg is kezdhették a próbákat és busvét előtt
egy héttel darabokkal felfegyverzetten, a
jókedv muníciójában bővelkedve útnak indulhatott a társaság a harctérre.
fi hadvezetőség ^figyelme külön vonatot
bocsátott a társaság rendelkezésére, a vonat
szolgál egyúttal lakóhelyéül is az egyes
állomásokon. Hogy hol, merre járnak most,
azt érthető okokból és a kivételes rendelkezésekről szóló törvény idevágó paragrafusai
értelmében nem írhatjuk meg. fi frontszinház
társulat jelenleg csapattest és csapttestek
mozdulatairól tudvalévően nem szabad irni.
Eredményekről azonban már beszámolhatunk.
Tömegesen kapjuk a harctérről a leveleket,
melyekből áradozó dicséretek, lelkes ovációk
szállnak a társulat minden tagja felé. Megállapítható, hogy a frontszinház előadásain
felhangzó tapsok és üdvrivalgások a fegyverek harci zaját is felülmúlják. És megérkeztek a színlapok is amelyeket itt bemutatunk a Színházi Élet olvasóinak, fi színlapok

Ssinésztk a fronton
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24. oldal
eredetijei immár a Szinészeti Muzeumba
vándoroltak, bogy ott örök időkre hirdessék
a mai szomorú korszaknak mosolygó emlékeit.
H frontszinbáz tagjainak sorában vannak
Batizfalvy Elza, Komáromy Gizella, Benes
Ilona, Szász fínna, Dörgei Jolán, P. Kaspér
Gizi, Gara Ilus. fí férfiak sorában ott látjuk
Komjáthy János mellett Zilahy Gyulát, a Vigszinbáz örökifjú Zsüljét, Pázmán Ferencet, a
népszerű Pacit, Bálint Bélát, Gózon Bélát,
Rogoz Imrét, Izsó Miklóst, \D. Nagy Gyulát,
Dalnoky Imrét, a zenéről, nótától gondoskodnak Kondor Ernő, a kitűnő hegedűművész és dalköltő, valamint Mály Károly, a
társulat karmestere.
H névsor maga belyett beszél. Nyilvánvaló, bogy a frontszinbáz működéséről és
sikereiről érkező birek nem túlzottak és a
MflGYHR FRONTSZINHÄZ.

n BOR

társulat szereplésével a legszebb emlékeket
bagyja vitéz katonáink szivében, lelkében.
fl hivatalos frontszinbáz szinlapjaiva*
egyidőben egy félhivatalos szinlapot is kaptunk. Egy kabaréelőadásról szól, melyet a
32. bonvédgyalogezred álláspontján kinn a
barctéren rendezett a bonvéd gyalog és
tüzércsapatok kebelében megalakult a honvéd vándor-szintársulat. fl társaság vezére,
szervezője, rendezője Ligeti Aladár tizedes,
aki mielőtt a harctérre került, az Operaházban működött. H tagok csupa katonák,
tizedesek, őrmesterek, főtüzérek, bonvédek,
de ahogyan a jelentésből megállapítható,
nem kevésbé hangolták jókedvre közönségüket, mintba igazi, hivatalos színészek lettek volna.
így fest a harctéri szinészet az Urnák
1917-ik esztendejében.

MHGYflR FRONTSZINHHZ.

MHGYHR FRONTSZINHÄZ

Próbabázasság.

Müvészestély.

Vigszinmü a fővárosi életből énekkel,
tánccal.
falusi történet 3 felvonásban énekkel és
Irta: Gerő Károly.
tánccal. Irta: Gárdonyi Géza.
Személyek :
Szikora Márton,
Személyek :
magánzó
Izsó Miklós
Baracs Imre
Komjáthy János Rozália, a felesége Szász Anna
Baracs Matyi, az Imre
Kanócz Gyuri őröccse
Rogoz Imre
mester, Rozália roBaracsné Szúnyog Julia,
kona
Gózon Béla
az Imre felesége
Benes Ilona
Birike, testvére, RoÖzv. Szunyogné, a
zália rokona
Batizfalvy L. Elza
Julia anyja
Szász Anna
Hajdú Bokor Berci,
Szúnyog Rozi, a Julia
városi hivatalnok Pázmán Ferenc
unokahuga
Batizfalvy Elza
Hajdú Bokor István,
Mihály, a Julia nagyszentesi gazdag
bátyja
Izsó Miklós
paraszt
Zilahy Gyula
Eszter, özvegyasszony,
Zsuzsánna, a feleBaracsék szomszédja Komáromi GIza
sége
Benes Ilona
Göre Gábor, biró
Zilahy Gyula
Patonai Bódog, méGöre Gáborné
P. K&uér Gizi
száros Rozália háDurbints Pál, esküdt
D. Nagy Gyula
zában
Bálint Béla
Kátsa )
Kondor Ernő
Cira Klári, kávéméBige ) cigányok
Pázmán Ferenc
röné ugyanott
Komáromy Gizi
Tepsi )
Dalnoky Imre
Sági Julcsa, kisaszCeglédi Pál, kovács
szony
Dörgei Jolán
és állatorvos
Bálint Béla
Rákóci Alajos, cseZsuzsi. Eszternek a
lédszerző
D. Nagy Gyula
cselédje
Gara Ilus
Cili néni, cseléd RoEgy fiu
záliánál
P. Kaspér Gizi
Egy káplár
Rogoz Imre
Kiss János
Történik két alföldi faluban! Az első és Egy pincér
Történik Budapesten, egy nap alatt.
második felvonás Lepénden, a harmadik
Idő: ma.
felvonás a szomszéd faluban.

(Kabarét.)
KÖZREMŰKÖDNEK:
Komáromy Gizella, Batizfalvy Elza,
Benes Ilona, Szász Anna, Dörgei
Jolán, Zilahy Gyula, Komjáthy János,
Pázmán Ferenc, Bálint Béla, Gózon
Béla, Rjgoz Imre, Izsó Miklós, D.
Nagy Gjula, Kondor Ernő hegedűművész és dalköltő, Mály Károly
karmester.
Minden estén szinre kerül:
A SZÖVETSÉGESEK,
Harsányi Zsolt tréfája. (Főszereplők:
Pázmán Ferenc és Zilahy GÍyula)
és a
TORDAI HASADÉK,
(főszereplők: Komáromy Gizella, D.
Nagy Gyula, Zilahy Gyula, Rogoz
Imre.)
Ezek mellett váltakozva :
TIK-TAK, - TÓT ASSZONYOK, - A
MESTER, — A SZERELMES FALU
stb-stb. — Hegedű-zongora-szólók.
— Énekszámok. — Próza-előadások.
Az előadandó számok cimét és sorrendjét a konferencier bejelenti.;
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XIV.

A növendél(el{«
Valld be, nyájas olvasó, bogy volt ifjúkorodban egy ábrándos időszak, mikor elhatároztad, bogy színész, respektive szinésznő
leszel. A fiatal hölgyeket az szokta megbolonditani, ba gimnazista gavallérjuk a frizurájukat fedákosnak nevezi, az urakat pedig
gimnazista korukban az, ba az önképzőkörben elnyerték azt a tízkoronás aranyat, amelyet a drámai versenyszavalatra tűzött ki a
tanári kar. fl férfiak aztán hamar leszoknak
a szinpadi ábrándokról, a nők azonban lelkük titkos legmélyén mindig szinésznők
akarnak lenni, flmi egyébként belyes is. fl
nőnek az a dolga, bogy tetszeni igyekezzék.
flz ifjonti álmoktól azonban messzire esik
a szinpad. fl legjohb esetben is legalább bárom esztendőnyi távolságra. (Vannak persze
kivételek is. Régebben különösen voltak, fl
Nemzeti Szinház nagy triászának egyik tagja
sem végzett sziniiskolát. De Ujbázi Ede is,
Náday Ferenc is, Vizvári Gyula is elég jó
színészek voltak, fl két előbbi még hozzá
sziniiskolai tanár is lett később.) Ez a bárom
esztendő pedig nem tréfa, flki szinész akar
lenni, annak tanulnia kell. És pedig - nem
mint a laikus gondolná — csak játszást, alakítást, táncduettet és ilyesmit, banem könyvből komolyan bifláznia is kell szegénynek.

