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Valamikor a magyar nóta volt a ka-
pocs, mely a hazájuk sorsán szorongó 
magyarokat összefűzte egymással. Ab-
ban az időben, amikor még Hajnalka 
irt verseket és Rózsaági Antal novellái 
jelentek meg a guirlandos gombostű-
naptárban, mikor Vörösmarty Mihály 
nagyokat busult a Csigá-ban és Arany 
János Pestre költözött Nagykőrösről, 
mikor még Barabás acélmetszetei függ-
tek a vidéki uriházak szalonjaiban, a 
magyar nóta volt a domináló motivum 
a nemzet életében. A szegénylegény 
magyar nóta mellett mulatott az alföldi 
csárdában s a grófnő, aki az első re-
dutbeli bált megtisztelte, a körszakál-
las, Széchenyi-arcu mágnással táncolta 
a csárdást az öreg Bunkó nótájára. 
Pesten nem a vacsoia miatt jártak az 
emberek vendéglőbe, hanem a cigány 
miatt, aki a Cinka Panna nótáját húzta. 
Mikor vidéken a Lavotta kesergőjét 
játszották, halálos csöndben borultak a 
férfiak az asztalra s a kávéház füstjén 
keresztül a majtényi sikről elvonuló 
kurucokat látták. Nagy latifundiumok 
úsztak el a fájdalmas hullámokon, me-
lyeket a cigány ütött-kopott hegedűje 
keltett a szivekben. A magyar nótá-
ban újra feltámadt a nemzet históriája, 
a vonó, mely a húrokon végigsuhant, 
ezer év hőseit és mártírjait ébresztette 
föl a lelkekben, a vereckei szoroson 
leereszkedő lovasok patkócsattogásait 
hallottuk, Kupa vezér marcona pogá-
nyai ültek az erdei tüz körül, bivaly-
nyaku és acélizmu kunok száguldtak 
az alkony sötétségében és a bozótban, 
alvó gyikaszokon keresztül, óvatosan 
surrant tova a rongyos katona, aki a 

mohácsi pusztulásból megmenekült-
Sáros kurucok masíroztak a lőcsei 
utakon, Rákóczi levett kalappal lépte 
át az ország határát, gáláns testőrök 
hajbókoltak a Mária Terézia udvará-
ban és Kazinczy Ferenc oszlopos szép-
halmi kúriájában faggyúgyertya mellett 
„tsinositotta és pallérozta" a nemzeti 
nyelvet. És a Kossuth barna atillásai 
fáklyafénynél ásták el a puskákat, mi-
kor a harci zaj halálos dermedtséggé 
némult és egy nedves hajnalon, az 
aradi vár udvarán akasztófákat ácsol-
tak a császár hóhérai. 

A nemzedékek, melyek a mostanit 
megelőzték, a magyar história minden 
fájdalmát kiérezték a magyar nótából, 
amit a középkori hegedűsök utóda, a 
rongyos és álmodószemü cigány a fü-
lükbe muzsikált. 

A kultura, mely az Európa felé ki-
tárt kapun beözönlött hozzánk, egy 
generáció óta átformálta a magyar szi-
veket. A magyar nóta se volt több 
nekik, mint a lágyan suhanó valcer, 
melyet a bécsi Wascherlmadl-bálon 
hallottak. 

A pesti ur a macsics hangjai mellett 
rugdosta ki éjjel a bar oldalát és a 
könyvelő reggelig dzsiggelt a télikert-
ben, ha elsején a havi fizetését ki-
kapta. Mikor Dankó Pista, a legutolsó 
népdalköltő, meghalt, élelmes és mani-
kűrözött körmű dal-kereskedők léptek 
az örökébe, akik talán világéletükben 
se lépték át a kerepesi-uti vámvonalat. 
És a mulató vidéki ur, duhaj jókedvé-
ben, a göthös kis műdalok hangjai 
mellett vagdosta falhoz a csorbaszélü 
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poharat, melyet az óvatos kávés e cél-
ból az asztalára készített. 

A magyar nótákat, melyek láthatat-
lan szárnyakon repültek valaha pusz-
táról pusztára, sirbatért magyarok ál-
mát, vigasztalását, reményét, hálátlanul 
elfeledte a nemzedék, mely a felsőbb 
kulturlény gőgjével nézett vissza el-
maradt táblabiró-őseire. A méltóságo-
san hömpölygő, szivekbe markoló han-
gokból nem vitéz elei mártirszenve-
dése szólt többé hozzá, — pattogó, 
vad, idegen zene, a parkettáncosok és 
orfeumi négerek zenéje váltotta föl a 
nemesen szomorú, ezer év fájdalmát 
magukban hordozó, ázsiai pusztákról 
idehozott melódiákat, melyek apáit és 
ükapáit könyékre fakasztották. 

Most megint olyan világ kezd járni, 
mely megbecsüli a magyar nótát. Az 
étteremben nedves szemmel ülnek az 
emberek, mikor a cigány az öreg nép-
dalokat, atillás nagy-
apák legkedvesebb bu-
suló nótáit játssza. A 
villák nem csörömpöl-
nek a tányérokon, a 
füstbe meredt szemek 
ismét a história köd-
alakjait, a hortobágyi 
puszta kutgémeit, a nád-
födelesházakban kigyul-
ladó mécsest, a Bakony 
havas rengetegeit, a le-
hajtott fővel bandukoló 
kurucokat látják, mikor 
egy százéves magyar 
népdal hangjai szár-
nyalnak végig a füstös 
oszlopok között. És 
messze innen, falvak és 
kisvárosok szobácskái-
ban, ismét kiegyenese-
dik az öreg magyarok 
dereka, szemük felgyul-
ladva néz a távolba és 
a Barabás régi acélmet-
szetei életre kelnek és 
világítanak az éjszaká-
ban, mikor a száműzött 
cigány újra kezébe ve-
szi vonóját és kiássa 
mohos agyvelejéből a 
régi nótákat, melyeket 

porrá lett nagyapjuk, jurátus korában, 
húzatott a megyei szálóban a porrá lett 
cigányokkal. 

vájjon újra visszatér-e a guirlandos 
almanachok, Jókai-regények, nyakas és 
kemény magyarok, busulva mulató 
öregurak, piruló és álmokat szövő ha-
jadonok kora, melyet a kultura köpö-
nyegében besurrant nemzeíközi rém a 
Vörösmartyak halála óta a magyar 
földről elsöpört? 

A színházi köhögő ember 
A nézőtér végére ha állsz, 
Husz köhögő ember közt találsz 
Tizet, ki meggyőződésből köhög 
És tizet. 
Kit a konkurrens szerző fizet. 

GOTH SÁNDOR, 
(Egbert Hoesdrecht) 

TANAY FRIGYES 
Dr. van Tricht) 

Vígszínház: „Amikor az asszony ideges" (Amster felv.) 
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A pesti publikum örökösen tanul. Hol 
egy uj táncot, hol egy uj betegség nevét, 
hol meg egy külföldi iró nevét. Ezen a 
héten különösen sokat kellett tanulnia: 
nem is egy, hanem két külföldi iró nevét, 
Az uj társascég, mint tudják, hollandus 
és tagjait P. van Rossem-nek és J F. 
Soeswùn-nak irja a Vigszinház szinlapja. 
Sajnos, azt nem szokás kiirni, hogy az 
idegen nevek hogyan ejtendők ki és igy 
sokan zavarban vannak, mikor az uj da-
rabról van szó, hogy Zöszman-nak vagy 
Züszman-nak ejtik-e ki a második szerző 
nevét, de szerencsére ott van harmadik-
nak Lakatos László, a majdnem szerző-
forditó, akinek nevét már nem kell meg-
tanulnia a budapesti közönségnek. 

Rég nem volt olyan derűs előadása a 
Vigszinháznak, mint az „Amikor az asz-
szony ideges" estéin. Csupa írnom elmés-
ség az egész darab, a három rövid fel-
vonásba süritett vidám mese, amely arról 
szól, hogyan véteti el magát egy fiatal 
özvegyasszony az orvosával. Az orvos 
ideggyógyász és Freud tanainak lelkes 
hive, (illetve jelen esetben Tanay Freud-
nak lelkes hive í) Pszichoanalízissel fog-
lalkozik, de nem veszi észre, hogy ravasz 
páciense a tudományt használja fel esz-
közül asszonyi céljaihoz. Az asszony igazi 
asszony. Hollandi nő, de korántsem az 
operettek facipős fajtájából, hanem egy 
szellemes, mondain hölgy, aki ép ugy 
lehet amsterdami, mint akár párisi, vagy 
— pesti. Szerepel még a darabban egy 
kedves agglegény, az özvegy sógora, aki 
segítséget nyújt a cselhez és álvőlegény 
lesz, de közben valósággal beleszeret 
a sógornőjébe. És végül itt van Betty, 
a nagyszerű szakácsné, aki ugy össze-

gabalyít mindent, mint a rétestésztát es 
ha a szerzők nem vigyáznának, könnyen 
tragédia lehetne a vígjátékból. 

A négy hálás szerepre pompás kvar-
tettje van a Vigszinháznak. A női fő-
szerep Góthné Kertész Elláé, aki virtuóz 
módon játssza a szerelmes, de mégis 
fölényes Hoesdrecht Jeanne érzelmeinek 
sokszinü skáláját. A sok drámai szerep 

OÓTH SÁNDOR 
(Egbert Hoesdrecht) 

Vigszinház — ,Amikor az asszony ideges' 
(Amster felv.) 



4 SZÍNHÁZI ELRT 

után végre vidáman, derűsen, moso-
lyogva és mulattatva látjuk a kiváló 
művésznőt, aki pompásan elemében van 
ebben az igazi asszonyi Szerepben és a 
darab nagy sikerével elsősorban köte-
lezte hálára a hollandi Írókat. A színész-
női alakításon tul szenzációsak ezúttal 
is Góthné toalettjei. Különösen nagy fel-
tűnést kelt esténként egy kék róka, amit 
joggal nevezhetünk „az igazi kék rókád-
nak. Hogy mennyire igazi, azt két körül-
mény bizonyítja : az egyik, hogy a Dán 
testvérektől való, a másik az, hogy potom 
ötvenezer koronába került. A rókán kivül 
igazi a hollandi darab rekvizitumai közül 
— a pezsgő is. Minden este igazi pezsgő 
gyöngyözik Hoesdrecht Jeanne és két 
lovagja poharában. 

TANAY FRIGYES 
(Dr. van Tricht) 

Vígszínház — ,Amikor az asszony ideees" 
(Amster felv.) 

Hanem azért van Góthnénak egy toa-
lettje, amely sok zavart csinált a pre-
mieren. Ez a harmadik felvonásbeli 
álomkönnyü pongyola, amit a bemu-
tató-előadás közönsége nem is láthatott. 
A toalett ugyanis jelen esetben — 
— honny sóit . . . — mindössze két 
ing. A főpróbán figyelmeztették a mű-
vésznőt, hogy a két csipkés izének egy 
kis hibája van : az egyik hosszabb, 
mint a másik. Góthné tehát elküldte a 
„pongyolát" a Kollerich-céghez a Ha-
ris-közbe, hogy varrjanak a rövidebbikre 
még egy volant-t. Itt azonban hogyan, 
hogy nem, megfeledkeztek a dologról, 
elfelejtették elküldeni a ruhadarabokat 
a premier estjére a színházhoz. Góthné 
a második felvonásban tudta meg, hogy 
a toalett nem érkezett meg. Szerencsére 
ideges asszonyt kellett játszania és így 
nem vo't szükség érzelmeinek palásto-
lására. Elérkezett a harmadik felvonás 
is, ellenben a pongyola nem érkezett 
meg és Góthné kénytelen volt a har-
madik felvonáshoz a premieren Varsányi 
Irén egyik könnyű pongyoláját fel-
venni. A második előadáson azután 
megtörténhetett a premierről elmaradt 
pongyola premierje is. 

Az „ideges asszony" sógorának sze-
repe és a darab rendezése Góth Sán-
dornak jutott, aki ismert kiváló kvalitásai-
val elsőrangúan oldotta meg mind a két 
feladatát. Tanay Frigyesnek az orvos 
szerepében van ismét alkalma excellálni, 
a szakácsnő mulatságos figurájából 
pedig Haraszthy Hermin csinált nagy-
szerű alakítást. Külön szenzációja a 
darabnak a kiállítás. Ferenczi Sándor, 
a fiatal iparművész, akinek már sok 
szép díszletét láttuk, valósággal felül-
multa önmagát. Ilyen pompás díszletek 
még nem „szerepeltek" a Vígszínház, 
de más színház színpadán semí 

Stílusos, tökéletes az „Amikor az 
asszony ideges" előadása és könnyen 
érthető, hogy a budapesti közönség 
szívesen tanulta meg a hollandi szerzők 
nevét. Hogy mit tudnak ezek a hol-
landusok, azt illusztrálja ez à néhány kis 
példa a Vígszínház nagyszerű újdon-
ságából. 

* 
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GÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA, TANAY 
(Jeanne) (Dr. van Tricht) 

Vígszínház — ,Amikor az asszony ideges" (Amster [elv.) 
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Jeanne a bájos özvegy hízelkedve fordul 
agglegény sógoréhoz. 

— Van most valami dolgod, sógor ? 
— Persze, hogy van, feleli Egbert. Ha vala-

kinek mint nekem nincs semmi dolga, annak, 
mindig van valami dolga. 

* 

A szép özvegy paradoxonokhoz is ért. 
— Szoktál olykor szórakozni,? kérdi Egberttől. 
— Állandóan, válaszolja az. 
— Hát nem megmondtam ? Állandó szóra-

kozás egyet jelent a krónikus unalommal. 
* 

Jeanne az idegorvos rendelőjében valósággal 
kétségbeejti sógorát, aki még az odajövetelük 
okát sem tudja. Jeanne nem akarja elárulni. 

— Miért titkolódzol a rokonaid előtt ? Sopán-
kodik Egbert. 

— Épen azért titkolódzom előttük, mert a 
rokonaim, feleli a szépasszony. 

• 
De Jeanne is csak asszony, nem tudja a 

titkát sokáig megőrizni. Végül megmond 
mindent. 

-v- Eelesége leszek doktor van Trichtnek. 
— Fényes partiel Gratulálok! 
— Még ne! A doktor ugyanis még nem 

tudja, hogy ő engem el fog venni, feleli fö-
lénnyel. 

* 

•— Olyan nagy Don Juan ez az elmeorvos ? 
érdeklődik Egbert, amikor Jeanne elmondta, 
hogy egy ebéden találkozott vele és rögtön 
beleszeretett. 

GÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA 

— Egyáltalán nem, feleli. A levesnél halá-
losan unalmas volt. A dessertnél még unal-
masabb. De a közbeeső négy fogás alatt halá-
losan beleszerettem. 

— Engem a mulatságos férfiak mindig un-
tatnak. 

Ez Jeanne második paradoxoné. 
* 

A iiatal özvegy felsorolja van Tricht doktor 
összes erényeit. 

— Meggyőződésem, fejezi be, hogy egy nő-
ben nem lát mást, csak annak mezítelen lelkét-

— Ez az ember lelkeket vetkőztett le ! kiabál 
Egbert. Hisz ez egy perverz gazember . .- . 

• 
Jeanne tovább főzi Egbertet, hogy belevigye 

a tervébe. Mindenfélét összebeszél. 
— Te mindent tudsz ? kérdi a sógor. 
— Van egészséges eszem, amit nem homá-

lyosítanak el a szakösmeretek. 
— És vannak szakösmereteid, amiket nem 

homályosít el az egészséges ész, — epéskedik 
Egbert. , 

— A szerelem az egyetlen és a legjobb 
szépségápoló intézet, konstatálja Jeanne. 

Egbert (ünnepélyesen) : És bocsájtassék meg 
minden azoknak, akik szeretnek. 

Jeanne : Ezt a biblia mondja ? 
Egbert : Nem Casanova I 

* 

Jeanne : Egbert, tudod, hogy mi az álom ? 
Egbert : Álom? Az olyasvalami, amit illendő-

ségi okokból többnyire nem lehet elmondani 
uri. társaságban. 