25. oldal

fl mostani jövendő generációt négy sziniiskola képzi Budapesten, flz Országos Színművészeti Akadémia, az; Országos Szinészegyesület sziniiskolája, Rákosi Szidi sziniiskolája és nemrégóta a Rózsahegyi Kálmáné.
Az elsőt röviden Akadémiának, a másikat
Vigszinbázi iskolának bivják a színházi világban.
Az Akadémia az Uránia-szinbáz épületében rendezkedett be. Egressy lelkes akciójára alapították a Bacb-korszakban, mikor az
elnyomott nemzeti erőnek ilyen indirekt templomokra különösen szükséges volt. Az iskola
első titkárává Gyulai Pált bivták meg, aki
előadásokat is tartott.
Az iskola igazgatója most Tóth Imre. Az
Akadémia fontos tényezője a magyar színésznevelésnek. Beiratkozbatik bizonyos korbatárok között mindenfiatalember és kisasszony,
akinek jó külső megjelenése van, azonkivül
bizonyos intelligenciát és szinpadi tehetséget
árul el a felvételi vizsgán. Ugyanezek a feltételek állanak a vigszinbázi iskolába való
felvételnél is. A két magánjellegű szinésziskolánál viszont a tulajdonosok Ítélete dönt
egyszerűen, bogy kivel tartják érdemesnek
foglalkozni. Az a rajongó és gyönyörű terv,
hogy „szini pályára lépek," rendessn már
annál az első lépésnél megbicsaklik, mikor
a művészet szomjúhozó ifja vagy hölgye nem
tudja felmutatni a szülői beleegyezést.
A sziniiskolák rendesen valamelyik színházzal állanak összeköttetésben. A szinház
helyiséget ád az iskolának a vizsgák megtartására, viszont az iskola jól fegyelmezett
statisztákat és segédszinészeket juttat a növendékek seregéből a színháznak. A szinészegyesületi iskola tagjai a Vigszinbázban, Rákosi Szidi növendékei a Király- vagy a Magyar Szinbázban vizsgáznak. Viszont a Nemzeti Színház az Akadémiáról, Beöthy a Rákosi-iskolából, a Vigszinbáz az egyesületi iskolából kap statisztát és segédszinészt. Persze,
nem ingyen. A szegény, szininövendéknek
ezek a fellépések a jövedelmi forrásai. Az
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26. oldal
Akadémia növendékei egy statisztálásért egy

koronát, láncért vagy vívásért a szinpadon,
két koronát, kis szerep eljátszásáért két koronát kapnak, sőt ba át is kell öltözniök,
minden külön öltözködésért ötven fillért
kapnak.
Nappal pedig tanul a növendék. Hz előadás reggel kilenckor kezdődik. Polgári ember nem is sejti, milyen tantárgyak szerepelnek a sziniiskolák komoly órarendjén. Van
például szinészet-elmélet. Egy másik óra a
szinészeti lélektan. Van színészet-történeti,

GYERMEKRUHÁK
TEKINTETTEL fl DRÁGA ÉS ROSSZ
SZÖVETflNYflGRfl, RÉGI, SZŰK RUHÁKBÓL IS ELEGÁNS RUHÁKAT
KÉSZÍTÜNK. - DIVATLAPOK. • ELEGÁNS KALAP-ÉSRUHA-MODELLEK

OLAJNÉ KARDOS PAULA
QYERMEKRUHA SZALONJA

DEÁK FERENCZ-U. 15., III., 5. - LIFT.
FIU« ÉS LEÁNYRUHÁKAT KÉSZÍTÜNK ! !

HÖLGYEK !

HÖLGYEK !

jelmeztani, sőt alakitástani óra is. Valaba az
Akadémián az esztétikai testtartástan cimö
tantárgynak is volt tanára Császár Imre személyében, aki — mint Budapestnek akkor
legdélcegebb legénye — ebből valóban joggal lehetett tanár. Sőt az Akadémia szervezője: Egressy, mindig nagy tűzzel követelte,
bogy tartsanak külön uszómesteri katedrát,
mert az emberi testet legbarmónikusabban
az úszás fejleszti. Ebből . azonban nem lett
semmi.
A szinészeti; órákon kivül az] általános
műveltségre vonatkozó tárgyakat is tanulnak
a növendékek: órákat kapnak irodalomtörténetből, táncból, francia nyelvből, Írásból
és egyéb ilyenekből. Szabad óráiban aztán
a növendék csinál, amit akar. fl nőnemű hallgatóság egy része bőven él is ezzel a szabadsággal. Viszont a szininövendékekről
szóló pajkos közbit, amely jóravaló hadseregszállítót el sem képzel egy kis szinitanodás
pisze nélkül, nem általánosítható. Előkelő
szülők kifogástalanul korrekt leányai is vannak itt, akiknek veszedelmes dolog pezsgősvacsorára szóló megbivást küldeni, mert botrány lesz belőle. Hz esetek egy részében

Zelinka Kavdgyáv
a közös hadsereg, a magy. kir.
honvédség és a m. kir• csendőrség szerződéses
szállítója.
= =
Minta raktára z r m
BUDAPESTJV. KECSKEMÉTI-U. 9.
===== Telefon : József 2—55.
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azonban a botrány nem ölt nagyobb mérveket A finemü hallgatóság tagjai között is
sokféle ember akad. De a dolgok most már
egyre konszolidálódnak, a szinészkedés ma
mát nyugdíjas foglalkozást jelent, és az Akadémia férfi-növendékének például egyévi önkétességi joga is van katonáéknál. Ezt a kedves nébai Szobner Antal miniszteri tanácsos
vitte keresztül a bonvédelmi minisztériumban, aki maga is szinésznőnek adta a leányát.
fl legtarkább látvány mindenesetre [egy
szinésziskolai felvételi vizsga. Páratlanul érdeke* az az ifjú sokadalom, amely reszketve
áll a bizottság elé. bogy rátebesse a lábát a
ragyogó dicsőség délibábos útjára. Iparoslegények és jogszigorlók, kúriai birók leányai
és nyelves szobalányok tolonganak itt egy
tömegben, A férfi mind valóban szinész akar
lenni, a nők egy része azonban csak ürügyet
keres, bogy külső megjelenésének nagyobb
és pikánsabb értéket adjon, A vizsgabizottság szigorúan és gyakorlott szemmel válogat
ilyenkor. A lépcsőn felfelé lázas vágyban.

lefelé pedig gyakran elkeseredett könyekben
ragyognak a rajongó fiatal szemek, Akit felvettek, az olyan boldog, bogy örömében sir.
és aki mindezt végignézi, azon nagy lirai
ellágyulás vesz erőt, ba meggondolja, bogy
ez a csacsi fiatal sereg mennyit fog még
csalódni, mig vagy letörik egyik-másik, vagy

27. oldal
országos nevet küzd ki magának, A szinésziskola padjai között bizonyosan most is ülnek
nagy tehetségek is, az bizonyos. Volt az
Akadémiának egy évfolyama, mikor Csortos
Gyula, Törzs Jenő, Kürti József, Horváth Jenő,
Z. Molnár László, Rajnai Gábor, Garas Márton, Hajdú József, Acél Ilona, Paulay Erzsi,
Poór Lili, Forgács Rózsi és a báboru két
áldozata: Boldizsár Andor és Doby Ferenc
együtt jártak a Rákóczi-uti épületbe órákra.
Egy más időben Dezső József, Gótb Sándor,
Szerémy Zoltán, Tapolczai Dezső jártak együtt
sziniiskolába, ismét egy más időben Bakó
László, Beregi Oszkár, Ligeti Juliska, Török
Irma, Vizvári Mariska voltak együtt akadémiai növendékgyerekek. A Szinészakadémiát
végezte Varsányi Irén is, Kertész Ella is,
Gombaszögi Frida is. (A Gombaszögi-család
általában előszeretettel képviselteti magát az
Akadémián/Idejárt annakidején Gombaszögi
Margit is, Gombaszögi Ella, a Vigszinbáz
tagja és Gombaszögi Irén, a Magyar Szinbáz
tagja is itt végzett.) Az Akadémia tebát büszke
lehet tanítványaira. Viszont Rákosi Szidi arra
büszke, bogy ő tanította Fedák Sárit, Tanay
Frigyest, Király Ernőt és Fényes Annát. Sok
biresség került ki a szinészegyesületi iskolából is. Rózsahegyi íifju iskolájának már is
neves végzettje Pécsi Erzsi, a Vigszinbáz
tagja, és Megyery Sacy, a berlini filmprimadonna.
A szinésziskola tebát nagyon szép dolog.
De nem kéli túlságosan komolyan venni.
Tehetséget csak félreismerni ' lebet, iskolai
uton alkotni nem4Hegedüs Gyula bires rossz
tanuló volt, Ódry Árpád megbukott minden
tárgyból, Gyárfás Dezsőt pedig egyenesen
kitették a szinészegyesületi iskolából, mint
használhatatlan anyagot. Kőváry Gyuláról is
megjövendölték, hogy nem lesz belőle semmi.
Nem lehet tagadni, hogy mindnyájukból mégis
lett valami.

28. oldal
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bárom báb fog eljátszani, Karintby
Frigyesnek «Hosszú háború» cimü
H budapesti nagy színházaknak háborús párjelenete következik. Banemsokára kedves konkurrensük tá* lázs Béla «H varázsló és a királymad. Néhány bét múlva megnyílik a kisasszony» cimen irt bábmesét, felmagyar főváros legújabb színháza, nőtteket és gyermekeket egyformán
melynek apró művészei, ugy érez- mulattatót. Kosztolányi Dezsőnek «R
zük, nagy népszerűségre fognak szert csoda» cimü groteszk játéka követketenni. Megnyitja kapuit a «Magyar zik. Balázs Bélának egy poétikus le*
gendája, «H halász és a hold ezüstje»
Bábszínház».
kerül
szinre ezután. Legutoljára egy
Igenis, szép, komoly darabokban
bábok fognak fellépni, művészi kéz* egyfelvonásos opera következik «Etelka
tői faragott primadonnák és éneke- szive», szövegét Mohácsi Jenő irta,
sek. fi szinház igazgatója, Rónai zenéjét Ábrahám Pál szerzette. Ezt
Dénes, boldog lehet: az ő truppjának a kis operát, mellyel akármelyik
nem lesznek szeszélyei, nem fognak nagy operaház sem vallana szégyent,
kérni gázsiemelést, nem dul majd egész zenekar, a tizenegy tagból álló
közöttük irigykedés, a szerény, bájos úgynevezett «Francia zenekar» fogja
kitűnő
kis bábok türelmesen és tehetségesen előadni, az énekrészeket
fognak játszani, az ötvenedik előadá- operaénekesek, közöttük Pallay Mason époly tökéletesen, mint a pre- thild és Demény Arthur, a Magy.
kir. Operaház tagjai fogják tolmámiéren.
Műértő közönségünk nagy kí- csolni. H prózadarabokat persze szinváncsisággal várja az uj szenzációt. tén a szin mögött, a következő műMünchenben egy évtized óta működik a vészek fogják elmondani: Fehér
« Künstle r-Marionetten- T heater », mely- Gyula, a Nemzeti Szinház tagja, Hornek előadásai mintaszerűek, akárcsak váth és Jávor, a Magyar Színháztól,
Reinhardt színházaiban, repertoárja Lenczy Hedvig, a Magyar Szinház
a legelőkelőbb muzsacsarnokokéval tagja és Homoki Paula, a Modern
vetekszik. Operát, drámát és vígjáté- Szinpad művésznője.
kot adnak elő, a dekorációk gyönyöKülön kell beszélni a szinház turűen stílszerűek, a bábok formásak lajdonképpeni müvésztruppjáról, a
és mulatságosak. H müncheni szín- bábokról. Nem marionettek ezek, haháznak vendégszereplései alkalmával nem bibabó-figurák, féltestüek, groBerlinben, Drezdában, Bécsben óriási teszk mozdulataikban a Paprika Jansikere volt. Hozzánk sajnos, még nem csihoz hasonlóak.
látogatott el a liliputi müvésztrupp.
flzt az óriási művészi munkát,
Rónai Dénes udvari fényképész, mely ezeknek a báboknak a kifaraaki nagy ambícióval és szeretettel al- gásával, a gyönyörű díszletek megkotja meg a «Magyar Bábszinház»-at, festésével jár, Fejérváry Erzsi, a kihat esztendő előtt műtermében már tűnő fiatal festőművész vállalta marendezett néhány ilyen
előadást. gára, aki hónapok óta dolgozik fáradAzoknak, akik akkor jelen lehettek, hatatlanul a bábszínház megalkotásán.
felejthetetlen az a művészi élvezet,
Budapest legkisebb, de egyúttal
melyben akkor részük volt. Rónai egyik legművészibb színháza,
a
mostan nagyobb arányokban való- «Magyar Bábszínház», melynek elősítja meg régi álmát : kitűnő magyar adásait felnőttek meg gyermekek egyképzőművészekkel szövetkezve, leg- forma örömmel fogják látogatni, röjobb iróink egy csapatját szerződ- vid időn belül vagy a Ritz-szállóban,
tetve, oly műsorral nyitja meg szín- vagy pedig a Zeneakadémiában nyitja
házát, melynél szebbet és jobbat még meg kapuit.
a müncheniek sem tudnak produkálni.
o s i
b l u z m o
d e l «
Lássuk a megnyitó műsort. Har- B észínházi
különlegesség ruha pongyola újdonságok
sányi Zsolt prológusa után, melyet WEI8Z MARSIT, Kossuth Lajos-utoza 8. szám. Fáteimtot