• • 

Jeanne kapacitálja Egbertet, hogy legyen 
az „álvőlegénye". így aktfrja Tricht doktort 
vallomásra birni. A sógor persze húzódozik. 

— Azelőtt nem tagadtad meg egy nő kérését I 
— Azelőtt mást kértek tőlem a nők ! vála-

szol szomorúan az agglegény. 
• 

Tricht : Ön menyasszony ? (Meghökkenve.) 
Jeanne : Igen. 
Tricht : Kinek a menyasszonya ? 
Jeanne : A vőlegényem menyaszonya vagyok. 
Tricht (busán) : A vőlegénye menyasszonya ? 

Igen. Ezt már igy szokták. 
£ Jeanne : Pár nap előtt falun eljegyeztem 
magam. 

Tricht (zavartan) : Egy férfivel ? 
• 
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Egbert lassankint beleszeret az álmenyasszo-
nyába, de azért sajnálja Trichtet is, akit hamis 
álmokkal fog meg- az asszony. Figyelmezteti 
is rá : 

— Az álmok csalnak doktor ur. 
— Bocsánat. Fordítva, mondja a doktor. A 

csalódás nyomában mindig álom jár. 
— Én minden éjjel álmodom, szól Egbert. 

Tehát csaló vagyok. 
* 

Egbert nem akar tovább vőlegényesdit ját-
szani. Tényleg vőlegénye akar lenni a szép 
özvegynek, aki Tricht doktort szereti. 

— Aztán a köztünk levő korkülömbség, bizo-
nyítja Jeanne, — hogy mennyire nem egy-
máshoz valók. 

Egbert : Korkülömbség ! Te harminc vagy én 
pedig negyvenhét. 

Jeanne : Azt hittem, hogy én huszonhat 
vagyok, te meg ötvenegy. 

Egbert: Hát ez nem mindegy-? Akárhogyan' 
is fagatod, ketten összesen hetvenhét évesek 
vagyunk. És ez a fő. 

Jeanne : Tévedsz. 
Egbert : Goethe még nyolcvanéves korában 

elcsavarta egy tizennyolcéves leány fejét. 
Jeanne : Te nem vagy Goethe ! 
Egbert : Attól még lehetek valamikor nyolc-

vanéves. 
* 

Jeanne egy nagy jelenet után izgatottan vonul 
vissza a hálószobába. A kint maradt férfiak 
aggódnak miatta. 

Tricht : Mit gondol, nem volna jó, ha be-
néznék a nagyságos asszonyhoz ? 

Egbert : Nem I Nem ! Ön idegorvos. Az ön 
helye a nők lelkivilága, nem pedig a nők 
hálószobája . . . 

Tricht doktor Bettyt, az öreg szolgálót állan-
dóan kisasszonyozza. Betty ez ellen állhatatosan 
tiltakozik. 

Betty: Már mondtam, hogy nem vagyok 
kisasszony. 

Egbert : Győzze meg végre Betty a doktor 
urat, hogy nem kisasszony. 

* 

A mindent jóvátevő szerelmi jelenetnél a 
szépasszony nem is látható. Öltözködik. Egbert 
közvetítésével beszél'vele Tricht. 

Tricht : Kérdezze meg őt, hogy most nem 
kapok-e semmit ? 

Egbert (kopogtat az ajtón) : Hát most sem-
mit sem kap tőled a doktor ? 

Jeanne (kinyújtja kezét az ajtón) : Egy«lőre 
csak ennyit. Többet most nem lehet. Öltöz-
ködöm. 

Tricht doktor annyival is nagyon meg van 
elégedve, mert csókkal boritja el a mindenkit 
boldoggá tevő kis kezet. 

A költő lírája 
Rossz üzletet 
csap 
a szépirodalmi . 
lap 
költőié, ki mai 
nap 
líráért — koronát 
kap. 

(sz.) 

(Amster felv.) 
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Berlini levél 
Irta: LENGYEL MENYHÉRT 

Voltam, kedves barátom, a König-
grätzer-strassei színház főpróbáján, — 
Strindberg Traumspiel-jét játszották. 
Ismeri a darabot? A legszebb, amit 
valaha irtak, — az Ember tragédiája, 
de nem olyan fenséges, hideg, filozo-
fikus monumentalitással, mint ahogy a 
mi rendkívüli Madáchunk megirta, ha-
nem más anyagból, az élet és az álom 
csodálatos fátyolából készítve, kusza, 
összefolyó képekből, az álom és őrü-
let eltűnő színeivel. Mégis, a három-
órai nehéz előadás után ugy néz vissza 
rá az ember, mint ahogy az életére 
szokott visszagondolni, mikor alelől el-
mélkedik, hogy miért van a világon. 
Nagyszerű előadás volt, legalább olyan 
jó, mint amilyet Reinhardt szokott produ-
kálni, Bernauer már egészen a nyomá-
ban van — ezen a ponton utói is érte 
— vájjon el fogja-e hagyni ? 

Ez az, amit most csak Berlinben kap 
meg az ember — a mély és erős mű-
vészi hatást, mely felfrissíti és tevé-
kenységre ingerli a fantáziáját. Merész-
séget a korlátlan lehetőségekhez [ A 
Traumspiel tizenkilenc képe szinte le-
küzdhetetlen nehézségek elé állitja a 
rendezőt, — elképzelem a legjobb fan-
táziájú szinházi embert is, amint a da-
rabot elolvasva reménytelenül teszi le 
a könyvet a kezéből : „Gyönyörű, — 
de ezt nem lehet a színpadon". Pedig 
lehet. Mindent lehet, ha fanatikusan 
akarja az ember s az ilyen előadás 
csinálására oly éhesnek és szomjasnak 
kell lenni a rendezőnek, mint a sze-
relmes férfinak a hölgyére. Akkor megy 
a dolog és az eredmény el nem ma-
radhat. Ha nincs is olyan sikere az 
előadásnak, mint Berlinben, ahol leg-
alább százszor játsszák egy szezonban, 
de a művész — a rendező — emléket 
állított magának egy életre, erkölcsi 
tőkét szerzett, melyre min4ig emlékezni 
fognak s kezdett, elindított valamit, 
aminek Isten tudja, hol lesz a folyta-
tása. Talán egy tizennyolcéves fiu ült 
akkor a nézőtéren, akinek egész jövő 

Berlin, október hó 

irói fejlődését befolyásolta az előadás 
— s e láthatatlan legszebb eredmé 
nyékért érdemes a komédiát csinálni. . 

Ugyancsak Strindberg Gespenster-
szonátáját néztem meg a Kammerspiele-
ben. Szép, finom, kísérteties — és a 
Wegener játéka fenomenális, — de a 
Kammerspieleben széles bársony zsöly-
lyéivel, finom egyszerűségével s . ho-
mályával, melyhez színpadon és néző-
téren ugy ragaszkodunk, van valami 
enyhén zsongitó — elálmositó. Vesze-
delmes hely fáradt emberek számára. 

Mit láttam még, amiről írhatnék ? 
Voltam a Sybill, főpróbáján a Metro-
pol-szinházban. Óriási sikere volt. Most 
fünt ki, hogy ez a régi operettünk mi-
lyen egészséges uton járt, milyen üditő 
visszatérés volt a jó helyzetekben bő-
velkedő, színpadra termett szöveg s a 
kellemes, finom muzsika, a sablon bé-
csi operettek lehetetlen ostobaságai s 
lármás zenéje mellett. A zene néhány 

ZÖLDY VfLMA 
vidéken sikerrel működött színésznő, most Nagy 

Endre színházához szerződött 
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számmal bővült, amit részben Jacobi 
küldött Amerikából, részben Gilbert 
szállított házilag. Az előadás nagyon 
szolid és jó, Massary igazán rendkívül 
finom, — inkább jó vígjátékba, mint 
operettszinpadra való — azonban, ha 
a mi színészeinkre gondolok, Fedákra, 
Rátkayra, Királyra, akkor mosolyognom 
kell, — hogy leénekelnék, lejátszanék 
s letáncolnák a mieink ezeket a tüchtig 
berlini színészeket. Mondom, a darab-
nak óriási sikere volt s legalább egy 
esztendeig műsoron marad, de talán 
tovább is. 

Mi van még? Nagy kavargó élet, 
amerikai jellegű vállalkozások a szín-
házi és mozi világban, szakadatlan 
munka, az egészség és erő pompás 
lüktetése a legyőzhetetlen és minden 
bajon felülkerekedő városban. Ide jöjjön 
tanulni szegény ernyedt, elesett Pestünk 
s meg fogja tudni azt az egyszerű 
igazságot, hogy egy város és egy nem-
zet, éppen ugy mint egy ember csak 
akkor állhat talpra, ha mindenki elvégzi 
a maga dolgát. Politika s a mások 
ügyeivel való törődés csak azután jö-
het — ha marad rá idő. 

Érdekli a barátaink sorsa ? Reinhardt 

SZENES BÉLA 
a „ Vasárnap este tízkor" cimíi nagysikerű «zin-
darab szerzője, a Színházi Elet munkatársa, aki 

az „sz." jelzésii tréfákat és kis verseket irja 

pompás kastélyt vásárolt Salzburg kör-
nyékén s ideje nagy részét ott tölti — 
már a Shakespeare rendezés sem iz-
gatja többé, azt is átadta Berger nevü 
uj rendezőjének. Csak a nagy cirkusz-
szinház érdekli, ötezer nézővel, melynek 
hat első előadását már hirdetik, de hogy 
mikor nyilik meg, az a folytonos sztráj-
kok miatt bizonytalan. Robert ugy él, 
mint egy grand seigneur. Miután a 
színháza ujabban nem is egy, hanem 
két évig játssza ugyanazt a darabot s 
az üzleti gondjait ráruházta a társára, 
most csak óriási jövedelme elköltésével, 
hölgyekkel és — természetesen — uj 
színházak alapítási terveivel foglalkozik. 
Más színházakról és más magyarokról 
legközelebb. 

A drámától a kupiéig 
Irta: SOMLYÓ ZOLTÁN 

Mikor még megdobbant a szivem, 
ha rút] vártam az alkonyatban ; 
és vakon biztam a szivedben 
és minden drága kis szavadban ; 
mikor még sejteni se mertem, 
hogy lelkem benned megcsalódhat : 
az volt a legfényesebb álmom, 
hogy drámát fogok irni rólad. 

Mikor az öszi szürkületben 
hideg volt ajkad és szerettél, 
s már kérdezni se mertem tölcd, 
— mert tudtam már, — hogy nem nevettél 
mikor keblednek selymén által 
kiéreztem hazug valódat : 
az volt már csupán fakó vágyam, 
hogy vígjátékot irok rólad. 

De, haj, az idő télre jár ma, 
te erre mentél, in meg arra. 
A szivem lomba buba ejtem, 

a lábam meg a dült avarra. 
Szivemre rántom dsókos, könnyes, 
emlékekből szőtt takarómat : 
már ugy fázom, hogy csak e kurta, 
fanyar kupiét irom terólad ! . , , 
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Mészáros. (A „Férfilelkek" szerzője, 
az ijnnepelt drámaíró és publicista. Bo-
rongó, komor, csondos ombor. Szelí-
den, hangtalanul lép be, összehúzódva 
megy az asztal felé. Mekegő szelíd-
séggel.) Megengeded, kérlek, hogy itt 
írjam meg a cikkemet? 

Mimóza. (Felkapja a fejét, bömböl.) 
Mit orditsz ? Mit orditsz ? Megőrültél ? 
Mit orditsz? Nem tudsz ordítás nélkül 
bejönni ? Muszáj az emberre ráordí-
tani, mikor látod, hogy dolgozom ? (Ir.) 
„. . . és lelkem ez a csendes faj virág 
Hunyó zenékre némán visszaérez . . . 

Mészáros. (Mekegve.) Ne haragudj, 
kérlek, muszáj gyorsan megirni . . . 
(Papirt, tollat huz maga elé, hosszan 
nézi a tollat, egy porszemet lepiszkál 
róla, bemártja a tintába, kihúzza a tin-

(Szin : Szerkesztőség, két asztal.) 
Mimóza. (A „Beteg szivek" szerzője, 

az ünnepelt költő, az egyik asztalnál 
ül és ir. Hatalmas, tagbaszakadt, ratta-
natas ambar.) 

tából, megint megnézi, a fölösleges 
tintát a tintatartó szélén visszacsurgatja 
óvatosan, hogy a toll nyílása szabadon 
maradjon, megint megnézi, lassan kö-
zelíti a papírhoz, mielőtt érintené a 
papirt, előbb párszor tempót vesz a 
tollal, kovályog fölötte, azután csende-
sen, mint egy galamb, leereszkedik rá 
és egyforma, apró betűkkel, oldalthaj-
tott fejjel irni kezdi.) 

. . . Hadd vesszenek hát bűzükbe 
rohadva a férges pipogyák — hadd 
iöjjön hát a Zabolátlan, a Tajtékzó és 
Megfontolatlan ! Forgasson viharban 
bennünket, törje össze a csontunk, — 
hogy üvölthessünk fel végre az égre — 
üvö/thessünk és bőghessünk, mint a 
vadállatok, mig a tüdőnk kiszakad és 
a csontunk összeroppan • . 

(A tollat nézi, halkan, maga elé, a 
fejét csóválva.) Ejnye, ejnye, az a Já-
nos, . . . hogy ihegkértem, h o g / tiszto-
gassa a tollakat . . . már megint meg-
akadt egy hajszálon . . . 

Mimóza. (Felugrik.) A kutya terem-
tésit a képeteknek, hát mi ez, szer-
kesztőség, vagy kaszárnya ? (Böm-
bölve.) Nem tudom elérni, hogy egy 
pillanatra befogjátok a szájatokat? Az 
istennek sem tudom ezt a rohadt va-
cakot lekenni . . . (Belevágja a tollat a 
papirba, a tinta szétfreccsen. Ir.) 
. . . Olajtaván a csendes bánatoknak 
Úszom szelíden, hallgatag, 
Elek-e még? Vagyok-e még? 
Nem is tudom . . . 
Talán csak árnyék, aki köztetek jár, 
Szelid mosollyal ül és nèm beszél — 
Oly halk . . . oly halk . . 
Talqn csak árnyék, elfolyó kisértet. . . 

Az összetört tollat odavágja. Riká-
csolva.) Hogy dögölne meg, aki esi-
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nálta! Ilyen tollakat dugnak az ember 
cikkébe . . . most meg összetörött a dög í 

Mészáros. (Szelíden.) Türelem . . . 
türelem . . . nem kell idegeskedni . . . 
az ember szépen odamegy a fiókhoz, 
kivesz egy friss tollat . • . (Ir.) 

. . . és most elég volt a megalkuvás-
ból, a mindig mindent elsimitókból — 
élég volt a Türelmesekből ! Elég volt 
a pótlókból, akik a rozzant házat csak 
tatarozzák, csak kenegetik — Ököllel 
odal Ököllel és koponyával. . . 

Mimóza. (Visszaül, öklével masszí-
rozza a fejét, fuj, csuklik, egyik kezé-
vel óriás vörös zsebkendőt vesz elő, 
bombardó hangon fújja az orrát bele, 
miközben másik kezével ir). 
. . . Mig itt vágyók, e pár kis kósza órán, 
Két szemem, ez a csöndes, őszi lámpás, 
Mely temetők fáján lebeg — 
Nem akar látni, csak szépséget, álmot, 

•Szelid eget, lágyrajzu, régi csipkét, 
Mély színeket, lilát és gyenge zöldet, 
Beteg szépséget. . . 

(Kifújta az orrát, egy percre leteszi 
a tollat, belenéz a zsebkendőbe, össze-
hajtja, zsebregyüri, tovább ir.) 

Mészáros. (Leteszi a tollat, nézi az 
egyik ujját, észrevesz rajta valamit, 
zsebéből kis spongyát vesz elő, másik 
zsebéből kis üveget, a spongyát be-
mártja az üvegbe, megmossa az ujját, 

aztán lenyalja, utána a spongyával 
megtöröli a nyelvét. Ir.) 