(Aagyar Qábszinhdz.
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családi élet örömeiről szól a kis jele- cagástól a nézőtéren. Másik dala, mely
net, mely tulajdonképen Harasztby Heinitz Béla finom, művészi munkája,
Mici, - a feleség - pergőtüzszerü viszont könnyeket csal a szemekbe.
monologja, mert a férj - Mály Gerő
És a többiek: Magyary Lajos uj
- a jelenet alatt csak a »szenzációs ki- Gábor flndor dalokkal, Sándor Józset
állítás fényét emeli jelenlétével,» (bogy a repülőkről való kupléjával, Mály Gerő,
Kőváry, a csipősnyelvü konferanszié Erdélyi Géza és a kitűnő Kőváry saját
tréfájában, a népszerű német katona
szavaival éljünk.)
Hasonló pergőtüzszerü technikával magyar baka-komédiában kacagtatja
adja elő Szőllősi Rózsi, a »Hustalan meg a közönséget, fl pompás kis tréfa
nap« cimü jeremiádját. fl konferáló a villamos pótkocsi perronján játszódik
Kővári 1000 koro.ia jutalmat ígér an- le, menetközben és »Warum stehen wir
nak, aki gyorsabban képes elmondani s:bon wieder« a cime Herczea és
a kis dalt, melynek előadását a kö- Kőváry brillíroznak a kis jelenetben,
zönség szűnni nem akaró kacagása, de mulatságos szerep jut benne flndai
ma;d pedig - ugyancsak pergőtűz« Terkánakés Erdélyinekis. Most számítsuk még bozzá Gózon Gyula gyönyörű
szerű - tapsorkánja kisér.
fl műsor egyik legnagyobb sikerű dalait - és mindenki belátja, hogy
száma Kőváry Gyulának »Csendesen, az Apolló-kabaré 1 uj műsoráról szóló
csak csendesen» cimü aktuális zár- beszámolónk csak : ennyi lehet: ítessék
óra tréfája, amely a francia bohóza- megnézni!
tok minden ötletességével fel van szerelve. R
pompás kabarétréfában
Lenkeffy Ica ez alkalommal játszik az flpolló
színpadán először vígjáték szerepet. H közönség nagy örömmel és
lelkes tapsokkal honorálta bájos alakítását.
fl szeriőz részt Németh Juliska képviseli
egy csodálatos dallal.
»Ma este tetszeni akarok valakinek« a dal
cime és Né neth Juliska
egy káprázatosan szép
estélyi ruhában énekli.
Másik
dalában,
as »Inglis lédi fohásza«
cimü kupiéban finom
humora pajzánkodik.
fllig csapódik össze
a függöny az egyik
erősség után, máris
ujabb »kedvenc« áll a
közönség előtt: Vidor
Ferike, uj alakjában, a
kis pesti masamód nqurás szerepében. »Önállósítom magam« szól
dacos hangon s az emberek már dűlnek a kaKőváry konferál.
Lembert ftíy.
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Készülődések az Operaházban, fl szénbiány
idején elrendelt közel bárombetes színházi szünet következtében eltolódott az Operaház munkarendje,
de a próbatábláról leolvasható, hogy Ígéreteit
biven beváltja a szinház még az idei szezonban. fl legközelebbi bemutató Balázs Béla és
Bartók Béla «fl fából faragott királyfi» cimü
balletje lesz, mellyel egy estén fog bemutatásra kerülni Glucknak nálunk még sobsem
játszott »fl rászedett kádi« cimü tréfás dalmüve. flz évad végéig még egy eredeti magyar bemutatót tervez az Operaház. Előadja
Sztojanovics Jenő »Otelló mesél- cimü báromfelvonásos nagy operáját, melynek szövegét
Orbán Dezső irta. Otelló érdekes drámai
szerepét Burián Károly tanulja, a zenei betanítás munkáját Rékai Nándor végzi. Nagy
érdeklődéssel várja a közönség Mozart «Don
Juan--jának felújítását, amelynek előkészületei Kerner István főzeneigazgató vezetése

alatt folynak, fl rég nem hallott Mozart-opera
címszerepét Szemere Árpád énekli, fl reprizt
május első felén tervezik.

BÁRDOS és HERCZEG
BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCfl 8., FÉLEMELET.
TELEFON: 171-18.

:-:

T E L E F O N : 171-1».

Rosmersbolm a Nemzeti Szinbáz e heti bemutatója szenzációs irodalmi és
kulturális eseménye az idei szezónnak.
flmbrus Zoltán mesteri fordításában kerül
Ibsen Henrik ezen, egyik legpoétikusabb
drámája a magyar közönség elé és Hevesi
Sándor neve garantálja, bogy az előadás
technikai része méltó rendezésben és stílusos köntösben nyer megoldást, fl darab,
mely Budapesten mindössze a régi zeneakadémia színháztermében játszó kamarajáték színpadán került eddig szinre — az

r Kohár^ Klára.

Kobáry Klári

h kassaiak Csárdáskirálynéja, Rákóczi városának egyik legünnepeltebb primadonnája,
a kassai közönség kedven :e. Egy évvel ezelőtt
bódította meg Kassát
Kobáry Klára
mint
Marcsa a Mágnás Mis«
ká-ban és azóta méltán részese a folytonos
ünneplésnek. Méltán,
mert üde kedvességével, frissen csengő
angjával, megjelenésének előkelőségével és
temperamentumos táncával minden elismerést és lelkesedést megérdemel. Mint Marcsa
gyorsan tört utat magának a közönség szivéhez, mely szeretettel
köszöntötte benne a
kassai Vereczki Szilviát. fi szinészegyesület iskolá ábcl két éven
át Szegeden működött
komoly, nagy sikereket
aratva és Szegedről került Kassára, abol nagy
érdeklődéssel
várják
ujabb alakításait.
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előítéletek és a lelki függetlenség összeütközésének drámája. Rosmer lelkész, a
darab férfi bőse a konzervatizmust, a megszokotthoz való ragaszkodást képviseli.
Egészen más egyéniség West Rebeka, a
szerelmese, aki mintegy a szellem korlátlanságának, a megújhodásnak géniusza fiatalos szilajságával. Ez a két örök ellentét
ütközik össze a drámában. Mindkettő elbukik, mert a szerelem újjáformáló lángjá=
ban, a szerelmi párviadal bevében mindegyik egyéniség átveszi a másik lélek kincseit, áldozatul dobván sajár egyéniségét. S
Rosmer ősi vára körül megint megjelennek
a balált birdető febér paripák . . . Rosmer
lelkész szerepében Odry Árpád ragyogtatja
remekül kiforrott, biztosvonalu művészetét,
mig West Rebeka alakját Márkus Emilia
eleveniti meg sok illúzióval és szitagsággal.
h többi szerepet Petbes Imre, Gál Gyula,
Somlay Arthur és K. Demjén Mari játszák
hasonlóképen nagyszerűen.
Bakfis ünnepély lesz a Vigadó összes termeiben e bó 29-én, az elesett bősök siremléke javára, mely az eddigi
jelek szerint minden edddigi basonló akciónál szenzációsabbnak és kedvesebbnek Ígérkezik. fl bölgy bizottságban eddig is már
számos előkelő név szerepel s azok között

a bölgyikék között, kik részvételüket eddig
bejelentették a legelőkelőbb családok leányait találjuk. H bakfisok, ünnepélyük keretében, egy művész hangversenyt is rendeznek, melyen a fővárosi művészvilág legelő»
kelőbbjei Ígérték meg közreműködésüket.
Jegyek minden nagyobb dobánytőzsdében, a
rendezőknél valamint Zipser és König zene»
mükereskedésében (flndrássy-ut 4.) válthatók
elővételben.

EINLEGER

ERNA

NŐI KflLflP TERME

BUDAPEST, DOROTTYA-UTCA 8.

Győrffy Rózsi

füzőterme

az »Opera« színház mellett
Budapest, VI., Hajós-u. 19.1 III 18.
1 / n O n O l f A D T V " vegytisztitó és
JfUmJofflflnIT
FntKeTI
BUDAPEST, VI., ANDRASSr-UT 66. :: Bejárat: Vörösmarty-utoa.
6 óra alatt T1SZTITI :: Talefon: 13-15. :: 24 óra alatt FESTI

MM WINDHABBR

"öt kalap terme

Alakítások

elfogadtatnak.

Budapest, IV., Koroaaherceg-utca 6., IHJ4.

• Mágnás Miska«Lengyelvér»
Kobáry Klári különböző szerepeiben.

-Buksi»
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beszámolás az

emberiséggel.

Fi Homunkulus sorozat ötödik része.
Főszereplő : Olaf Fönss.

Ennek ez idénynek kétségtelenül
legkimagaslóbb filmsorozata a Homunkulus, melynek mind a négy részét elsőnek a Mozgókép Otthon előkelő közönsége ismerte meg. Természetes
tehát, hogy ugyanott kerül szinre az
ötödik része is, mely az eddigieket
technikai tökély és filmszerűség tekintetében mindenkép felülmúlja.
H »Homunkulus- sorozat legújabb
képének cime »Leszámolás az emberiséggel« Ez a cim a csodálatos eszközökkel megkonstruált mesterséges ember életének azt a fejezetét mutatja

be, amikor - eredete miatt - az emberi társadalom nyers élcei és felháborító üldözése az elkeseredés tetőpontján a lángoló és gyűlöletes bosszút
érlelik meg benne és ennek keresztülvitele végső leszámolásra kényszeríti
Ez a mindvégig izgalmas és lebilincselő mű olyan drámai ütközőpontok
kereteiből indul ki, ami előre sejteti
a tragikus kialakulást Homunkulus romantikusnak Ígérkezett életének komor
szinekben csillogó befejezését,
„m
3 film főszerepét a megszokott művészi erővel alakította Olaf Fönss,
akinek ez a szerepe maradandóbecsü
és értékes
lapját képezi majd a filmmiivéczet történetének.