: . . Hadd jöjjön hát egész dühével, 
támadjon ránk a sors — itt van, itt 
van, kitárom mellemet, zuhanjon ránk 
a szikla inkább . . . 

(Szelíden felnéz.) Ejnye, itt egy kis 
cug van. (Feláll, az ablakhoz megy.) 

Mimóza. (Ir.) 
Egy halk sóhaj a távol tiszta égből 
A sóhajom — 
Csak azt dobom feléd, mint egy virágot. 

(Felordít.) Az ablakotí Az ablakot! 
(A tintatartót Mészáros fejéhez vágja.) 

Mészáros. (Szelíden.) Milyen ideges 
vagy. Milyen ideges vagy. Hiszen épen 
be akartam húzni. (Meghal.) 

Karinthy Frigyes. 

A lift 
Irta: NÖT1 KÁROLY 

Zenéjét szerzette NÁDOR MIHÁLY 
Az Apollo-Kabaréban énekli WESSELLY ILY 

Volt egy lift a csúnya pesti házban 
Rohant le és fel egész napon át 
Vitte fel a messze emeletre 
A vj'g lakóknak hosszú, nagy sorát 
És mindig volt utasa a liftnek 
Minden percben beszálltak sokan 
S szállt a lift a végtelen magasba 
S a lakók szálltak vele boldogan 

ügy kis fiúcska, voll vagy három éves 
A lift előtt állt egész délután 
Kerek szemével álmodozva nézett 
A messzeszálló gépezet után 

Milyen szép az, hogy magasba száll fel 
E bámulatos, nagyszerű csoda 
S oda ment a zordon liftes úrhoz: 
Bácsi vigyen engem is oda 
fíácsi vigyen engem is oda 

Az aranysapkáju liftes urnák 
Mosoly fakadt a szája szegletén : 
Mondd fiam, hogy melyik emeletre. 
Egy perc csupán és oda viszlek én 
És a kis fiu hangjában rezgett 
E pillanatban minden hárfa hur: 
A kis anyuskám elment fel az égbe 
Hozzá vigyen fel drága liftes ur 
Hozzá vigyen fel drága liftes ur 

i 
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Bontják a színházat 
Irta: HARSÁNYI ZSOLT 

Hűvös, esős, novemberi nap. No-
vember tizedike, hétfő. A sziget belse-
jében ősi, természeti csend. Rengeteg 
vén fák, a november megirhatatlan 
színeivel. Piros, sárga, lila, barna, zöld : 
minden együtt impresszionista foltokban, 
egy-egy fa a maga feltűnő és pompás 
színével üt el a többitől, egészen na-
rancs-sárga a többi lombok zöldes 
barna és lila alapján, alatia narancs-
színű kör bő avarból, amely körvona-
lával hiven követi a fa koronáját. 

A lassan és szomorúan hulldogáló 
esőben álmosan baktat a lóvasut. A szi-
geten befelé őszi szin-oigia, párás fá-
tyolokkal, amelyek a fák között sülyed-
nek és emelkedve oszladoznak, a Duna 
felé világoskék tejfinom köd, amelyen 
a budai hegyek sem tetszenek át. Mély 
a csend, csak a ló patáinak ütemes 
cuppogésa hallatszik a sárban, de egy-
szer csak távoli kopácsolás üti meg az 
ember fülét. 

A kopácsolás egyre közelebb hal-
latszik. Már ki lehet venni a csa-
pások erejét, a munkások kiabálása is 
hallatszik már. A lóvasut elhalad a 
Margitszinház mellett és a végénél 
megáll. Itt dolgoznak a munkások, bont-
iák a Margitszinházat. 

A fronttal szemben elmúlt nyári esték 
emléke tolakodik fel. Sürü 
csoportokban jöttek akkor 
a hidról az emberek, a 
színházi este zsivajgása 
ölelte körül az épületet és 
belülről muzsika és taps 
hengjai örvendeztek kifelé. 
Most a front felismerhetet-
len. Belülről már kihordták 
a székeket. Akkor nem is 
vette észre az ember, mi-
kor rajtuk ült, most meg-
látható : a székek rikító 
ultramarin - kékre voltak 
festve. Óriási csomóba 
egymásra hajigálva itt he-
vernek a kék székek, ak-
kora magas a garmada, 
hogy az egész frontot el-
fedi a szék-hegy, itt-ott 

látni csak a székek között egy nyíláson 
a falat, egy kis darab ablakot s fe-
lette pár betűt ebből a szóból, hogy 
Pénztár. 

Benn a színháznak már nincsen pad-
lója. Fel van szedve minden és a talaj 
olyan porhanyós föld, mint a manézs 
a cirkuszban. Munkások álldogálnak itt 
és hangosan kiabálnak. Magas állvá-
nyon két ember áll és kiabálva szed-
nek le egy dróthálózatot a tetőről. 
Biztosan a villamosvezeték. A szinpad 
üres, mintegy tátott szájjal áll ott, a 
torkáig be lehet látni, az öltözők ajta-
ját emberek fejszével csapkodják és 
feszegetik. Két oldalt már bontják a 
színház falát is, a munkás kezében 
olyan szekerce van, amelyiknek mindakét 
oldala tompa. Nagyot csattan a szer-
szám a deszkán, fenn kijönnek a szegek, 
még egy csapás, a szegek alól is ki-
bújnak a keresztgerendából, aztán a 
deszka elfekszik a földön, egy munkás 
odahordja a szinház mellett álló nagy 
deszkarakáshoz, ráhajitja ezt is. A deszka 
helyén lyuk marad, amely nagyobbítja 
a szinház oldalán keletkezett nagy nyí-
lást. Mintha valami betegség percen-
ként rágná ki az épület oldalát. Erős 
gerendaszag van a levegőben, a mun-
kások hangosan kiáltoznak egymásnak. 

A Margitszigeti Szinház épülele 
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J A balták egyre csattognak, a deszkák 
recsegnek, az eresztékek csikorognak, 
a gerendafal minden csapásnál meg-
reszket. Valami furcsa és szőmoru 
szinielőadásnak tűnik fel az egész, ahol 
a nézőtér üres, a színpadon pedig 
nunkásoknak öltözött színészek fejszé-
vel járkálnak és mondják szerepeiket. 

Szomorú dolog. Az ember otthagyja 
a különös előadást. Befelé menet vissza-
néz a színházra. Már mindakét oldala 
nyitva van és ha az ember innét bele-
néz, meglátja a két nagy lyukon át a 
szinház túlsó oldalán ázó, hajlongó 
lombokat. Olyan a szinház, mint egy 
néma holttest, amelynek bordáin két 

"oldalról már lyukat kezdtek a szorgal-
'mas, kopácsoló hangyák. 

Gyorsan megy a munka. Bontani 
hamarabb megy, mint épiteni. A távo-
zónak a melankolikus esőben eszébe 
jut a divatos szó: destruktiv.Egy-kettőre 
csak lécek és faforgácsok maradnak ott, 
ahol azelőtt az emberek százai egy 
színházban ültek, kinn a pénztárosné 
szortírozta a százasokat és a színpa-
don a primadonna éppen jelentős -i-
kert aratott a sajtó szerint. Ezt mind 
elkopácsolják a fejszék olyan rövid 
idő alatt, hogy éppen csak ráeszmél 
az ember. Pesten sok szinház van, ke-
rülsz-fordulsz : és már eggyel keve-
sebb. Kevesebb egy társulattal, keve-
sebb a színpadi diszletezőkkel, keve-
sebb a zenekari emberekkel, minden-
nel. Hová lesznek ezek és miből élnek 
majd e nyáron ? 

Az eső ezt nem kérdi. Csendesen és 
békésen hulldogál emberre, színházra, 
romra, bokorra egyformán. A lóvasut 
lovacskája sem gondolkodik rajta, pok-
róccal letakarva nyugodalmasan ázik 
az indulási félórára várakozva. 

AMIKOR A FŐRENDEZŐ KE-
v e r i a p a k l i t - K é i m ó n i m r e 

nagysikerű operettjének, „A far-' 
I sang tündére"-nek harmadik fel-

sállá J H vonásában van egy vidám mulatós 
jelenet, amelyben a három férfi főszereplő leül 
egy kis parázs kártyázáshoz. Nádor, Rátkay 
és Latabár csak osztogatják egymásnak a la-
pokat estéről-estére, de végül is megelégelték 
ezt a száraz mulatságot és elhatározták, hogy 
„komolyan" játszanak ezentúl. A napokban az-
után alaposan megtréfálta őket Stoll Károly. 
Maga helyezte felvonás előtt a kártyát az asztalra, 
de előbb ugy keverte össze a lapokat, hogy 
nem a hátát, hanem a lapját nézte mindegyik-
nek. Képzelhető a három kártyás meglepetése, 
mikor a leosztásnál Nádor három királyt, 
Rátkay három ászt kapott és mindkettejüket 
lepipálta Latabár a négy hetessel. Maguk sem 
értették ezt a különös szerencsét, csak amikor 
Stoll leleplezte magát kacagtak vele együtt. 

Kérdés 
íme egy kérdés, mely szivem mé-

lyén bent ége : az az ember, ki Törzs 
kedvéért megy naponta a Magyarba, 
a Magyar Szinház Törzs-vendége? 

(sz.) 

D'ARRIQO KORNÉL 
(Harvington) 

Royal-Orfeum — .Kalandor kisasszony" 
(Amster felv.) 
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Beugrás akadályokkal 
— Egy uj énekesnő felfedezése — 

Az Operaház közönsége a mult héten külö-
nös meglepetésben részesült : váratlanul és 
minden előkészület nélkül, sőt anélkül, hogy 
ez szándékában lett volna, uj énekesnőt fede-
zett fel számára az igazgatóság. Az uj éne-
kesnő Székely Ilona, aki azóta már ismételten 
fellépett, őszinte sikere volt és ma már szo-
rosabb kötelékek fűzik az Operaházhoz. 

Nagyon érdekes és izgalmas története van 
Székely Ilona bemutatkozó fellépésének. A mult 
hét egyik estéjére Puccini népszerű operáját, 
a „Toscá"~t tűzték ki előadásra. Minthogy az 
Operaház az egyetlen szinház, amely a leg-
érzékenyebb anyaggal : emberi hanggal dolgo-
zik, ez a finom orgánum ki van téve az idő 
viszontagságainak és a változékony, hol erős, 
hol szeles időjárásban nem csoda, ha egyik-
másik énekes vagy énekesnő bereked, meghűl 
és kénytelen lemondani az előadást. Ábrányi 
Emil, az Operaház igazgatója, akárcsak előd-
jei, nap-nap után „drukkolni" kénytelen, nem 
mondja-e le valamelyik tagja az esti előadást. 
Ilyenkor darabváltozás van, ami miatt senki 
sem boszankodik jobban, mint maga az opera-
igazgató, de a közönség laikus része, nem is-
merve az igazi okokat és összefüggéseket, a 
vezetőséget okolja és szidja miatta. 

Az emiitett napon tehát a „Tosca" előadá-
sára készültek és aggodalomra nem volt semmi 
ok. Ábrányi Emil már megnyugodva készült 
hazafelé, mikor délutáni félháromkor egy kül-
dönc levelet hozott számára Sebők Sáritól, az 
esti Toscától. A művésznő arról értesitette az 
igazgatót, hegy a levélhez mellékelt orvosi 
bizonyítvány tanúsága szerint is, annyira meg-
hűlt és rekedt, hogy este nem léphet fel. Az 
ebédelni induló igazgató elé egyszerre a da-
rabváltozás réme meredt. 

Délután félháromkor már nagyon kevesen 
vannak az Operaházban. A próbáknak ilyen-
kor már vége van és legfeljebb csak a rende-
zők és karmesterek tartózkodnak még ott, mert 
ilyenkor szokták megbeszélni a kiírandó pró-
bákat az igazgatóval. Ábrányi tehát gyorsan 
tanácskozásra hivta dr. Dalnoki Viktor főren-
dezőt, akivel pillanatok alatt megállapította, 
hogy „Tosca" nem kerülhet szinre, mert Se-
bők Sárin kivül jelenleg nincs Toscája a szín-
háznak, elő kell tehát mást venni az esti elő-
adáshoz. Darabváltozás : a „Tosca" helyett a 

„Bajazzók", „A rózsa lelke" és a „Sylvia" 
cimü Delibes-ballet első felvonása kerül elő-
adásra. A következő pillanatban már a kül-
döncök raja száguldott széjjel, hogy értesítse 
a változásról a szereplőket, az énekesnőket, 
énekeseket és a ballet tagjait. 

Alig távoztak a hírnökök, betévedt az igaz-
gatói szobába Palotay Árpád, az Operaház uj 
baritonistája. Meghallotta miről van szó és 
figyelmeztette Ábrányit, hogy van Budapesten 
egy fiatal énekesnő, aki tudja Tosca szerepét, 
gyakran énekelte is már Budán Sebestyén tár-
sulatánál. A neve Székely Ilona. Hol lakik ? 
Ezt nem tudta Palotay. 

Ezek után rohamosan követték egymást az 
események. 3 óra : Az igazgatósági iroda egyik 
tisztviselője elrohan a bejelentőhivatalba. 
3 óra 30 perc : A tisztviselő visszaérkezik. A 
rendőrségen Székely Ilona nevü énekesnő be-
jelentve nincs. 3 óra 40 perc : Hirnök jön s 
pihegve szól : Székely Ilona néhány héttel 
ezelőtt férjhez ment dr Gonda Gyula fiatal ügy-
védhez. 3 óra 45 perc : Telefonkönyv, cimkönyv 
nem ad felvilágosítást. Ügyvédi kamara telefonja 
nem felel. 3 óra 50 perc: Tisztviselő újra el. Be-
jelentőhivatal. Eredmény. Cimmel vissza. 4 óra 5 
perc: Ábrányi Emil igazgató a Tosca zongora-
kivonataival hóna alatt kocsiba ül. (Csak kékért 
nagyságos ur I) Kocsi el. 4 óra 20 perc : A 
nagyságos asszonyék nem ebédeltek itthon. 
Az öreg nagyságáéknál vannak. Talán ott lesz 
még. Uj cim. 4 óra 30 perc : Az uj cimeri 
csakugyan megtalálja Ábrányi Székely Ilonát. 
Bemutatkozás. Meglepetés. A művésznő vállalja 
a megtisztelő feladatot, de . . . 

— Kérem, itt van nálam a zongora-kivonat — 
szól Ábrányi sietve. — Azonnal elpróbálhatjuk 
a szerepet. 

4 óra 40 perc : A próba kitűnően megy. 
Ábrányi örül a felfedezésnek. Órára néz. 5 ora 
15perc: „Talánindulhatnánk."Nagy nekiindulás. 
Kocsi. (Csak kékért nagyságos ur!) Megérkezés 
az Operaházba. 6 óra : Kezdődik az előadás . . . 

És mégis a Toscá-t játszották és Székely 
Ilonának őszinte, nagy sikere volt. Pedig még 
az irigyei sem foghatják rá, hogy klakkról gon-
doskodott. Kitűnő, csengő szopránja van, erős 
muzsikalitása és pompás szinpadi játéka. Az 
előadás után a művésznő sietve hazament, 
Ábrányi meg sem köszönhette önfeláldozó vállal-
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kozását. Másnap azután udvarias köszönetnyil-
vánítás mellett felkérte Székely Ilonát, lépjen 
egyszer fel ugy, hogy nem ugrik be a szerepbe : 
énekelje el „A zsidónő" címszerepét. A sors 
azonban keresztül húzta az igazgató számítását, 
mert Székely Ilonának mégis csak be kellett 
ugrania mielőtt legálisan felléphetett volna. A 
„Tannhäuser" szombati előadásán a beteg Me-
dek Anna helyett Székely Ilonát kérték fel 
Erzsébet szerepének eléneklésére. A kitűnő és 
rokonszenves énekesnő szívesen vállalkozott erre 
a beugrásra is, minden próba nélkül elénekelte 
Erzsébet szerepét. 

Hanem az meg külön lapra tartozó pikantéria, 
hogy a lendőrségen nem tudtak felvilágosítást 
adni. Székely Ilona ugyanis Székely Vladimir 
rendőrtanácsosnak unokahuga. 

A „Tannhäuser" előadását követő napon fel-
kerestük G. Székely Ilonát Arany János-utca 15. 
szám alatt lévő lakásán. A fiatal Gonda-házaspár 
csak most rendezkedik be, de a nagy szalon 
már teljes pompájában készen áll. A falon ko-
szorúk, csokorszalagok, Mignon hárfája és a 
rigai operaház képe. Egy vitrinében apró japáni 
baba a Pillangó kisasszony kosztümjében: Szé-
kely Ilona ruhájának modellje ez a finom apróság. 

A művésznő szemlélődés közben lep meg 
bennünket. • 

— A rigai operaház képén csodálkozik ? — 
kérdezi nevetve. — Bizony, nem sokan tudják, 
hogy tájija voltam a mult évben. Rigában nagy 
zeneélet volt a megszállás alatt is és sokat éne-
keltem katonai közönség előtt. Mikor a bolse-
vikek'közeledtek Riga felé, nekem is menekül-
nöm kellett. Azóta itthon vagyok. 

• 

— Hogy az Operaházzal mi van? Tegnap 
aláirtam szerződésemet és most dolgozni akarok. 
Berlinben Greffnél tanultam, Lübeckben, Ham-
burgban működtem hosszabb-rövidebb ideig. 
Tagja voltam Sebestyén Géza buda-temesvári 
társulatának is és sokat énekeltem Budán a mult 
nyáron is. A „Tosca" címszerepében is többször 
léptem ott fel, énekeltem Musettet a Bohém-
életben, Szaffit a Cigánybáróban, A kékszakállú 
hercegnői főszerepét. 

— Hogy mi a legkedvesebb szerepem? Nagyon 
szeretném énekelni D'Albert „Die toten Augen" 
című operájának női főszerepét. Akkor készültem 
rá, mikor menekülnöm kellett Rigából. Sajnos, 
az Opeiaházban nem játsszák. A wagneri sze-
repeket, Puccinit éneklem a legszívesebben. Bol-
dog vagyok, hogy végre elérhettem ambícióim 
végső célját és remélem, hogy a közönség nem 

fog neheztelni, hogy nem mindig mint „beugró" 
lépek fel. 

A művésznő barátságosan búcsúzott, arca 
sugárzott az örömtől. Egy oparaénekesnő, aki 
boldog. Hogy is ne lenne az ! Alig néhány hete 
asszony és a budapesti Nemzeti Operaház most 
szerződtette tagjává. Azt hisszük, hogy ennél 
nagyobb boldogságra — duplán boldog lenni 
— igazán nehezen lehet szert tenni. 

( á í f e ) 

Egy kupléiró mondja 
A színésznő buktatta, meg 

Az egyik énekem, 

De a másik nagy sikert hozott 

En nekem. 
(,St.) 

D'ARRIGO KORNÉL 
(Harvington) 

Royal-Orfeum — „Kalandor kisasszony" 
• (Amster felv.) 



— Megnyílik Budapest legújabb színháza 

Első hallásra a név jegy kissé furcsának 
hangozik"; Du/wfíarti Színház. '. De második-har-
madik hallásra már nagyszerű csengést kap 
ez a név, k^löfiösen,' ha azt- is tudjuk, hogy a 
Dunaparti Színház ezúttal nem a parlamentet 

jelenti, hanem Budapest legelőkelőbb: színhá-
zainak egyikét. Hogy hol ..lesz ? N e m is- lesz, 
mert már még van ós - pedig az EskiMér és 
.Eskü-út sarkén, az Erzsébet-hidnál, v4gyis is 
volt Medgyasszay Színházban. Az- ujv névvel 

"iSî'iTVI-: 
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A DUNAPARTI SZÍNHÁZ TAGJAI 
Buday Ilonka, Mezey Teri, Pásztor Mariska, Hegedűs Ferenc, Kovács Andor, Szarvas Imre Sándor 
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A DUNAPARTI SZÍNHÁZ TAGJAI 
Bánhidy Ilona, Abos Elza, Gróf Eszti, Lóth IIa] 

' • V í 
együtt uj gazdát is kapóit a színház, de a kö-
zönséget ennél sokkal jobban érdekli az, hogy 
uj színészek, uj programm, uj művészi irány 
vonul be a Dunaparti Színházba, amely még 
november hónapban megnyílik és szenzáció-

számba menő specialitása lesz a budapesti 
színházi világnak. 

Ami régen hiányzott Budapesten, azt való -
sítja meg a Medgyasszay Színházból lett Duna-
patti Színház. A művészet és irodalom g our-



mandjainak való darabokat fog bemutatni, 
azokat a Lcseinegeszémbatmenő egyfely.onásp-
sokat, amelyek, legmerészebb ötleteket vi-
szik, a színpadra, legyenek ezek, az ,ötletek 
akár a vidámság legszélsőbb határán járók, 
a k á r , é r z é k i s é g , borotvaélén táncolók, de 
mindenkor az: if%dBjjrmv és művészet legfino-
mabb eszközeív%i:;íwhfltfa a-néző elé, ahogyan 
az igazi «eiïiegér, mindig aranytélcán szerví-
rozzák.' Pi&rfefe'aiv vaftnçkosak ilyen egyfelvor. 
riásost siinhœ»k)-,?àinelyek csakis, a sablóntólí-
el térő daf ab'okat játszanak, a vidámságuk túl-
megy 4 réhdés Vidámságon é s harsogó kaca-
gássík i&ilik, a romantikájuk pedig már az>.ér-

zékekét szédíti el és kábító melegséget önt 
szinpadrpj a. nézőtérre-. . , 

Ehhe.z £a külöj^leges -szinházl'oz-nemcsak a, 
műsor összeállítása,hanem, a tagok megválo-
gatása is különös gondot igényelt és Keltéi 
GywUç a^bp^áÁ^Q^uj, i j w s ^ á , ^Ujjpőí® ol-
dott« meg ieladatátí Kétkitürtőszinés^nQrogja 
elsősorban brztoSitani az- előadások sikerét. 
Az egyik a nagys\z<&rü4B&nhidy Ilona,, Buda-
pestnek talán legszebb és»legérdekesebb'meg-
jelenésű színésznője,, aki a? Madách Színházban 
75-ször vitte Sikerre a „flolnap- régg-élí-t, a 
másik pedig Hát h lia,, e tehetséges, fiatalfikn-
szinésznő,, akiről ki'fog derülni,, hogy a szin-

•<v. m 
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A'DUNÁPARTI SZÍNHÁZ TAGJAI 
1. B. Kovács. 2. Végh Erksébet. 3. Csíktüsnádí BetegH Böske. 4 Rőtraszóky Béla. 5. Dózsa István 

6. László Böske. 7. Ványi Aranka 
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padon éppen annyit tud, mint a filmen Kivü-
lök még a-szép és. tehetséges fiataj színész^ 
nők egész gárdáját fogja a Dunaparti Szinház 
sahpa^árí^ínegistnerFii.'a közön ség.'^Kütönö's. 
feltűnést fognak kelteni /lÁo.s Jilza, .Gróf Esz-
ter,. Mefey Teri és Buday.Wona, akik ép olypn 
szépek, mint tehetségesek és itt fognak bemu-
tatkozni a közönségnek Pásztor Irma, László 
Böske, Vinyi Aranka, Retegh Böske, Bndiey 
Jolán és ői/mán'Etel is: <•. . 
- A férfiak közül Kabos Gyulát,-a kitűnő fieftal 
komikustés Hegedűs Ferencet, az Operaház volt 
tagját nem keJL bemutatni. a közönségnek. Fel-
tűnést fog kelteni a fiatal Mihályffy Béla és a 
többiek közül Kovács Andor, Dózsa István, 
Szafay Fal és Siarvassy'Sándor 'neveível fog 
hamar -mégbarátkoíni a közönség. * 

Az első műsorban szinrekerülő darabok kő-
iül ..az, irodalmisúg és előkelőség márkáját 
adja a színháznak Balassa Emil, a kitűnő szín-
padi író uj egyfelvonásosa, az „Utolsó éjszaka". 
Síinte programm-darabj'a ez a Duriaparti Szín-
házinak; tftert jelzi azt a speciális irányt, ame-
lyet s szinház.mag-a elé tűzött. Balassa-Emil 
ismert irói kvalitásai,, a .mondatoknak .az ide-
gekig ható finomsága, a szavak szívből zengő 
muzsikája fonják körül az ötletes mesét és 
szédítik a nézőt a romantika meleg hangu-
laia-ba._ - - • - - ,i v. 

AWigsiinhái,r«gi;pompás,bohózataira em-
lékéztet'ő 'két Jfrancia egry'félvonésos «fogják »a 
a hsrrsogó kacagást'kiváltani a közönségből. 
Fejtefőre állított .Helyzetek kergetik egymást 
és a bonyodalom, mint /a lavina gurul végig. 
A 'francia szellemesség sziporkázó -darabjai 
ezek, -amelyeket ia szinház perdülő > előadása 
fog biztos sikerre íinni. 

Még egy izgalmas darab lesz a megnyitó 
műsiírpn, félig-meddig dráma, de mégsem az, 
hanem valami .uj specialitása a drámának. A 
szinház . maga is meglepetésnek tartogatja a 
közönség részére. Ebben szirtté lélekzetvissza-
fojtásra megy a játék és igaz, irodálrtii esz-
közökkel sikerül kiváltani a legnagyobb drámai 
hatást. 

A' szinház rendezője a tehetséges, 'fiatal 
Róüaszéky-Béla, .aki az Operaháztól szerző-
dött át a Dunaparti Színházhoz és . itt képes-
ségéinék megfelelő teret fog találni. 

Ezzfeliâz érdekes műsorral, pompás sfcinész-
gárdával és teljes felkészültséggel indul neki 
a Dunaparti Szinház a népszerűségnek.! A 
frakkok és Jdekolltázsok fognak ragyogni a 

megnyitó előadáson, amely nemcsak az uj 
: színháznak, jfrapem a pesti- közönségnek is 

erőpróbája lesz : vájjon értékelni tudja-e a 
> -'pásti közönség azt « speciális-vi^űvészetet, 

am,elyet.„a Dunapaili Színház darabjai, i s élőt-
adása nyújtani fognak. , , , , .. . -

TAPS A VENDÉGLŐBEN. A 
bohémek , vidám" társaságának 
ujabban kedves, tanyája a. Royal 
Orfeum vendéglője. A kellemes 
kiszólgálás, a kitűnő konyha 

egész sereg színészt, írót, festőt csábított ide 
ugy, hogy minc.en nap nagy művésztársaség 
verődik össze. Ide járnak a Király Siiriház 
tagjai, külön asztaluk van a Magyar %inbázr 
bélieknek és itt étkeznek természetesen a 
Royal Orfeum művészei'is. 

A ; minap az egyik asztalnál valaki ; bivte a 
pincért. Először çsak intett, de nem vette 
észre. A vendég ezekután sorra próbálta a pincét 
hívásának össtes módozatait. Psztgett, • azután 
kocogott a gyüriyéyej az asztalon, a késével 
a poháron, végül is tapsolni kezdett. És a 
tapsnak egész különös hatása lett a síinészek 
által látogatott étteremben. EffVSzerre jnegáHt 
a beszélgetés, mindenki felfül^lt a sikért jelző 
jól ismert hangokra, sőt D'Arrigo Kornél 
csupa megszokásból felállt, és meghajtotta 
magát. 

Hanem a pincér mégsem jött. 1 

KELLÉR GYULA 
a Dunaparti Szinház igazgatója 
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Molnár Ferenc az internáltak színházában 

Jelenei .Az ördög" második felvonásából 

Molnár Ferenc az internáltak színházában 
lie Longue egy kis francia sziget Brest világ-|. 

hirtt tengeri fürdő és világhírű kereskedelmi-; 
kikötő tőszomszédságában. Erre a kis szigetre 
koncentrálta a francia kormány a központi 
hatalmak polgári internáltjainak jórészét. Több 
mint kétezer magyar, német, török és bolgár 
honos élt itt, akiket Franciaországban ért a 
háború kitörése. A számkivetettek a négy ke-
gyetlen esztendő «latt, a külvilágtól való teljes 
elzártság következtében nagyon egymáshoz 
melegedtek, bámulatosan élénk kulturélet fejlő-
dött ki közöttük. „lnsel-Woche" cimen heten-
ként megjelenő lapot szerkesztettek, művészeti 
folyóiratot adtak ki, sport-versenyeket, szim-
fonikus koncerteket, kamarazene-estélyeket ren-
deztek és színházat építettek, melyben héterv-
ként háromscor tartottak előadást. A színház-
nak különös érdekességet ad, hogy művészi 
irányítása és vezetése teljesen magyar kezek-
ben volt. Magyar volt a színház igazgatója és 

• < ' : ••> f 

főrendezője: Aciél Endre, egy lelkes és tehet-
séges fiatalember, aki évekig dolgozott Rein-
hardt rendezői műhelyében, majd a párisi 
színházaknál folytatta rendezői tanulmányait 
és magyar volt a színház két díszlettervezője 
és rajzolója : Kovács Pál és Bon-Béck Pál 
festőművészek, akiket hosszú esztendők óta 
külföldön élvén, B mi közönségünk nem ismer-
het, de akik sok és komoly párisi és londoni 
sikerre tekinthetnek vissza. Kovács Pál képeit 
és szobrait' a párisi sajtó a leghizelgőbb jelzők 
kíséretében emiitette meg a tárlatokról irt 
beszámolókban. 

Bármelyik pesti színház megirigyelhetné azt 
a komoly és változatos műsort, amelyet ez 
a kis lelkes gárda közönség elé tudott vinni. 
Egy kis ízelítő a szinrehozott darabokból. 
Hauptmann : Crampton mester, A bunda, 
Schniuler : Szerelmeskedés, Hoffmannsthal : 
A balga és a halál, Ibsen : Gespenster 



SZÍNHÁZI ETlgT 

internáltakból rekrutálódott, a színház igazga-
tójának nyilatkozata szerint, noha kullurátlan 
eleinek is szép számmal voltak közöttük, lel-
kes é s fogékony volt A fogság intellektuális 
tekintetben nagyszerű neveltnek bizonyult. 

•}! Pajzs Elemér 

Maeterlinck: A vakok, Maleine hercegnő, 
Wilde : Bunbury, Goethe : TasSo stb. Különö-

sen nagy sikerrel játszották Molnár Ferenc 
„Ördög"-ét, amely miután Yokohamá-tól a 
Fidsi-szigetekig az egész világot bejárta, erre 
a kis francia szigetecskére is eljutott és sok-
sok előadáson. gyönyörködtette a fogolytábor 
internacionális közönségét. Az „Ördög"- ön 
kiviíl Lengyel Menyhért nagyszerű „Tajfun"-ja 
is szinrekerült. 

Az előadások nyelve a német volt, lévén 
internáltak többsége német és osztrák nemzeti-
ségű, de meg különben is a német nyelvet 
a fogoly törökök és bolgárok nagyrésze be-
szélte. Mivel a táborban csupa férfiinternált 
volt, természetesen a női szerepeket is férfiak 
játszották. Az előadásokhoz művészi kivitelű 
programmok készültek. Mutatóba közöljük az 
„Ördög" programmjának fedelét, Szemtelen 
Elza megszemélyesítőjét és egy jelenetet a 
darab második felvonásából. 

A közönség, amely természetesen kizárólag 
Molnár Ferenc az internáltak színházában 

A Szemtelen Elza megszemélyesítője 

A KORCSOLYAPÁLYA. Egy* nagyobb társa-
ságban a tél örömeiről folyik a szó. Mészáros 
Alajos is előadja egy téli élményét. - * ..' 

— Akkor még diák voltam, — meséli — há-
rom osztálytársammal kimentünk a tóra, amelyen 
alighogy megkeményedett a jég. De mi fiatalos 
meggondolatlanságunkban mégis felcsatoltuk a 
korcsolyánkat és rámerészkedtünk a gyenge jégre. 
Eleinte nem történt baj, boldogan siklottunk 
tova, dé mikor a tó közepére értünk, ahol két-
három öl méty a viz, isszonyu ropogás hal-
latszik és • . . , 

— No é í ? no é s ? — kérdezik a társaság tag-
jai lélekzetüket visszafojtva. 