Jelenet a -Leszámolás az emberiséggel- cimü

filmből
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Homunkulus halála kerül jövő héten
bemutatásra és a
nagykoncepcióju filméposznak ez a
hatodik és egyúttal utolsó része, melynek forrón lüktető drámai cselekménye mindenkép ki fogja elégíteni a
közönség érthetően lázas várakozását.
H film, mely április 23-án kerül bemutatásra és Olaf Fönss hatalmasan

kibontakozó művészi lendületét visai
vászonra, a Philipp és Pressburger
cég márkájával jelenik meg.
Szent csalás címen jelenik meg ápr. 23»án a
Magyar-Osztrák Filmipari Vállalat
legújabb filmje, mely megkapó történetét
adja egy flu életének. Egy kitűnő paródia is
szinrekerül aznap, a »Homunkulus kisasszony «,
mely nagyszerű bumort csillogtat.

mint missz Miflont, az uj nevelőnőt
mutatja be.
II. felvonás. Az uj nevelőnő ugyan
csak foglalkoztatja a kedélyeket. KülS
nősen missz Ellen szitja a tűzet és
élesztgeti Harriet féltékenységét. Kornéliusz persze azt hiszi, hngy volt jegye
Szintnü négy felvonásban. Irta: Ibsen
sének testvérével van dolga. Ujjongva
Henrik. Fordította: Ambrus Zoltán. Renveszi észre, hogy az állítólagos missz
Miflonnak nincs kifogása az ő uj sze
vdező: Hevesi Sándor.
Operett 3 felvonásban. Irta: Blumenthal relme és eljegyzése ellen. Sokkal keSzemélyek
Oszkár.
Forditotia
:
Heltai
Jenő.
Zenéjét
vésbé tetszik Nióbe missz El ennek,
Odry Árpád
Rosmer János, Rosszerzette: Strausz Oszkár.
aki az uj nevelőnő tudományos készültmersholra tulajdoségét is kutatja és megdöbbentő erednos^,
régebben
Személyek :
ményre jut e téren. Minden a feje tetelelkész
jére áll, amikor egyszerre csak beállít
Fedák Sári
Niobe
P. Márkus Emilia -, West Rebeka
az
igazi missz Miflon és most már Dunn
Gál Gyula
Dunn Péter, biztosí- Péter
Kroll rektor, Rosmer Hegedűs Gyula
nem szabadulhat a gyanú alól
tási ügynök
í^sógora
hogy
a nő, akit a házba becsempészett,
Harriet, a felesége
Csatay Janka
Brendel Ulrik
Somlai A'tur
a
kedvese.
Még nagyobb lesz a botrány,
Péchy Erzsi
Hetty, a leánya
Mortensgard Peter
Pethes Imre
amikor Nióbe felháborodva a sértő maHelsethné, házgond- Haraszthy Hermin Missz Ellen
K. Demjén Mari
gaviseleten, amelyet a hölgyek vele szemKornél
viselő
Rosmers- Kertész Dezső
ben tanúsítanak, elmenekül. Dunn Pétéi
Honthy Hanna
Missz Miflon
holmban
kétségbeesése pedig a tetőpontját ér
Pártos Gusztáv
Innings
el, amikor a régészeti társulat deputáTörténik a Rosmersholm nevű régi
Fehér Arthur
Tomkins
ciója megérkezik Tomkinssal és haszta
kastélyban.
Csáky Irén
Molly
lan keresi a Nióbe szobrát A bonyo
Szeremy Zoltán
Dr. Stephenson
dalmat növeli, hogy Nióbe hét leánya i
Győző Lajos
Szerelő
ï é **» e t h
t>
o
megielenik és az anyját követeli.
Radó Nelii
Groom
czukrász
III. felvonás.
Dunn Péter arra gon
I. felvonás. Dunn Péter biztositási
udaoest, VIII., József-körut 18 szaro
1
ügynök nagy kockazatot vállalt amikor dol, hog) megszökik Nióbeval. A ra
Telefon : lózsef 32—76
gyogó
szálloda
estélyére
tévednek. Ott
a háromezer éves Nióbe szobi ot biztosította. Tomkins, a hires műgyűjtő vette éri el őt az idegorvos, akit megrémü't
meg a szoörot és Dunn a lakásán őrzi családja hivatott. Másrészt a rendőrök
— FÉNYKÉPÉSZ MŰTERME
Nióbét, amig át nem adhatja a tulajdo- is nyomában is nyomában vannak, akiSem éjjele, sem nappala, ugy ket Tomkins iszit ráj -, Tébolydi vagy
BUDHPEST, RftKÓCZI-UT 18. nosának.
aggódik, hogy valami baja ne essék a foghá? vár szegény Dunnre, amikor a
AMATŐR MUNKÁK ÉS H A R C Z T É R I FEL
szobornak. Mindent elhanyagol. Még bonyodalom szerencsésen megoldódik
VÉTELEK KIDOLGOZÁSA
, azzal sem ér rá foglalKozni, hogy mi Hiszen csak álom volt az egész és Nióbe,
' les? a leányával, aki szerelmes a fiatal , aki visszazált07ik szobor mivoltába, ke
Kornéliuszba. A fiatal ember is imádja csesen búcsúzik volt vőlegényétől és a
Hettyt, habár boldogságát kissé mega közönségtől.
zavarja az a gondolat, hogy egyszer i gy
könnyelmű pillanatban házassapot igert
missz Miflonnak. És képzelhető rémüI1 lete, amikor megtudja, hogy missz MifIon testvére épen a Dunn Péter házá=
KÉZ ALA TT ===== hoz
BUDAPEST,
szerződött nevelőnőnek. Egyelőre
abban leli vigaszát, hogy szive válasz- I., MÉSZÁROS-UTCH 4. SZÍIM
tottjával elmehet az operába. A ház
egész népe velük megy, csak Dunn Pé- Alkalmi
csokrok, koszorúk,
J ter nem megy. Otthon marad, hogy vi! gyázzon a szoborra. De képzelhető növények, legolcsóbb árban
ámulata, amikor Nióbe egyszerre csak
leszáll a talapzatáról: életre kelt. Nióbe
hamarosan tájékozódik. Apolló már nem
árthat neki, mint régen, hiszen elcsapták
már. A szomorú múlttal szemben abban
bizakodik, hogy jó dolga lesz Dunn
« sztalusnjiik és rászontörlők legj utányoss bbto Péter mellett és már Dunn menyasszonői divatterme
kaphatók SZÉKELY JENC-nél
nyának is tekinti magit. Szegény Dunn
retteg.
Nemcsak
a
feleségétől,
de
hárpia
V , Kammermayer Károly-utoa 2. szám
• 1
.1.
(Szervita-tér »arok)
= sógornőlétől is fél és persze nem követheti Nióbe tanácsát, hogy a hölgyeket
Telefon : 73-2«. : : Telefon : 73-26.
adja el a rabszolgavásáron. Mindenesetre kéri Nióbét, ' hogy öltözzék fel.
Szerencsére megérkeztek az uj nevelőnő
FELEJTSE OTTHON AZ EBLEO F08 ruhái és Dunn Péter igy juttatja az = K é z i m u n k a - k ü l ö n l e g e s s é g e k —
életrekelt szobrot öltözethez. Amikor
lagizlésesebb kivitalban
PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜP pedig a társaság visszaérkezik az operából, Dunn Péter Nióbet egyszerűen SZÉKELY VILMOSNÉ-nál
ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN.
II. Lóvőh&z-utci 7. :-: Szénatér mallar.

ímiui MvunuÁj
ROSMERSHOLM.

yiafeivinwAz

ft márványmeny asszony

J
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*

BFIGOSSY MftRH

Perzsaszőn yegek

f e s t m é n y e k e t

A z á l i a " virágüzlet

FRIEDMAN

Károly király-ut 3. szám

NÖI ÉS GYERMEK
FEHÉRNEMÜEK,
VÁSZONÁRUK

Blitz Adél

Budapest,
V. ker., Berlini-tér 4. sz-

B E V O N U L Á S K O R NE
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Csárdás királyné.

VENGERKÁK.

Operette 3 felvonásban. Szövegét írtak
jenbach és Stein. Forditotta: Gíboi
Andor. Zenéjét szerzette: Kálmán tarf
Személyek :
Lippart Weiler shein
Szirmay
Anhilta
Gerő
Edwin Ronald
Klrál
Stazzi grófnő
Széni _
Boni
Rátkay
B. Kosáry B.
Vereczky Sylv.
Orvössy
Rohnsdorff
Latabár
Feri
Eperjessy
Mac Grave
S toll
Billing
Sebestyén
Mérő
Juhász
Szerényi
Horváth
Vihar
Zöldhelyi
Juliska
Freund Irén
Aranka

Színjáték, írták: Góth Sándor és Pásztor Árpád.
Személyek :
özv. Ránkayné
Kende Paula
Anna, a leánya
a . Kertész Ella
Rosztov hercegné
rlelvey Laura
Vladimir
06th Sándor
tfaraszthy Hermln Somlárné
Kelemen György
Sertész Dezső
Irma
Makay Margit
Karolin
Gazsi Mariska
Irén
Csatay Janka
Nelli
Rónay Alisz
Sári
Serák Alisz
Gabi
Horváth Lenke
Osszip
Balassa Jenő
Szudakov
Zilahy Gyula
Ribanov
Kemenes Lajos
Alexejev
Kardos Géza
Francia ur
Pártos Gusztáv
Szállóigazgat«
Oitrói Mór
Szobapincér
Győző Lajos
Szobalány
Varga Anna
Lencsi
Kürthy Sári
Szakácsnő
Kész Rózsi
Detektiv
Bárdy Ödön
Rendőrtiszt
Fehér Artúr

FRIED ÉS KERTÉSZ

KELMEFESTŐ ÉS VÉGYTISZTÍTÓ-INTÉZET
::::
BUDflPEST, VI., KIRÄLY-U.
flNKER-KÖZ (flNKER-palota.)
Műbimzés, Plissé, Gouvré,
fljourozás. : Telefon: 146-23.

Braunné
Blouse,
pongyola,
j u p o n és g y e r m e k ruha-kQlönlegességeK

tf.,Honvéd-u.

Is/inuÁí

m m í

RADY ADÉL

női d i v a t m ű t e r m e

38.

::: B U D A P E S T k:
IV., í ^ e e s k e m é t i - u . 13.

KÉK RÓKA.

Telefon: «József 3 4 - 6 7 .

Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Herczeg \
Személyek :
Varsányi 1.
Cecile
Gombaszögi E.
Lencsi
Csortos
Sándor
Hegedűs
Pál
Tanay Frigyes
Báró Trill

HÖLGYEKNEK
GEN FONTOS!!
ONDOLÁLÁS,
FEJMOSÁS,
HAJFESTÉS,
MANICURE,
arcz- és kézfinomító szerek.
P I P E R E és I L L A T S Z E R E K ,
hajpótlékok n a g y
raktára,
Olcsó árak. KOMÁROM Y A-né
N É P S Z I N H Á Z - U T C A 16. S Z Á M .

Legfinomabb színházi cukorka 6«
, csokoládé különlegességei!
Relsz Ábrahámnál Lipót-körut 23

SZABADOS ISTVÁN
HÖLGY FODRÁSZ TERME

RÁCZ J Ó Z S E F

V., NÁDOR-U. 19. SZ

'Anyképétz ét «rcképfsstő

TELEFON:

»

f
műtarm*

B U D A P E S T I V . C « l v i n - t í f 8. »>.

150—12.

SZÔHYEÊ-ARUHM

Özv. Dc. BflRNH í\.-né
élővirág Üzlete
BUDflPEST.
FS-üzlet: Berlini-tér 7. szám.
Fiók-üzlet: Lipót-körut 8. sz.
Hlkalmi csokrok, koszorúk,
növények legolcsóbb árban
kapbatók.

STERN É S S T E I N E R

Budapest, IV., Károly-körút 18.
WAZrflO

Szőnyegek, függönyök, ágy-, asztalteritők és mindennemű kárpitoscikkek nagyban és kicsinyben.
TELEFON 13-81.

TELEFON 13-81,
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riAGf/^llszinu/\2
H varsói citadella.
Színmű 5 felvonásban. Irta: Zapolska
Gabriella. Fordította: Vajda Lá.zló. Rendező: Vajda László
Személyek:
£. Molnár
Horn, a csendőrség
tábornoka
Törzs
Korniloff ezredes, a
politikai
osztály
főnöke
Kardos
Botkin, csendórhadnagy
Virányi
Strelkoff,
tüzérfőtudnaey
Tarnai
Gorski Kázmér, lengyel diák
T. Halmi Margit
Gorskiné, az aryja
Ferenczi Irén
Gorski Márta, a leánya
61monyi Mária
Lasotzki Anna, Gorski menyasszonya
T. Forral Róra
Malkovskáné,
egy
éjjeli kocsma tulajdonosa
T. Oláh Erzsi
Pepi, pincérnő
Sári Rózsi
Fianci, pincérnő
Vendégek pincérek, csendőrök. Történik : az L felvonás Malkovskáné kocsaiájában,
B. felvonás Anna lakásán, a
Dl. és IV. felvonás Korniloff hivatalszobájában, az V. felvonás a citadellában.
I. felvonás. Gorski Kázmér, 8 lercyel diák, a varsói citadellában töltött
fogsága flatt teljesen megtört. MiVor
Korniloff ezredes, becsületszóra szabadonbocsájtotta, megfogadta magában is,
kogy semmiféle államellenes mozgalomban részt nem vesz többé, csak a munkának és özvegy édesanyjának fog élni.
Környezete természetesen mit srm tud
a fogad ilomról és anyja, de különösen
menyasszonya, Lasotzki Anna, mindent
elkövetnek, hogy megnyerjék Gor; kit
Ismét a nihilista eszméknek. Gorski az
Italban, mulatozásban próbál felejtést
keresni. így kerül Malkovskáné kocsmájába, egy hirmadrangu éjjeli lebujba,
hol az egyik pincérleány, Pepi, forró
szerelemre gyullad iráni a.
n felvonás. A pincérleánynak azonban van egy féltékeny szerelmese, Strelkoff tüzérfóhadnagy, ki bosszút forral
Gorski e len s elhatározza, hogy elteszi
vetélytársát láb alól. Megszerzi BrestLitowsk ter zeit és elküldi a diák cimére.
Egyúttal értesiti a politikai rendőiséget,
kogy Gorski kémkedik a vár tervei után.
Gorski megkppván a terveket, kflzd
•"magával, hogy elveihez, vary fogadalmához maradjon-e hűséges. Elrejti a
terveket menyasszonyánál, hol azután a
rendőrség megtalálja s valamennyiüket
beviszi a vstsói citadellába.
III. felvonás. Koriiloff ezredes, az
igazság fanatikusa, meesejti Gorski ártatlanságát Kutat a szálak után és rábukkan a ré'zeges Strelkoff főhadnagy
személyére Közli gvanuiát Horn tábornokkal, ki módfelett felháborodik azon,
hogv a cár hadseregének egy tagját
meri gyanúsítani az ezredes és azt
mondia neki, hogy ha nem sikerül beigazolnia a vádat, ugy nincs más választása, mint a revolver
IV. felvonás. Az ezredes elhivatja
strelkoffot, leitatja és a főhadnaey részegségében beismeri a bűnt. Gorski
ártatlansága te'iát beigazolódott és Horn
tábornok Strelkoffnak nyújtja a revolvert, Korniloff ezredes azonban a nyomozás izgalmai során teljesen összetört.