— Beszakadt alatunk a jég és mind a négyen 
vizbefultunk. 

Molnár Ferenc az internáltak színházában 
mAz ördög programmjának fedele* 
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tÍsüítörföVöíi "ÄotStta^be B MádécK-Sïînhâï 
Etlraônd Rostapdrtak £A fehrér vacsora" - icimü 
verse« egyfelvonásosát- Kosztolányi De**/), a 
kiváló.. magyar iró fordításában. A Madách 
Színház haladásának egy jelentős állomás-
helyét határozza meg éz a bemutató, méîy 
ugy előadásban, mint rendezésben elsőrangú 
rrWéfvezetre adott alkalmat. A szereplők: 'Koór 
Ida,' Mihó László, Raltí ' Elemér és Kobók 
Győző nagy még-érféssel vitték tudásuk lég-
jávát sZefèjf>ëik mëg^atèzésaba és ezáltal ab-
szolút sikert ^retósifóttak az irotíaltni - nívón 
állö egyfelvonásos szinr'ehozásának. De né m 
marad győzelemben „A fehér vacsora* niögőtt 
Vitéz Miklós „Akiknek így à sorsuk" egy fél* 
voriásosa sem. A-kitüriö darabnak cSötörtök'öÄ 
vőlt a reprize, mely "öilkálomból a közönség 
meleg ovációkban részesítette a szereplő szí-
nészeket és ez az ünneplés szólt egyben a 
szerzőnek : is, aki mint a színház művészi 
vezetője is, odaadó munkával fáradozik azon. 

; ÍKOÓR IDA 
Madách Szi nház :, y, A fehér vacsora " {Papp felv.) 

iz uj program mja 
hogy művészi szempontokból a legkényesebb 
igényeket is kielégítse. i 

Az első újítás, mely rövidesen a valóságba 
megy át az lesz, hogy ezentúl a bemutatott 
darabok körül nem fognak nagy el "adási szá-
mokat forszírozni, hanem minden két-három 
hétben uj premiert tartanak, melyek keretében 
a legnevesebb külföldi és belföldi szerzők jut-
nak szóhoz. A . legközelebb szirtre kerülő' uj 
darab szerzője Újhelyi Nándor, a neves ma-
gyar iró, akinek ezúttal 7,000.000,000 (egy-
milliárd) cimü Végtelenül érdekes amerikai izü 
komédiája kerül bemutatóra. A háromfelvonásos 
nagyszerűen megirt darab lényege az, hogy 
egy ifjú és idealista amerikai milliárdos meg-
undorodik attól az őrült körtánctól, ami Ame-
rikában az aranyborjú, a milliók körül folyik 
és hogy ezt elfeledje, átrándul a vén Európába, 
mert reméli, hogy itt többre értékelik a lelki-
nemességet mindenféle vagyonnál. Először 
mint milliomos kezdi a szereplését, de. mert 
azt tapasztalja, hogy az őt körülvevő nagy 
tisztelét inkább a vagybnénak,mint a személyé-
nek szól, megváltoztatja szerepét és. mint a 
saját maga titkára jelenik meg az emberek 
előtt. -Sajnos, mpst i s o c r a â  szopjoru meg-
áll.apitásra, jut, hogy itt seçn mint ember, ha-
nem mint egy végtelénűl ga'zdág úr képvise-
lője kerül a kicsinyes'rrdekákét' haj<zóló em-

; } , • ; c; " i. • .5 ..'A 

KOÔR IDA, MIHÔ LÁSZLÓ-
Madách Színház -„AJehér vacsorp" (Diskayfelv.) 



berek tiszteletadásának főhelyére, , miért is 
szomorú tapasztalatokon okulva visszatér hazá-
jába, a ,pçnzhajhà»S<V vagyanóhes. Amedkába. 
De az Európában való időzése emlékére mégis 
visz magéval valakit ; egy tisztalelkü, finom 
uri lányt, aki,, nem. hajtott, térde t-a-pénz. istené-
nek, dé f érjhez megy mégis a milliomoshoz, 
kibèn nem ismer mást csak a, lelkifinomságok-
ban gazdag, egyszerüj melegszívű embert. 

Ezt a hálás témát dolgozta fel Újhelyi 
Nándor olyan nagyszerűen, hogy a kedves, 
ötletes jelenetek egymást kergetik a darabban 
és mert .ugy.a téma, valamint a megírása és 
beállítása is teljesen - uj, bizonyos, hogy minden 
előadása táblás házakkal fogja honorálni a 

szerzőt. A premierre mér erősen készülődik a 
színház iművészi vezetősége és külön érdekes-
sége, L ŝz a .darçbiwk^hogy. a mi.lli5ird0.s_ é^-az 
iirjlány vejető., szerepgjt. két .nçgyszer. g,. Ven4égx 
njiivész fogja ]<rçàlni. A kpvetkezö bemutató 
Shaw „F^nny hagyatéka" lesz,,, melyet Hevesi. 
Sándor dr. fordított, IBMBMCTL Jellemző shawi. 
ötlet, hogy a darab végén öt kritikus jön fel 
a színpadra,. — kik természetesen szintén sze-
replő. szinészek — és ugy a, darabot,,, valamint 
a szerzőt szigorúan , megkritízélják/Tervbe van 
még véve Gerhardt Hauptmann'^.leghíresebb 
mesejátéka nAz elsülyedt harang", valamint 
Ibsen „Solness épitőmester" ;cjroü .darabjának; 
bemutatása is. • JK • ' ' 

/witfärf •Jul** 
s: 3«. if 

r.... 

BALÔ FLEMÊTR, tf'OÓR IDA, M1HÓ LÁSZLÓ 
Madách Szinház — .A-Jefwr vacsora* n ^ ? - ' (D'tskáy Jrív.) 

SZÍNHÁZI ELET. 
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Pallay 

Tapso», sikërt, rajos estét jelent valahány-
szor megjelenik a színpadon és előkelő, klasz-
szikus dalművészetét, amikor énekre nyílik ajka 
a koncertpodiumon Művésznő, akit alig négy 
esztendő alatt szárnyára kapott a hir s a kö-
zönség becéző szeretete. A színházban pontos 
és rendszerető, a próbatermekben figyelmes és 
gyors felfogású, otthonában pedig szorgalmas 
búvára szerepeinek és művészetének. 

Hosszú lélektani Studium előzi meg szere-
peinek zenei előkészitését. Olvas esztétikai 
műveket, tanulmányoz kor- és miliőrajzokat, 
mielőtt beleéli magát egy-egy új szerep szí-
nészi feladatába és csak amikor kész mind-
ezzel, veszi elő a zongorakivonatot. Zenei me-
móriája bámulatos, kevesen tanulnak meg oly 
rövid idő alatt egy szerepet, mint ő, igaz nagy 
része van ebben annak is, hogy jó zongorista 
s így készen kerül korrepetitora elé. De más-
ként el sem volna képzelhető, hogyan juthatott 
négy esztendő alatt tizenöt szerephez, amelyek 
közül'tizenegy főszerep. Első sikere a „Hegyek 
alján" Márthája volt, mire a „Parasztbecsület" 
Santuzzáját kapta elismerésül. 

Ezek a kísérletek azonban csak arra voltak 
jók, hogy tanúbizonyságot tegyenek a talen-
tumáról. Fiatal organuma csakhamar más 
irányba terelte fejlődését. Meleg lirai szop-
ránja elkívánkozott a drámai szerepkörből, igy 
jutptt az „Othello meséi" cimü operának Des-
demonájához, mely szerepében pompás kreá-
cióval hivta életre Karl Becker német festőnek 
a seicento romantikájából inspirált alakját. 
Leányos szendeséggel ábrázolta a „Bibliás em-
ber" Mártáját is, riiig a „Nemo" Badinyi Klárájá-
ban a .magyar stílusnak tűzről pattant repre-
zentásaként mutatkozott. A „Sába királynőjé"-
ben Szulamit nehéz és kényes szerepét osztot-
ták ki neki. A hatalmas feladat megoldásában 
kvalitásai most már teljességükben bontakoz-
tak ki, sikere eldöntötte a primadonna sorsát, 
természetesen következett a „Lohengrin" Elzája 
és érdekes kontrasztként a „Denevér" artisz-
tikusan könnyed Rozalindája. Legutóbb a „Bű-
vös vadász"-ban láttuk megindító Agátháját, 
ezidőszerint pedig készen vár a közönségre 
Margarétája (Faust), Évája (Nürnbergi mes-
terdalnok) és a Bajazzók Neddája. Kíváncsian 
lehet várni ezek Után a Manont, a Sentát és 
Thüringiai Erzsébetet is. 

Pallay Mathild tehetsége ma van virágzásá-
ban, művészetének ujabb és egyre tökéletesebb 

Mathild 
hajtásait őszinte érdeklődéssel vArje a szír«* 
házi közönség. 

jt>. 

PALLAY MATHILD 
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Kerényi Gabi . . . Gigi színésznő 
— A Százszorszép" próbáitól — 

Egy órája már, hogy eljöttem a „Százszor-
szép" próbájáról és még mindig a fülembe 
cseng 'a pajkos nóta : 

„Tilalom, tilalom, tilalomfa, 
Áll az,én ajtóm előtt; " " 
Tilalom, tilalom, tilalomia. 
Hajnalba, hajnal előtt. 
Hogyha kopogtatsz, nem mondom szabad, 
Ázt mondom, édesem, hordjad el magad ; 
Tilalom, tilalom, tilalomfa. 
Áll- az én ajtóm előtt !" 

Kerényi Gabi énekli ezt a „Százszorszép" 
második felvonásában, amikor a két Sziklai : 
Sziklai József (a darabban : a mesebeli pfinc) 
és Sziklai Jenő (a szerelmes kis gróf) szerel-
mükkél ostromolják. Az operettnek egyik leg-
jobb, legmulatságosabb jelenete ez és szinte 
boszorkányság, ahogyan Kerényi Gabi ezt a 
jelenetet megjátssza, ahogyan nótáját énekli, 
ahogyan táncát lejti. Minket nem lep meg éz 
a boszorkányság. Mi láttuk a művésznőt a 
„Csárdáskirályné" címszerepében azon az estéh, 
amelyen Faludi Sándor fölfedezte és nyomban 
leszerződtette. 

Kerényi Gabi Pestre került, pesti szinésznő 
lett belőle. Ez a szinház dolga volt. De, hogy 
pesti primadonna lett belőle, ez. az ő dolga, 
az ő érdeme volt. A Városi Szinház első sze-
zonjában már egy olyan kreációval lepte meg 
a fővárosi közönséget, hogy azzal egyszerre 
e legelső sorba jutott. A „Kóristalány"-ról van 
szó, amelyet ő kreált. Az érzelmek nagy ská-
láját kellett e sze/epben eljátszania és Kpréhyi 
Gabi szava, éneke, játéka megfogta a szivün-
ket, amikor drámaivá fordult az operett mese-
sorfa é ^ föl vidított, megkacagtatott bennünket, 
amikor a vidám jelenetek kerültek sorra. Azu-
tán egy másik szerep kínálkozott : á Marcsa, 
a „Marcsa katonája" vidám Marcsája. Ebben 
a szerepben megint uj oldaláról ösmertük meg 
Kerényi Gabit. Kedves hufnora, ötletessége, 
egyéni bája és graciozitása szinte felejthetet-
lenné tették ezt a figurát. A zsúfolt házak 
egész sora tapsolta e szerepében Kerényi Gabit, 
aki ezzel végképen bevonult a pesti prima-
donnák sorába. 

A „Százszorszépv-ben egy bécsi színésznőt 
játszik. A próbákról még nem szabad elárul-
nunk semmit, mégis elmondhatjuk, hogy min-
den egyes jelenetében van valami, ami a kö-

zönséget meg fogja lepni, el fogja ragadni. 
Az első felvonásban van egy kokèttje, amçly 
csupa vidámság (Sziklai Józseffel és Sziklai 
Jenővel), aztán egy duettje Sziklai Józseffel : 
„Ha válni kell, ne sir/, ne sírj...!" a máso-
dik felvonásban három móka dala, a harmadik-
ban pedig egy szenzációs táncos nótája : 
„Kukkuriku, jó reggelt ; mond a kakas, ha fel-
kelt / . . ." — és ezt szenzációs kosztümben, 
égy pasztellszínű selyem pyjamában énekli és 
táncolja. 

A próbák után ítélve, biztosra lehet venni, 
hogy Kerényi Gabinak rendkivül nagy sikere 
lesz a „Százszorszép"-ben. 

Előfizetőinket, 
akiknek előfizetése lejárt és akiket 
a postai pénzforgalom szünetelése 
megakadályoz abban, hogy az elő-
fizetési összegeket címünkre beküldi 
hessék, arra kérjük, 

szíveskedjenek az előfizetési összeget 
a lakóhélyükön (vagy a legközelebbi vá-
rosban) levő bármely banknál azzal az 
utasítással befizetni, hogy az összeg a 
Magyar Leszámítoló- és Pénz-
váltóban fi Budapest — Erzsébet-

• városi fiókjához utalandó át a Szín-
házi Élet részére. 
A megtörtént befizetésről kérünk 

szives értesítést, hogy a kellő pontos 
előjegyzést megtehessük. 

T. előfizetőink iránti figyelemből, 
tekintet nélkül az előfizetési össze-
gek kényszerű elmaradására, lapun-
kat mindenüvé elküldtük, ahová a 
posta eljut. Kérjük ezért t. előfize-
tőinket, hogy ugy a hátralékos, mint 
folyó előfizetési összegeket a fent 
körülírt módon birtokunkba juttatni 
sziveskedjenek. 

A SZINHÂZI ÉLET 
kiadóhivatala 
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Operaházi mozaik 
A néhány perces ballet-bemutató után most 

egyelőre nem áll ujabb premiere küszöbön az 
Operaházban. De délelőttönként azért hango-
sak a próbaszobák, népes a színpad, esténként 
pedig egymást követik az események a válto-
zatos műsorban. Ha egyéb nem akad, van 
mindig valami érdekes debut vagy beugrás. 
A legközelebbi nagy esemény pedig egy repríz 
lesz. Hosszú, hosszú pihentetés után végre 
ismét a műsorra kerül Rossini klasszikus vig-
operája „A sevillai borbély", melyet teljesen 
uj betanulásban hoz szinre az Operaház. Az 
egyes szerepekben a szinház legjobbjai lépnek 
fel. A címszerepben Szemere Árpádnak jut 
ismét olyan művészi feladat, amilyen a Don 
Juan óta nem kínálkozott a kiváló művésznek. 
Rosina koloraturás áriáit Sándor Erzsi fogja 
énekelni, gróf Almaviva dr. Székelyhidy Ferenc 
lesz, a két buffo-szerepen pedig dr. Dalnoki 
Viktor és Venczell Béla osztoznak. Az első 
Bartolo, a másik Basilio vidám alakját fogja 
személyesíteni. A kitűnő Dalnoki még egy 
másik minőségben is közreműködik a reprizen : 
ő rendezi „A sevillai borbély^-t, míg a zene-
kari vezetés a fiatal Fleischer Antal kezében 
van. Az Operaház az utóbbi időben nagy-
szerűen pontos, tud terminusra dolgozni és 
igy bizonyos, hogy az eredeti terv szerint 
november 21-én meg is tartják a reprizt. 

cselekményét néhány évtizeddel továbbra, a 
harmincas évekbe helyezzék. Akkor bieder-
meier ruhákat lehetne a szereplőkre adni, ilye-
nek pedig bőven vannak a raktáron. Az anakro-
nizmusról azonban a szerzők hallani sem akar-
nak és igy az „Anna Karenina" bemutatója 
nálunk egyelőre elmarad. A budapestit ezek 
szerint valószínűleg egy külföldi bemutatója 
fogja megelőzni. 