De a többi összeesküvő bűne nyilvánvaló s valamennyit Szibériába val A
száműzetésre itéiík,
V. felvonás. A varsói citadella udvarán búcsúzik Gorski menyasszonyától
és barátaitól. Hogy ne kelljen elszakadni szerelmesétől, hát rárohan Jótevőére, Korniloff ezredesre és fojtogatni
:ezdi. A rögtöniiéló biróság reá i< kiszabja a száműzetést é s a szerelmesek
együtt indulnak Szibériába, a száműzetés, a pusztulás felé.
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blous, pongyola, éa
• fehérnemű-üzlete i

Bárdos Arthur.

IV. Koronaherceg-utca 6
Telefon 93-16.
Kezdet« Doniban V-lt Arakor.

UJ M Ű S O R :

Budapest, IV, Korona-utca ; LILLH
Melodráma. Irta: Bir6 Lajos.
Telefon 178-8«.
Rendező: Dr. Bárdos firtwr.
Lilla . . . Mészáros Giza
KEDVES MESTERI
fi férje . . Somlár Zsigmond
Szinmfl 3 felvonásban. Irta: Szász Zol- Egy fiatal
tán. Rendező : Vajda László.
orvos . . Uray Tivadar .
Személyek.
Pártos
Miklóssy bankigaz- A báró . . Varsa Gyula
fi direktor . Bánóczi Dezső,
gató
B. Marth on Ercsi
Magda, a leánya
fi professzor Gellért Lajos
Törzs
Zólyom Pál, iró
Komjáthy
Lajthay István á l a m titkái
T. Halmi Margit
Lajthayné
Pécsy Blanka
Margit, a leányuk
T. Forrai Róaa
Dr. Bernstein Ibolylca
Kardos
Benkő
) ,
Rubinyi
Schwarcz ) » ^ f c "
Z. Molnár
Torontál, )
Vándory
Dr. Koppány
Jávor
Egy tüzér önkéntes
Pogány Klári
Egy fiatal asszony
Virág Rózsi
Egy fiatal leány
Saári Rózsi
Szobaleány
Történik Budapesten.

KHVÉCSHRNOK
Életkép. Irta: Szép Ernő.
Rendező: Vendrey Ferenc.
Fanny . . Medgyaszay Vil»«
Alajos . . Vendrey Ferenc
Egy kisasszony . Várnay Janka
Egy másik
kisassz. . Ormőssy finiké
Rozi . . . Homoki Paula

hajpótlékok. L0THHRIN6IH
Barok-játék. Irta: Emőd Tato
más, a zenét: Reinitz Béta.
0 o • Elad dijakkal k l t i utalva. o o « fi sévres-i. Medgyaszay Vilma
FODOR IMRE KSSÏÈL fi meisseni Bánóczi Dezső
Mindennemű

H a j á p o l á s ; moly atlaal pórzeölAetk
hozzávaló hajvizak kaphatók.

M a n i k i r , p a d l k l r éa areápoláa.
F 5 - « z l a t : B U D A P E S T , Imparial a a g y a r t l k>da. V I I . , Rákóczl-ut 9 0 . az. Baroaatér sarok. A Kalatl pályaudvar k ö z a l t o a a .
Fi«k-«zletek : V I I . , Garay-utca BO. s z i s .
Trancséntaplicz, Park-utca 3. SE.

DOLLÁRPAPA.
â pénz komédiája 4 felvonásban.
Irta: Gábor Andor.
Jyárfás Dezső
Hoffmann T a m i s
Soross Endre
Koltay János
r, Forrai Rózsi
Koltayné
•*ényes Annnska
Koltay Kató
J
écsi Blanka
Koltay Gizi
Törzs Jenő
Szekeres Jenő
í. Molnár
ld. Kercheligethy
rarnay
|fj. Kercheligethy
íörmendy
Csaracz
<étei
Hrabovszky
<abók
Rendőrkapitány
<ardos
Bottlik
J
ártos
Brenner
'Jyöngyi
Dr. Rosenthal
Sári Rózsi
Rozál
Szilágyi
Cili

FERENCZI JOLÁN Budapest, IV. Nehmed •
uultán-ut 21. - Régi é l u] háziipari ;
kézimunkák, népviseletek, régiségek. •

H MESTER

Tréfa. Irta Szenes Béla.
(Rózsahegyi Kálmán, Kökény
Ilona, Nagy Margit).

TÓTHSSZONYOK
Tőrvényszéki jelenet. Irta:
Nádas Sándor. (Boross, SaJé,
Bánóczi, Gellért, Erődi).

TIK.THK

Színpadi tréfa. Irta: Harsányi
Zsolt. (Várnay Janka, Géllé*',
Uray).
Kökény Ilona, Lukács
Sári, H olló s Rózsi, Boross Géza, Sajó Géza
uj dalai.
Boross - Sa» >
uj duettje

Zenei vezető: Szirmai filbert.
OFNER I. cukorka-különlegesséoek
BUDAPEST IV. Koronaheroeg-utoa 6.

4-2. oldal

SZÍNHÁZI ÉLET

LHVOTTH SZERELME.

felvonásban. Irta :
RISTÁLYPALOTA §Énekes játék három
Zenéjét Lavotta dalaiból
NEPjgSOPEPA 8• K
VI., SZERECSEN-UTCA 35. • Vágó Géza.
összeállította Barna Izsó.

ARANYFÁCÁN.
Személyek :
Riaz di Kapóre, Lekva
dor elnöke
Titkár
Szabolcs
Udo báró
Nádor
Kurt báró
Sziklai
Gyárfás
Giesebrecht Mátyás, Lek
vadőr konzula
Trude, leánya
Tisza Karola
A Glóbusz menetjegyFőidényi S.
iroda igazgatója
Hella, a menetjegyiroda
Lábass Juci
alkalmazottja
Kalocsai
Márkus
Ii. I
iíj. Bellák
, uracs
m
Sárosi
IV. ]
Sereg M.
Nelli, szobalány
Szende
Pincér
lnke Rezső

n n k o s

Li P Ó T

C U K R Á S Z
NÉPSZINMÁZ-U.

37.

Naponta friss sütemények.
Alkalmi megrendelések
elfogadtatnak.
TELEFON : JÓZSEF 34-50.
E l ő a d á s után találkozunk a

„TISZA"-kávéházbar,
Rákóczi-ut 74. - Akávéházbar
37. Rácz Józsi fiatal cigányprímás és apja Rácz János
tárogatóművész hangversenye
Tulajdonos

VIDA PÉTER kávés

CSILLAG ERZSI

fényképező műterme
Budapest, IV. DeákFerenc-u.17
Telefon 123-13.