Ilyenformán egy másik magyar opera köze-
ledik most a bemutatóhoz. Anna van ennek a 
cimében is, ha nem is Karenina, de „Donna 
Anna". Az opera egyfelvonásos, Nádor Mihály, 
sok finom chanson szerzője komponálta Mohácsi 
Jenő szövegére, amely E. T. A. Hoffmann 
egyik novellájából készült. A bemutatót való-
szinüfeg januárban tartják meg, a főszerepeket 
Medek Anna, Köinyei Béla és Palotay Árpád 
fogják énekelni. 

* 

Sok a beteg mostanában az Operaházban. 
A közönség azt hiszi, könnyű egy operaműsort \ 
összeállítani és bosszankodik, ha darabváltozás 
van. De azt csak kevesen tudják, hogy a mos-
tani rossz időjárás következtében az Operaház 
legjobbjai betegek. Különcsen énekesnőkben 
van most nagy hiány. Beteg Medek Anna, Sebők 
Sári, Zábo'rszky Ilona és ez megmagyarázza 
azt is, miért olyan egyoldalú mostanában a 

Újdonság egyelőre nem kerül bemutatóra az 
Operaházban. Ábrányi Emil igazgató Hubay 
Jenő uj operáját, a ..Karenin Anné"-t szeretté 
volna még az idén előadni, de sajnálatos körül-
mények, ugy látszik, meghiúsítják ezt a fervét. 
Az opera ugyanis, melynek szövegét Tolsztoj 
világhirü regénye után Góth Sándor, a Víg-
színház kiváló művésze irta, a mult század 
hetvenes éveiben játszik, viszont az Operaház 
kosztümtárában egyetlen ebből a korszakból 
való jelmez sincs. A mai viszonyok között, 
még ha az anyaghiány problémáján segíteni 
is tudnának, egy olyan sokszereplőjü opera 
kosztümjei, mint a »Karenin Anná"-é két-
háromszázezer koronába kerülnének. Ennyit ma 
nem áldozhat az Operaház egy uj operára. 
Nem tehet ugy, mint Bécs, ahol Strauss Richárd 
uj operájának kiállítására közel félmilliót köl-
töttek. A nehézséget ugy igyekezett áthidalni 
Ábrányi, hogy propoziciót tett a két szerző-
nek, egyezzenek bele abba, hogy az opera 

Székely Ilona szerződtetésén kivül, mely bra-
vúros beugrások természetes következménye 
volt, még egy érdekes szerződtetés keltett fel-
tűnést színházi és zenei körökben. Az Opera-
ház ugyanis tagjai sorába kötötte le Szántó 
Gáspárt, a jónevü baritonistát, akivel & régóta 
vajúdó tenorista-kérdést akarja Ábrányi igaz-
gató megoldani. Hát az bizony elég különös. 
Baritonénekes, mint tenorista ! Pedig igy van. 
Szántó Gáspár, aki mar-régóta készül a bari-
ton szerepkört a tenorral felcserélni, most 
végre megvalósíthatja tervét. Nem szokatlan 
Üolog az énekeseknél, mint erre kitűnő példa 
Környei Béla, aki szintén bariton szerepekkel 
kezdte meg karrierjét. Szántó Gáspárt Ábrányi 
igazgató egyelőre négy hónapi próbaidőre 
szerződtette. A kitűnő énekes, akit régi nép-
operai szerepléséből is jól ismer a budapesti 
közönség, valószínűleg a „Tosca"-ban mint 
Cavaradossi Mario fog bemutatkozni az Opera-
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házban. Elénekli azután még- a Bajazzók-ban 
Canio szerepét is és fellép még mint Tristan 
is. Ezt a szerepet most tanulja. 

» 

Uj karmester szerződtetése is van küszöbön. 
Az eddigi tervek szerint egy nálunk még ke-
véssé ismert magyar dirigenst akar Ábrányi 
hazahozatni. Mikor néhány héttel ezelőtt az 
Operaház fiatal igazgatója a sajtó utján for-
dult a nyilvánossághoz és egy hosszabb me-
morandumban kifejtette, milyen nehéz körül-
mények között vette át az Operaház vezetését, 
valaki névtelen levélben figyelmessé tette egy 
Széli György nevü külföldön élő ifjú magyar 
dirigensre. Ábrányi érdeklődni kezdett utána 
és megtudta, hogy Széli Strauss Richárd nö-
vendéke volt, mellette dolgozott mint korrepe-
titor a berlini udvari operánál, jelenleg pedig 
egy kisebb nén|pt operaház első dirigense. 
Ábrányi most levél utján kérdést intézett a 
fiatal magyar muzsikushoz, aki mint kompo-
nista is kiváló, nem volna-e kedve a budapesti 
Operaház szolgálatába állni. Rövid időn belül 
tehát ugy lehet, uj magyar dirigense lesz az 
Operaháznak. 

* 

A nagytehetségű fiatal Nádasi Ferencnek 
oly nagy sikere volt „A rózsa lelke'" cimü kis 
balletben, hogy most valószinüleg műsorba 
illesztik vele az „Egy faun délutánja" cimü 
táncjelenetet is, melyet Nizsinszki komponált 
Debussy zenéjére. Nemrég egy magyar ballet 
is készült Nádasi részére. Egy egészen fiatal 
magyar komponista műve', a szövegét pedig 
ugyancsak ifjú iró, Persian Ádám hirlapiró 
öccse irta. 

Sanyaró Vendel elégtétele 
Régen mindenki rajtam nevetett 
Hogy bámulom a dus kirakatot 
Szegény szivemnek nagy az öröme 
Ha látom, hogy most sort ők állnak ott. 

(sz.) 

INTIM PISTA, hogy hol és miben lesz 
Péchy Erzsi legközelebbi fellépése ? Már 
alig várjuk. 

— A Városi Színház hűtlen üdvöskéje a 
Revűszinházban fog föllépni egy uj magyar 
operettben, amelynek „A pünkösdi rózsa" 
lesz a cime. A szövegét Farkas Imre, a 
maguk kedvelt poétája és Bródy István, 
a Revüszinház fáradhatatlan igazgatója 
irta, a zenéje pedig szintén Farkas Imre 
müve, akinek nem ez lesz első zeneszer-
zői sikere. A női főszerepet Péchy Erzsi 
fogja játszani, a partnere pedig Galetta 
Ferenc lesé, aki — mint tudjuk — vele 
együtt hagyta el eddigi működési-helyét. 
A Revüszinház már nagyban készül az 
újdonságra, Bródy István vezeti a próbá-
kat lelkes hévvel, csak néha jelenik meg 
bosszús képpel mostanában a színházban. 

— Ugyan mi baja lehet a mindig jó-
kedvű Bródynak ? 

— A felesége dolgai búsítják a szegény 
embert. Képzeljék csak : a kedves, bájos 
Bródynét magához kaparitotta ' a játék 
ördöge. Kártyázik és — veszít. A napok-
ban is szepegve vallotta meg az urának, 
hogy ezerkétszáz koronát veszített lóru-
mon. Ha igy tart tovább, tönkremegy a 
szegény Bródy, aki hónaponként legfel-
jebb csak egy librettót tud irni. Meg is 
kért, közöljem mindenkivel, akit illet, 
hogy a felesége esetleges kártyaadóssá-
gaiért nem vállal semmi felelősséget. 

•— Ahogy mi ismerjük Bródyékat, nem 
lesz nagyon veszedelmes ez a fenyegetés. 
Mi van a Városi Színház másik prima-
donnájával, a kedves Kerényi Gabival ? 

— Kerényi Gabi most duplán boldog. 
Először is boldog, mert az övé ma a leg-
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szebb primadonna-lakás, másodszor pedig 
azért, mert neki van most a legjobb 
primadonna-szerepe. A lakás a Sándor-
téren van és valóban felülmúl minden 
várakozást. A modern lakásmüvészet re-
mekei vannak benne végtelen artisztikus 
ízléssel összehalmozva. A berendezést Ull-
mann műépítész tervei szerint a kitűnő 
MIRT cég készítette és Kerényi Gabi 
belépődíj mellett mutogathatná a lakását, 
ha történetesen megunná a primadonna-
életet. De hogyan unná meg, mikor olyan 
szerepet kapott most, mint a „Százszor-
szép" főszerepét. A Faragó—Zerkovitz-
operett, melyre nagy lázzal készül a Városi 
Szinház, a kővetkező hónapok szenzáció-
jának ígérkezik. Zerkovitz különösen há-
rom slágertől vár nagy hatást. Az egyik 
a „ T i l a l o m f a " dal, a másik a Kukkuriku-
lánc, a harmadik a „Csókodból sohasem 
elég" refrénü keringő. Kerényi Gabinak 
pedig a színésznői produkción felül külön 
sikere lesz a toalettjeivel . . . — . . . ame-
lyekben le fogja magát vétetni Angelonál ! 
Igaz ? 

— Eltalálták. De azt még aligha tud-
ják, hogy a kitűnő Angelo mester végre 
hozzájutott a maga gusztusa szerint való 
műteremhez és a ,Százszorszép* felvéte-
leit már ott fogja készíteni. Ez a műterem, 
amely ugyanolyan szenzációja lesz az 
atelier-művészetnek, mint Kerényi Gabi 
lakása a lakásművészetnek, a Vilmos-
császár-ut 14. szám alatt, közvetlenül az 
Andrássy-uttal szemben épül. Valósággal 
épül, mert Angelo teljesen átalakíttatja a 
régi ház atelierját a maga céljaira. Eddig 
még csak Amerikában voltak olyan atelierk, 
amilyent most Angelo mester rendez be. 
Az amerikai jelleg különben külsőségek-
ben is meg fog nyilvánulni: lesz egy 
öltözőszoba, amelyet sátor formájában az 
Egyesült-Államok csillagos lobogója díszít. 
Különben majd meglátják. 

— Hogyne ! Szóljon, ha majd elkészült, 
hogy meglátogathassuk Angelo csoda-
műtermét. Karácsonyra úgyis kell kép! 
Hymen-hir nem volt már régóta a színész-
világban. 

— De legalább van most egyszerre kettő. 
Az egyik: Dömötör Ilona, a drága, szép 
Dömi férjhez ment, Semjén Endre heves-
megyei földbirtokos vette feleségül. A 
fiatal és boldog férjet bizonyára ismerik 
látásból. Sokat lehetett látni a színházban, 
korzón, mint daliás huszárfőhadnagyot 
fekete kendővel felkötött karral. 

— És Dömi ? 
— Nyugodtak lehetnek : nem vonul 

vissza a színpadtól. Legalább egyelőre nem. 
— És a másik hymen-hir ? 

• — Az tulajdonképen egy nagy murinak 
a hire. A muri pedig a napokban zajlott le 
a Rákóczi-tér , 16. szám alatt,, ahol Urav 
Tivadarnak volt a legénybucsuja. Ott volt 
hajnalig az egész Magyar Bzinház, másnap 
pedig Aghy Böskéből, a Nemzeti Szinház 
kedves, fiatal művésznőjéből Vray Tiva-
darné lett. 

— Igaz az, hogy a napokban megint 
valami amerikai szinház ember járt Buda-
pesten ? • 

— Igaz, de nem „ember" volt, hanem egy 
hölgy, Miss Grace Isabell Cobronne, aki 
egy nagy amerikai színházi ügynökség 
képviseletében jött el hozzánk és a Marton 
Sándor-féle színpadi ügynökségtől Gábor 
Andor több darabját, Villányi Andor „Ki-
rálynőm, meghalok érted" cimü drámáját, 
Drégely Gábor „Egy férj, aki mindent tud" 
cimü vígjátékát és Földes Imre „Kuruzsló* -
ját vitte magával, hogy ezeket amerikai 
színpadok számára biztosítsa. 

— Mennyi jó darabot visznek el tolunk 
az amerikaiak ! Ök ellenben sohasem jut-
tatnak nekünk semmit. 

— Dehogy is nem. A Vígszínház leg-
közelebbi újdonsága egy szenzációs ame-
rikai dráma lesz. „Egy asszony aki ölt" a 
cime, Varsányi játssza a női főszerepét és 
Csortos lesz a partnere. 

— Szóval nem csak a címe, hanem a 
szereposztása is szenzációs. Egyéb újság? 

— Nincs. Ellenben csókolom a kezeiket 
a közeli viszontlátásig. 



.^/ItNfíAZ! KLÄ's 29 

Vacsorázhat az ember körúti vendéglőben 
vagy kiskorcsmában a Király-utcában. Ha meg 
egy kis cigánymuzsikát is van kedve hallgatni, 
akkor elmegy valamelyik hotel éttermébe. 
Vannak : kik cigányzenés kávéházban szeret-
nek vacsorázni, mások pedig viszont betérnek 
egy úgynevezett „szolid" kávéházba, ahol me-
leg felszolgálás van, közben meg csendesen 
elolvassák az estilapokat. A szalonzene ked-
velői pedig egyenesen betérnek valamelyik 
cifra bárba . . . Szóval sok helyen és sokféle 
módon lehet vacsorázni Pesten. 

Én például kedden este a Royal Kabaréban 
vacsoráztam. Hogy kerültem oda ? í Istenem, 
annyit hallottam már, hogy a Royal Kabaré 
uj műsora igy meg ugy, ilyen meg olyan 
nagyszerű, hat egyfelvonásos bohózat, meg 
egy halom magánszám, meg a Solti, meg a 
Virágh . . . végre is jegyet váltottam a ka-
baréba. 

Beülök a nézőtérre. Tömve. Őszintén szólva 
nem most voltam itt először, de most, ahogy 
leülök pontosan a 4-es számú asztal mellé, 
ugy veszem észre, hogy a hely még barátsá' 
gosabb, mint azelőtt volt. 

Pont V»7. 
Vécsey karmester pattogó nyitányt játszik, 

aztán jön a „Gyerünk fáért". Szőke Szakáll 
bohózata. A pesti polgár keserves fahordását 
figurázzák ki Hatvány Mariska, Nagy Maca, 
Szirmay Vilmos és Salamon Béla, olyan sze-
retetreméltóan, hogy be kel! vallanom, nincs 
valami mulatságosabb, mint — a fahordás. 

A szép Geiger Irma szólózik, amikor hozzám 
iön egy pincér. 

— Vacsorázni tetszik ? 
Hogyan ? Vacsorázni is lehet ? — gondol-

tam magamban, de azért egy kis szünet után 
fölényesen mondom a pincérnek : Köszönöm, 
nem vagyok éhes. A pincér csak leteszi az 
étlapot az asztalomra és tovasiet. 

Jön a „Csokoládé". Ezt a csokoládét azon-
ban már Sándor József és Szirmay Vilmos 
szolgálják fel a színpadon. Valódi Harmath 
Imre-gyártmány. Az utcai árusok — ha lát-
nák — megpukkadnának az irigységtől, ami-
lyen konkurrenciát ezek nekik csinálnak. 

Most magánszámok következnek. Nagy 
Manci, a kedves dizőz és Barna Andor, a ki-
tűnő tenorista szórakoztatják a közönséget. 

Én is nagyszerűen érzem magamat. 
Forró Pálnak „A barát" cimü szatirája rend-

kívül szellemes és ötletes. A házibarátot nem 
érdekli már az az asszony, akinek eddig ud-
varolt, mert az aäszony férje — meghalt. 
Érzi, hogy minden izgalma elmúlt, mert az 
asszony — szabad. Le kell tehát megint vala-
hogyan kötni a nőt, hogy kiujuljon a vágy. 
A házibarátunknak annyira sikerül fáradozása, 
hogy — maga veszi el feleségül az asszonyt. 

Kerényi Irén, Foigács Jenő, Gyenis Ede 
viszik sikerre a darabot. 

Szünet. 
A közönség jól mulatott a darabon, érthető 

kíváncsisággal nézhet a műsor második ré-
sze elé. 

Én — éhes vagyok. Az asztalon fekátik az 
étlap megejtően, csábítóan, ingerlően . . . 
Gusztálom az étlapot. Előételek : Libamáj-
fiiét . . . Ponty forrázva . . . Odaintem a pin-
cért. — Hogy is hivják magát ? 

— Nándor, szolgálatiára. 
— Hát kérem Nándor mindenekelőtt hozzon 

nekem egy pontyot forrázva. Nándor figyel-
meztet, hogy ez lehetetlen, tekintettel a műsor 
következő számára, a „Lehet urak lehet" cimü 
bohózatra, amely annyira kacagtató, hogy en-
nek megnézése közben halat enni — élet-
veszélyes. Elkomorodom. Nándor észreveszi 
ezt, eltűnik s már az asztalon van az áhí-
tott hal. 

Most már Nándor csak azt ajánlja, hogy 
lehetőleg a függöny felgördülte előtt végezzek. 
Ez sikerül. Éppen jókor, mert színpadon fel-
vonul a pofozó ember és a többi ligeti alak. 
Nagy Maca, Gyenis, Szirmay valóban oly 
mulatságosak, hogy ha még most is a halnál 
tartanék, tényleg -r halálra kacagnám magam. 

Hálásan gondolok a pincérre, életem meg-
mentőjére. Zöldy Márton, Kerényi Irén dalokat 
adnak elő nagy hatással. 

Közben alaposan szemügyre veszem az ét-
lapot. Van itt mit nézni. Végre egy negyed 
kacsát rendelek. (Szeretek jól élni.) Még utána 
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a Royal-Orfeum népszerű tagjai, a kabaré 
állandó vendégei lépnek benne föl, az csak 
természetes, hogy magukkal ragadnak. Miről 
is van szó ? A szobaúr (Virégh) fázik és kéri 
a szabaleényt (Solti Hermin), hogy fütsön be. 
Csakhogy nincs mivel. A szobaúr udvarolni 
kezd a leánynak, már csakhamar olyan melege 
lesz, hogy most már igazán ninCs szüksége a 
fütésr?. 

S mialatt a színpadon forró a hangulat, a 
nézőtéren se különb. Fokozza aztán a hatást 
Popp János hangulatos éneke és Sándor Stefi 
pajkosan előadott kupléja. 

Én is már eljutottam — a tésztáig. Császár-
morzsát és mákos metéltet ajánl a jó Nándor-
Mit tagadjam, a császármorzsa közelebb áll 
a szivemhez, már csak azért is, mert erre a 
helyre illik a royalista hangulat. 

Most a mulatság kedvéért egy olyan darab 
következik, amely részben a színpadon, rész-
ben a nézőtéren játszódik le. A „Ma-tiné". 
Jól sejtik. A diktatúra hóbortos maistáit per-
sziflálja a darab. Hatvany Mariska, Forgács, 
Gyenis és Sándor kacagtatóak. Most igazán 
tele szájjal mulatok, amit tekintve, hogy csu-
pán a jó forró feketét szürcsölöm, igazán meg-
tehetek . . . 
' Éppen a zárindulót játssza mér Vécsey kar-

mester, amikor hozzám érkezik a derék „főúr". 
Hja igen, fizetek . . . Volt egy kitűnő mű-

sor, akarom mondani — menü. 
Barna Jenő. 

Yamata 
Pénteken, november hó 7-én mutatta be a 

Mozgókép-Otthon nagy sikerrel a legfrissebb 
háromfelvonásos Corvin-filmet, a Yamatát. 

A darab meséje mindvégig érdekes és a sok 
szines kép teljesen lebilincseli a nézőt. Yamata 
egy feketebőrü rabszolga, akit éppen rosszlelkü 
gazdája korbácsoltat meg a nyilvánosság előtt 
a piacon, amikor megjelenik egy idegen öre-
gedő ur, egy külföldi marquise, aki, hogy ya-
matát megszabadítsa, megvásárolja régi gazdá-
jától és szabadon akarja engedni. Azonban 
Yamata meg akarja hálálni a marquise nagy-
lelkűségét és addig könyörög, mig magával 
viszi hazájába. Itt Yamata megismerkedik egy 
házmester leányával, akit, hogy szórakoztasson, 
a hazájabeli táncokra tanítja meg. A leány 
megpróbálja a táncot és ez nagyszerűen megy, 
amikor betoppan a rabszolga uj gazdája. A 
marquisenak megtetszik a csodaszép házmester-
leány és mert látja, hogy tehetséges, kiképez-
teti. A leánynak azonban a sikereivel nőnek 
a vágyai is és már unja a becsületes öregedő 
marquist, van neki egy szép fiatal imádója. 
Yamata, aki most is végtelen hálát érez szaba-
ditója iránt, — bár titokban ő is szerelmes 
a leányba — megfigyeli minden lépését. Egy 
napon az ünnepelt művésznővé lett házmester 
leány randez-vousra indul, mikor pedig a 
marquis érdeklődik a távozása célja iránt, 
a leány nyugodtan bevallja, hogy a szeretőjé-
hez siet. A marquise kér, könyörög, hogy 
maradjon, de a leány hajthatatlan és eltávozik, 
mire az érzékeny lelkű marquise öngyilkos 
lesz. Yamata kétségbeesve látja jóltevője halé-
lát és hogy közben a leány visszatér, meg-
tudja az öngyilkosság szomorú okát. Yamata 
ebben a pillanatban mér leszámolt mindennel 
és a leányt egy öleléssel megfojtja. Még annyi 
ereje van csak, hogy a holttestet gyönyörű 
rózsákkal szórja be és a betóduló cselédsége 
nek csendet parancsol, mert a gyönyörű kis-
asszony alszik . . . örökre alszik . . . Yamata 
szerepét Rajnai Gábor játszotta meg tökélete-
sen, a házmesterleány szerepét a bájos Ló tri 
IIa vitte nagyszerű sikerre, Fenyvessi pedig 
a marquiset alakitotta gyönyörűen és Vándort 
Gusztáv a fiatal szerelmest játszotta meg sok 
érzéssel. A rendezés Korda Sándor mesteri 
munkáját dicséri és minden előjel arra valt, 
hogy a Yamata sikere felül fog múlni minden 
eddigi filmsikereket. 

\ 

szólok a pincérnek, hogy persze valami ital-
félét is hozhat. 

Ahá, itt a sláger. „Julcsa fütsön be". Faragó 
Jenő bohózata. Solti Hermin és Virágh Jenő, 
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Neumann Miklós, IX., Sorokséri-ut 84. 
3 waggon füstbe ment terv. 

Ungar György, VII., Király-utca 13. 
1600 zsák szovjet-fröcss, 

10 waggon lámpafény. 
Buiger Terike, IX., Lenkei-ut 6. 

25 waggon asszonyi pletyka., 
Szintay Emmy 

2 waggon hordókongás, 
10 q sarkantyupengés. 

Platz Rezső, VIL, Izabella-utca 29. 
10 waggon friss hópehely. 

Paláncz Irén, Kánya (Tolna-m.) 
873 darab violin-kulcs, 
177 „ tücsökhegedü. 

Hartmann & Klein, VI., Eötvös-utca 33. 
20 waggon gondolatritmus. 

Müller Mary, VI., Kisdiófa-utca 6. 
15 láda egyptomi cigarettafüst. 

Gyöngyösi Kató és Ilus, VII., Király-utca 27. 
1 waggon lelkiismeret, 

10 „ szegénységi bizonyítvány. 
Ader Egon, VIII., József-körut 26. 

2 q nyári szeplő, 
5 „ fületlen gomb. 

Stintay Teri 
6 waggon kerékvágás, 

25 „ halpénz. 
Sugár Imre, VII., Király-utca 44. 

30.000 méter demarkációs vonal. 
Teleki Böske 

5 waggon szülői beleegyezés, 
15 „ ' lesütött szempilla. 

Rajna Ilonka 
3 waggon körömhegy. 

Gajáry István, VIII., Práter-utca 58. 
500 zsák esőcsepp, 

2 waggon költői ihlet. 
Molnár Pál, VIII., Baross-tér 16. 

10 q hajválaszték, 
10 méter magas cé. 

Kállay Margit, Rákosszentmihály. í 
5 waggon jégvirág, 

Stark Andor 

Mi van eladó? 
A Színházi Élet legújabb pályázata hatás és 

eredmény dolgában sem miben sem maradt eddigi 
pályázataink mögött. Garmadával érkeztek és 

I érkeznek még ma is a levelek tele fantasztikus 
és kevésbé fantasztikus ajánlatokkal, pályáza-
tunkat mindamellett a mai nappal lezárjuk. 
Kényszerit erre bennünket elsősorban az a kö-
rülmény, hogy a nagy igyekvés és kinálat mel-
lett is nagyon kevés eredeti ötletet küldtek be 
hozzánk az ajánlattevők, ami pedig jó ötlet volt, 
ae meglepően gyakran ismétlődött. Ez az ismét-
lődés különben áll az olyan kínálatokra is, ame-
lyek nem felelvén meg pályázati feltételeinknek, 
közlésre nem kerülhettek. így például különös 
előszeretettel kínáltak pályázóink percmutatót, 
katicabogarat és tátrai levegőt. Voítak azután 
olyanok is, akik a humor^ a kvantitásban vélték. 
Azt hitték, ha százezerfog^pfét kínálnak eladásra, 
az egy vicc. Pedig nem is volna olyan nagy 
vicc, ha valakinek ma tényleg lenne 100 .000 
eladó fogkeféje. Egy kedves hölgyolvasónk is 
ilyeneket sorolt fel pályázati levelében s végül 
odairta : „továbbá közlöm, hogy „eladó" vagyok 
magam is.* Talán ez volt a legkedvesebb ajánlat 
valamennyi között, amit kaptunk, de azért a 
pályázati feltételeknek ez sem felelt meg, mert 
igazén nem tartozik a lehetetlenségek közé, hogy 
ma valahol eladó lány van. 

Kedves tréfa, vidám ötlet azért akadt bőven 
a pályamunkák között. Bizonyítják ezt azok az 
ajánlatok, amelyeket eddig leközöltünk és nem 
mulaszthatjuk el, hogy az utóbbi héten érkezett 
levelekből is le ne közöljük az alábbiakat. Az 
uj kínálatok ugyanis a következők : 
Szegő Géza, III., Lajos-utca 33. 

8 waggon hasogatott szőrszál. 
Weisz Annuska, VII., Király-utca 53. 

8 waggon anyajegy, 
10 zsák fejkorpa. 

Lövy Blanka, VII., Király-utca 53. 
10 láda sajtkukac. 

Roth Miklós, Gödöllő, Gizella-ut 36. 
12 m 2 csókcuppanás. 

Müller Árpád, V., Váci-ut 87. 
500 zsák dióhéj. 

Bauer József, Erzsébetfalva, Szemere-u. 20. 
750 zsák pezsgőhab. 

Mike Rózsi, Szekszárd. 
4 waggon visszhang. 

Olsofszky Manci, VII., Garay-tér 11. 
50 waggon őzlábnyom, 

3 „ kakaskukorékolás. 

2 waggon ádámcsütka. 
Pályázati feltételeink értelmében a felsoroltak 

az Ideális Lánckereskedők Szövetségébe fel-
vettük és üdvözöljük ebből a nevezetes al-
kalomból. A pályázaton résztvettek között a 
tiz legvidámabb, legtalpraesettebb ajánlat bekül-
dőjének tiz darab földszinti jegyet adunk 
a Revüszinház egyik előadására és dönté-
sünket jövő heti számunkban hirdetjük ki. Végül 
még őszinte köszönetet mondunk azért a kedves 
érdeklődésért, amellyel olvasóink a Színházi 
Elet-nek ezt a tréfáját is kisérték és annak si-
kerében résztvettek. 
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Egy színésznő arcképéhez 
Arcán titokzatos vonások 
mesélnek vágyról, álmodásról 
és nem látják meg mégse mások. 

Szemében ös tüzek ha gyúlnak, 
a Napnak égő lángsugári 
hunyó parázsként elfakulnak. 

Szive tüzek lángjától lobban 
és mégis igy jár egymagában, 
árván, kedvetlen, elhagyottan. 

Csak egy intésébe kerülne 
és pompa, mámor, vágy és álom 
diszes, sejtelmes nászbatáron 
előtte rögtön elterülne. 

Útját mégis árván bolyongja 
és boldog ő, mert ö a tiszta, 
a szűzi álmok, szent hivések 
és el nem esküdt esküvések 
rajongó, hivő, ős bolondja. 

DÉNES GYULA 

EZER KORONA. Tanay Frigyes 
hires arról, hogry nagyon szereti 

I , ugratni az ismerőseit. Egy szép 
! im j n a P o n beállít egy festőbarátja 
\ " * / műteímébe, aki egy hatalmas 

bibliai tárgyú kompozíción dol-
gozván, hónapok óta visszavonultan élt és még 
baráti körben sem mutatkozott. 

— Nem mutatnád meg a készülő képed ? — 
kérdi. 

— Nem, — feleli a festő — semmi pénzért. 
Félig kész képeket megmutatni, rossz kabala. 

— Semmi pénzért? Pedig én ismerek egy 
dúsgazdag földbirtokost, aki szívesen adna 
ezer koronát, ha mégláthatná a képed, 

A festő elgondolkodott. 
— Ezer koronát ? No ne mondd 1 
— De, de, ezer koronát, még hozzá kékben. 
— Az másí — szólt a festő. — Ezer kékért 

eltekintek a kabalától. És ki az illető. 
— Báró K. . . . 
— Báró K. . . . ? — kérdi a festő megle-

pődve. — De hiszen a báró vak ! 
— Épen azért adna szívesen ezer koronáit, 

ha megláthatná a képed ! — mondja Tanay 
kacagva. / 

AZ ESÓ. Ferenczy Károly, a 
Fővárosi Orfeum kitűnő művésze 
vacsorára volt hivatalos az Orfeum 
kövérebbik Károlyához : Huszár 
Pufihoz. Ferenczy nagy barátja a 

dúsan terített asztalnak, ezt mindenki tudja, aki 
a művészt ismeri. Pufira pedig csak rá kell nézni 
és az ember rögtön tisztában van vele, hogy ő 
sem veti meg a finomabb falatokat. Hogy a 
vacsora jobban csússzon, a bőkezű házigazda 
nehéz spanyol borokat bontatott. De miért csik-
landozzuk az olvasó inyét? Elég az hozzá, hogy 
vacsora közben egyre emelkedett a hangulat, a 
jó ötletek ugy kergették egymást, mint a gye-
rekek, ha fogósdit játszanak. A jó hangulatot 
csak az rontotta meg, hogy közben eleredt az 
eső, esett, esett csökönyösen, nem akart elállni 
Ferenczy jó messzire lakik Huszáréktól és a 
záróra veszedelmesen közeledett. 

— Ki gondolt errW — kesergett Ferenczy — 
még ernyőt se hoztam magammal i 

— Pedig én nem adhatok, — sajnálkozott 
Huszárné— Pufi minden ernyőmet elhagyta már. 

— Úgyse érnél vele sokat, — szól Pufi — 
ilyen szakadó esőben egy pipa doháijyt se ér az 
ernyő. Hanem tudót mit, van egy jó ötletem... 

— Hihetetlen I — tréfált keserűen a vendég. 
— Pedig ugy van, — erősködött Pufi. — Egy-

szerűen itt fogsz aludni nálunk és kész. Mennye-
zetes ágyat ugyan nem adhatunk, de egy kitűnő 
divánt, azt kapsz. 

Ezzel bevezette Ferenczy t a szomszéd szobába 
hogy megmutassa a divánt. 

Ferenczy megköszönte a meghívást és át 
akarta ölelni Pufit a kitűnő megoldásért, de ez 
sem sikerült neki, nem azért, mintha Pufi huzo-
dozott volna, hanem mivel Pufi is olyan, mint 
egy évezredes tölgy : egy ember kevés arra', 
hogy átfogja. 

Egyszerre csak. a vendég kisurran az elő-
szobába és — különös história — nem jön vissza 

Huszárék nem tudják mire vélni a dolgot, 
már épen készülődnek, hogy nyugovóra térjenek, 
mikor hirtelen feltárul az ajtó és beállít Ferenczy. 
Akkorákat zihál, mint egy kovácsfujtató, ruhájá-
ról, kalapjáról csak ugy folyik a viz. 