Személyek :
I lnke Rezső
Vajda Péter
Donna E.
Julia, a leánya
Esténként pont 7-kor. Deila
Latabár Árpád
Gerspach
Dömötör Ilona
Ilonka, a leánya
Sziklai József
Csokonai V. Mihály
Julius Spielmann
Ráskó Géza
Lávötta zeneszerző
vendégjátéka egész társulatával és
Gyárfás Dezső
A sugó
Simon Mariska
Boris
Carli Naqelmüller
Erdei Berta
Borbála
vendégfelléptével
Földvári
Lévay
SCHUBERT
R. Tóth József
A kistiszteletes
(Egy óra a zeneköltő életéből.) Énekes
I. felvonás. Csokonay és Lavotta
játék 1 felvonásban. Richard NOR- Komáromban vannak. Csokonay szerelMANN drámájából átdolgozta és szce- mes Vajda Pélei leányába Júliába, akinirozta: Julius SPIELMANN. Zenéjét hez „Lilla" dalait írja. Lavotta viszont
SCHUBERT műveiből összeállította Vajda Julia barátnőjébe, az Ilonkába
Egon NEUMANN," a bécsi Raymond- szerelmes, de nem meri megvallani neki
Theater karmestere.
szerelmét és megkéri Csokonayt, hogy
beszéljen helyette Ilonkával. Ilonka nem
SZEMÉLYEK.
szerelmes Lavottába, hanem Csokonayt
Schubert Ferenc,
segédtanító
JULIUS SPIELMANN szereti, akkor, mikor Lavotta heljett
beszél vele, Ilonka azt hiszi, hogy CsoGrob Teréz, a takonay burkolt szerelmi vallomást tesz
nítványa
Isa Marsen
neki, s önkénytelen Csokonayra borul.
(a Jarnó-szinház tagja) Julia
apja éppen jön a pincéből és látva
Thomasini, hárfás Adolf Sieder
e jelenetet, azt hiszi, hogy Csokonay
Dorris, az unokája Heia Küithy
Ilonkába
holott az, az ö leá(a bécsi Bürger-Theater tagja) nyát Júliátszérelmes,
szereti. Ekkor még Julia nem
Schober báró, diák Hans Marton
sejti, hogy Csokonay a „Lilla" dalokat
(a Jarnó-szinház tagja) róla irja. A kertben esteielé Csokonay
Sebastian Lerch,
sejtetni ezdi Júliával, hogy szereti. Julia
előljáró
Josef Müller
apja mit sem sejtve meghívja Csokonayt,
Çafflerin, mosónő C. NAGELMÜLLER Lavottát s az ott időző színtársulat
Ztinzigerné, Schusúgóját más alkalomra is a házához.
bert háziasszonya Leona Tarnay
II. felvonás. Vajda Péter, ki egyszerű
Történik: Schubert dolgozószobájában,
Bécsben, 1827-ben, julius hó végén, este gondolkozású polgárember, elmondja
Gerspachnak, Ilonba apjának, amit az
8 órakor.
első lelvonásban látott. Azt ugyanis, hogy
Ilonka Csokonayra borult. Gerspachot
meglepi ez a nem tudott dolog és elhaÁRMIN BERG
hogy ma azt fogják mondani a
a legkedveltebb bécsi jargon tározzák,
hogy elutaznak, de valóban
komikus, az éneklő Rott leányoknak,
nem" teszik azt, de elhatározzák, hogy
Sándor kacagtató magán- egy-két óra múlva visszajönnek és meggyőződnek a valóról. Ilonka, Julia és a
jeleneteiben.
kistiszteletes egy kis színdarabot próbálnak a súgóval, melyben Csokonay és
Lavotta is részt vesznek. Csokonay szeBUNDA
repében
nagy szerelmi vallomás
Bohózat 1 felvonásban. Irta: Paul fordul elő.egy
közben ő tényleg szeFRANK. A főszerepekben: PALLAY relmet vall amely
Juliinak, megmondva neki,
Rózsi, FERENCZY Károly és UJVÁRY hogy ő „Lilla". Julia (Lilla) szerelmesen
Károly.
átöleli Csokonayt éppen akkor, amidőn
Vajda" Péter és Gerspach visszatérnek.
Vajda látva a jelenetet, azt hiszi, hogy
PALLAV RÓZSI
Csokonay az ő leánvát is csábítja, krmint ligeti bintásfiu.
utasitja házából Csokonayt. Most lesz
világos Ilonka előtt, hogy Csokonay nem
A HUNCUT P I E R E T T E őt, de Júliát szereti.
füttyös némajáték.
III. felvonás. Gerspach sző'.őjében
Pierette
Herendi Hermann Manci van Julia három hete elrejtve Csoko::ay
Pierok
Geiger Irma
elől, ugy hogy Csokonaynak, ne legyen
Az öreg lovag Gailai
alkalma neki a félreéitést megmagyarázni.
Lavotta vállalkozik rá, hogy Júliát felvilágosítsa
arról, hogy Csokonay az első
Concba-Pártos-Gallai
felvonásban nem a maga, hanem az ő
Tánctercek uj figurákkal.
(Lavotta) érzelmeit tolmácsolta Ilonának,
de ebben a belépő Vajda megakadályozza. Ilonkát teljesen beteggé teszi
HERMOS-TRIÓ
annak tudata, hogy tévedett. Lavotta
kómikus akrdbakák.
megvigasztalja, miközben egymás iránt,
egy kezdődő szerelem első jeleit érzik.
HORNIK NŐVÉREK
Ilonka el akar menni Lavottával s a
színészekkel. Apja felismeri a helyzetet
táncjelenete.
,
és leányát Lavottának adja, mig CsokoFERENCZI KAROLY ÉS
nay ugy megy el, hogy nem igazolhatta
magát Lillája előtt. Lilla mindvégig abÚJVÁRI KÁROLY
ban a hitben néz a színészekkel távozó
uj szólókkai.
Csokonay után, hogy csapodárul Ilonka szivétis kerülgette. Lavotta boldoglesz. Csokonay reménytelenül, szomorúan, csalódottanhagyja el a színészekkel Kom áromo

Esténként pont 7-kor.
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VII., KIRHLYnUTCH 93. SZHM ÉS
VII., DHM3HNICH4ITCPI 18. SZHM.

H

A J S Z A I y A K A T

az arc, mell és karról
R n c a l t P « törv. védeti
végleg eltávolítani a „ n o b a u e
szerrel, vil
lannyal való kezeléssel lehet. Ártalmatlan, fájdalom
nélküli kezelés. Pattanást, szeplőt, szemölcsöt nyomta
lanul eltüntet. Arcmassage jutányos kivitelben. Nálunt
is kapható oly szer, mely percek alatt eltávolítja a haj
szálakat, de természetesen csak rövid időre. Archáml a s z t ó k é s z l e t is.— k o r o n a , mely 8 nap alatt a>
arcról minden foltot eltüntet. B ő r f e h é r i t ö 6.— kor
o u d e r 5.— k o r o n a , s z e p l S k r é m 4.— korona
Çidékieknek
lakás fentartva. Dis
3iscrét vidéki szétküldés
Levelekre válasz.
P n C & r I T 7 « k o z m e t i k a i intézet B u d a p e s t
. ( H W O n L l L .
VII. ker.. Király-utca 51 szám
a Terézvárosi templommal szemben.

MÁRCIUS 22»ÉN
MEGNYÍLT n

Blusokat g^ak Gyár-u. 14
=

Â

KRAÜSZ PAULÁNÁL vegyük !

=

„FEMINA"

MHRTON NŐVÉREK
MODELL SZflLON[Jfl
Blousok, francia toilettck, pongyolák, juponok, füzővédők és az
Qf3£UCfSl£JT£R
ELEGÁNS NŐIDIVHT
TitmiPEsr, tv. VJcjcjuroi
^cltlQcl tía^cil rnüAeCvißen. Zéjxùft
más cikkei számára.
cUuan feCecenstt Êész <Uorrneáj-ú naAtárdt
SliMD£M*i£.rrv <nÓJWíJaL/K £J r£nRuuÀ*iS>
Himzett é s m a d e i r a blúzok,
"*•»>>/ soNBozjsna CLrocADrjrnA*^
rjrn v n V
művészi kézimunkák !
BUDAPEST, HHRIS»BHZHR 6.,
í*«
X k a t o n a i és polgári szaoó
A .

Budapest, VIII. ker.

díszmagyar és libéria készíti
Ull£l-ut 48. í z .
Telefon József 14—12

AMSTER
JÓZSEF
Művészi intérieur fényképész. : Tel. : 121-82.
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRUT 24. SZ.

félem. 2. (IV., Koronaberceg-u. sarok.)

Toilettek rendelés szerint is eredeti modellrajzok alapján. • Mérsékeltárak. • Toiletteket és
kosztümöket egy bét leforgása alatt szállítunk !

5ZINHÁZI ELET

Hfl]DU ILONfl - fl HERCEGNÉ
»fl makrancos herceg-.
Lejigv.el Lipót

lithografiai és könyvnyomdái müintézete Budapest,, V., Visegrádi-utca

S a i d u s í h e k Erzsi f e l *

3.

— Telefon

13—31.

i