— Te szerencsétlen í — fogadta Pufi, — hol 
a manóba voltál ? azt hittem, itt töltött az éj-
szakát, hogy meg ne ázzál I 

— Hét persze ! — feleli Ferenczy — így is 
van ! Csak hazaszaladtam megmondani felesé-
gemnek, hogy itt alszom nálatok ! 
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Dinamit és sok más 
— Bemutató az Intim Kabaréban — 

Kedden este mutatta be a Teréz-köruti In-
tim Kabaré uj műsorát, amely változatosság 
és gazdagság dolgában vetekedik a legjobb 
kabaréműsorokkal. Három egyfelvonásos emel-
kedik ki a pompás műsorból, amelyek mind-
egyike olyan, hogy egymagában is sikerre 
vinne egy kabaréműsort. 

A „Dinamit" cimü dráma — William Kahn 
hírneves berlini iró darabja Doktor János 
fordításában — valósággal az idegeket feszíti 
meg. Izgalmas és érdekes cselekményét lélek-
zetvisszafojtva figyelte a közönség. A darab 
főszerepeit Vizváry Mariska és Abonyi Géza 
a Nemzeti Színház tagjai nagyszerűen játszot-
ták. Pompás volt Doktoi János és Kovács 
Andor a darab másik két szerepében. 

Hangos sikert váltott ki a „Jó éjszakát" 
Cimü bécsi operett, amelynek szövegét sok 
ötlettel és pompás versekkel Balassa Emil for-
dította, pattogó zenéjét pedig, amelyet Arthur 
Porges szerzett, Kom/áthi Károly toldotta meg 
egy nagyszerű betéttel. A kitűnő Szeless Elza 
az operett női főszerepében igen sok meg-
érdemelt tapsot kapott, valamint a többiek, 
Ihász Aladár a Királyszinház népszefü mű-
vésze, Cseh Iván, Virágh Rózsi és Doktor 
János is. 

A műsor harmadik kiemelkedő darabja Uray 
Dezsőnek, a jeles Írónak „A trükk-ember" 
cimü bohózata. A közönség végig kacagta 
a darabot és sokat tapsolt a kitűnő Mészáros 
Alajosnak, Asztalos Máriának és Kiss Lajosnak. 

Török Rezsőnek „A sóhivatalban" cimü tré-
fája és számos uj dal — Szeless Elza, Cseres-
nyés Erzsi, * Virágh Rózsi, Arányi, Cseh és 
Kiss előadásában — teszik még változatossá 
a nagyszerű műsort, amely számos táblás 
házat biztosit a népszerű, kedves Intim Kaba-
rénak. A zenés számokat Komjathi Károly 
zenei vezető és Alpar János karmester kisérte 
zongorán. A közkedvelt Kovács Andor kon-
feránszai ötletesek és vidámak. A kitűnő ren-
dezésért Doktor Jánost illeti a dicséret. 

Egyszerű megf igyelés 
Tény, (bár nem alkalmas téma 
egy dalnak.): 
Mostanában halott szerzők feltámadnak, 
élők meg élve meghalnak. (sz.) 

flzok az olcsó belépődijak? 
A színigazgatók túlságos 
Könnyelműeknek látszanak : 
A színházakban nemcsak fűtenek, 
Hanem darabokat is játszanak. 

A szerző kivándorlásra gondol 
Rossz világ lesz itt, 
Ilyen országban nem maradok, 
Ezután meg fognak itt bukni 
A rossz darabok. (sz.) 

Ö L T Ö Z K Ö D É S I K O D E X 
I R T A : M A N G O L D BÉLA K O L O S 

III. 

A L K A L O M i ^ S T s ^ ï : 
CABARET (páholyban). FIVE O'CLOCK 
TEA. JOUR. JÓTÉKONYSÁGI BAZAR. 
VADÁSZBÁL POLITIKAI BANKET. TÁR-
SASVACSORA. LEGÉNYBUCSU. SZÍN-

HÁZ (földszint). ÁLARCOSBÁL. 
• — - — 

Smoking, fénytelen fekete szövetből. Mellény 
ugyanazon szövetből, mint a kabát vagy 
fehér pikémellény. Viselhető világosszürke 
vagy pezsgőszintí selyemmellény. Nadrág 
ugyanazon szövetből, mint a kabát. Piké-
mellü fehér ing. Keményített dupla- vagy 
szárnyasgallér. Keményített dupla- vagy 
közönséges kézelő. Viselhető a puha dupia-
kézelő is*). Fekete csokor-nyakkendő. 
Keztyii nem kell. de ha mégis kívántatik, 
fekete kivarrásos fehér glagékeztyü legyen. 
Fekete kemény ka'ap vagy fekete puha-
kalap. (Nyáron : szalmakalap.) Gombos 
vagy fűzős lakkcipő. Lakk félcipő is lehet. 
Böszabásu fekete vagy sötétszürke felöltő 
vagy u. n. „Inverness" vagy „Opera-Cape". 
Fehér selyem gallérvédo; Arany vagy ele-
fántcsontvégü vagy félékköves gombbal 
díszített, egyenes esti bot. Gyöngy, arany 
vagy zománcozott mell- és kézelőgomb. 
Vékony óralánc. Függő óralánc is lehet. 

Fehér vagy zir.es gomblyukvirág. 
VADÁSZBÁL : Smoking, sötétszürke vagy 
barna kamgarnból, a kabát gallérja és ki-
hajtása sötétzöld posztóból. Mellény sötét-
zöld posztóból smokingszerii mély kivá-
gással, agancsvirág gombokkal. Nadrág 
ugyanazon szövetből, mint a kabát, két-
oldalt 2 centiméter széles zöld posztó-
szalaggal. Sötétzöld csokornyakkendő. Az 
öltözet többi része olyan, mint a rendes 

smokingé. 
*) Londoni újdonság smokinghoz. 
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Örley Flóra iskolája 
A budapesti közönségnek is sok éven át ked-

velt és népszerű primadonnája, Ot/ey Flóra, 
ujabban a szinészeti pedagógia terén kivánja 
tehetségét és gazdag tapasztalatét értékesíteni. 
A kiváló művésznő, aki színpadi pályafutásában 
nem egy nagy siker részese és előidézője volt, 
mint másodéves szinésznövendék került a Nem-
zeti Színházhoz vígjátéki színésznőnek. Az öreg 
Szigethy Józsefnek, Vizváry Mariska híres nagy-
atyjának volt tanítványa, énekben Káldy Gyula 
és Farkas Ödön voltak mesterei. A drámai szín-
padon nem volt sokáig maradása, szive az operett 
felé vonzotta éselmenf Kolozsvárra,ahol Bölönyi 
volt akkor a direktor. A vígjátéki színésznőből 
operett-énekesnő lett és Kolozsvárról Debre-
cenbe, majd Nagyváradra, Szegedre került. A 
leghíresebb operettek, a „Hoffmann meséi", a 
„Cigánybáró", a „Márta", „Kertész leány" fő-
szerepeit játszotta éveken át és a vidék egyik 
legnépszerűbb primadonnája lett. 

Budapestre mint operettprimadanna került 
vissza előbb a Magyar Színházhoz, majd a 
Király Színházhoz, ahol a „Vig özvegy"-ben 
Pricsicsné, a „Varázskeringő"-ben Friderika, a 
„Dollárkírálynő"-ben Miss Thomson szerepét 
játszotta a nagysikerű operettek sok száz elő-
adásán. 

Evekkel ezelőtt visszavonult Örley Flóra sike-
rekben gazdag színésznői pályájától, most azon-
ban a jövő generációnak akar szolgálatokat 
tenni sokoldalú tapasztalatainak hasznosításával. 
A múltban már nem egy pedagógiai sikere volt, 
sok jeles művésznőnk köszönheti sikerét Örley 
Flórának, aki a szinpadi kiképzést most nagyobb 
méretekben akarja folytatni és előreláthatóan e 
téren is sok siker fogja kisérni nemes ambícióit. 

Arcképeim élőit 
Kinek (ligyjek : sAngelonak 
vagy Majornak ? 
Az egyik gyönyörűnek rajzolt, 
A másik egy undok nagy orrúnak. 

Az egyik fiatalit, a másik 
hozzáad koromhoz éveket, 
Azt hiszem, mégis Major tévedett. 

Táncverseny 
a Trocadero-Mulatóban 

Ta|án soha nem volt olyan divatja a tánc-
nak, mint éppen ma. A fiatalság, mintha csak 
felejteni aicarná a közelmúlt idők rémségeit és 
a nagy háború szórakozásokban és táncos 
mulatságokban valóban sivár hosszú éveit most 
egyszerre fölszabadulva érezvén magát első-
sorban és mindenekfölött — táncolni akar. 
A fiatalság legnagyszerűbb mulatsága mindig 
is a tánc volt, ma — éppen, mert oly hosszú 
idő óta nélkülözni kellett — különös örömét 
találja mindenki a táncban. 

A Trocadero, fővárosunk e legrégibb táncos 
mulatójának vezetősége «számolva a táncnak 
az utóbbi időben oly általános közkedveltségé-
vel — táncversenyt rendez. A versenyt, mely 
e hó 17-én kezdődik esténként '/i 10 órakor 
a Trocadero parkettjén tartják mew. Részt ve-
het minden táncos, akár hivatásos, akár nem, 
ha abbeli szándékát két nappal a föllépés előtt 
tudatja az igazgatósággal. A verseny első dija 
1000 (egyezer) korona, mely összeget az Ar-
tista Egyesületnél deponálták. A malato igaz-
gatósága a három első győztest megfelelő 
gázsival leszerződteti. Az elsőség kérdését 
a közönség (mint a Iegkompetensebb biró) 
dönti el ugy, hogy ruhatári jegyére ráirja az 
általa legjobbnak vélt táncos nevét, a szavazó-
jegyeket az Artista Egyesület kiküldöttei össze-
szedik és összeszámlálás' után a legtöbb sza-
vazatot kapott versenyzőnek kiadják az első 
dijat. 

A modern táncot kedvelőknek tehát itt a leg-
kedvezőbb s egyszersmind legkellemesebb al-
kalom az érvényesülésre. Amellett, hogy a leg-
megfelelőbb miliőben mutatkozhatnak be, még 
dijat és ezzel kapcsolatosan szerződést is kap-
hatnak jutalmul. 1 

(SZ.) 

a szépitő szerek k i rá lya . In te l l igens 
n5 toi le t t -auztalán nem hiányozh.i t ik. 
Négyféle minSségben éj jel i (zsíros).nap-
pali , kámforon és rózsáséin« minőség-

ben kapható az egész országban mindenütt . ' 

ROYAL KABARÉ 
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J Ö N N E K A S Z É P TÉLI E S T É K 
Pufi-tréfa irta : SZENES BÉLA 

Játsszák a Fővárosi Kabaréban a következő szereposztásban: 
Férj . . . . 
Feleség . . . 

(Férj, feleség asztalnál ülnek, olvasnak.) 
Feleség. (Felnéz az újságból.) Milyen szép 

őszi esték. Közeledik már a tél . . . 
Férj. (Mint akit nyakon vágnak ) Mi az ? 

Mit mondtál? Hát sok jót mondtál már eddig 
is, hosszú és örömökben gazdag életedben, 
sok jót hallottam már eddig is hosszú és 
szenvedésekben gazdág életem folyamán, de 
ilyen jót még nem hallottam. „Közeledik 
már a tél." Ez egészen uj dolog. Ebből is 
látszik, hogy nem te voltál a rabbi Akiba fe-
lesége. Rabbi Akiba azt mondta, hogy nincs 
uj a nap alatt. Nahát nincs? Szépen nincs. 
Te minden nap kitalálsz valami ujat. Ha te 
lettél volna Akibáné, akkor kedves férjed, 
főtisztelendő ur Akiba nem mondta volna ezt 
az izét. De ez a rabbi Akiba egy okos ember 
volt. Ez inkább egy pár ezer évvel előbb 
született mrg, minthogy te legyél az akit fe-
leségül vegyen és igy sajnos nem Akiba volt 
akiba belebotlottá}, hanem én. 

Feleség- Mit akarsz én tőlem ? Én csak azt 
mondtam, hogy itt Vannak a szép őszi esték 
és közele,dik már a tél. 

Férj. Ugy van. Te csak ezt mondtad. Csak. 
De'hogyan mondtad? Hogyan van ezen a 
hangsúly. Milyen könnyedén, milyen röpke 
jó kedvvel. Én felöltőben ülök itt a szobában 
és fázom, és didergek, és mialatt fázom és 
didergek, a feleségem mint egy költőnő ügy 
sóhajtja : Milyen szép őszi esték. Én nem 

Huszár Károly 
. Mezey Ilona 

tudtam, hogy egy Alba Névist vettem fele-
ségül, . én azt hittem, hogy egy Rosenfeld' 
lányt vettem feleségül. Én ülök itt a szobá-. 
ban és fázom brrrrr . . . és arra gondolok, 
hogy brrr jön a tél, és arra gondolok, hogy 
a budakeszi sváb egy vagyont kér egy fél-
hasáb fáért, és arra gondolok, hôgy a higany 
nemsokára ugy leszáll, mint ahogy a fővá-
rosi gáz ára föl,, és hogy olyan hideg lesz, 
hogy az qrromon állandóan vörös jelvényt 
fogok viselni, pedig mindig kimondoit ellen-
forradalmár voltam. És arra gondolok, hogy 
ha az atcán kérdik majd: Hogy\ van, hogy 
van ? Akkor nyugodtan felelhetem azt, hogy : 
Köszönöm, megfagyok, megfagyok. Es ha 
reggel felébredek édes álmaimból, letörhetek 
a fülemből egy darabot, fhintha sósperec 
volna. A sromoru télre gondolok, melyről a 
jóalelkü költő előre bemondta, hogy : ..meg-
fagyva bár; de törve nem, él nemzet e hazán", 
mikor én erre gondolok, tc gyönyörködve 
sóhajtod, hogy jön.a tél és hogy milyen szé-
pek az őszi esték. Összetévedsz engem az ..Uj 
I.dők"-kel és belémsóhajtsz egy költeményt. 

Feleség. Pardon. A télnek is meg vannak a 
maga gyönyörei 

Férj. Ttidom. Itt vannak pl. a gyönyörű 
jégvirágok, melyeket télapó lehel ablakainkra. 
Na örülök néki, hogy télapó ilyen szépeket 
tud lehelni, de mennyivel jobban örülnék, ha 
egy kis kokszot, vagy aprófát tudna lehelni 

Nőifodrászati, óndolí.ló. ip»nícür és kozme-
tikai tanintézetem VI. Horn Ede utca 12. 
Tanítványaim foglalkoxtat&aAró) irondoHfcodok. fc/.ínWní 

A szezon slágere. 

II firsang tündére 
ogereí t 3 f e lvonásban . 

Szövegkönyve . . . . . . . . . 5 korona 
Köttája, 2 füzet 32 korona 
Kapha tó a „Színházi Élet bo l t j ában , 

VII., Erzsébe t -köru t 29. 

Somogyi István szűcs 
Elegáns kiszáruk. — Divatos átalakítások, — Szolid árak. 
VIII., MRóczi -u t 23. I. emelet 
mmn 11 • ihx Uránia színház mellett i 

Kötött könyveli 
— modern elegáns papirKötéseK— 

a SzlaMzl fiel I í í iP íhi \MMM Mirai 29 
P. Roseiihayn: Joe Jenkinn's kalandjai. 

Négy kötet. Egy egy kötet ... ... ... 15.— K 
Landsberger: Hirn dr. esete .. 17.— K 
Molnár 1.. Amit csak ketten tudnak ... 16 — K 
E. Poe : Artúr Gordon Pym különös él-

ményei ... ... .. 15.— K 
M. Prévost: Ur és szolga .. ... ... 17 — Kv 

Upton Sinclair : Parázna pénz ... ... ... 26.— K 
Somlyó Zoltán : Őszi regény 12.— K 
Szomaházy István: Kolonics házassága 15— K 
Szenes Béla: A Kristóf-téri Kolumbusz 16 — K 
Romani Rolland : A farkasok (forradalmi 

Üráira) 15 — K 

Szakorvosi ™ 
vn . , Doh&cy ut.-a 39. Rendel: 11—1 ée 4 - 7 Őriig-
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a kályhába. Na de neked jobban tetszenek 
a jégvirágok. Te nem vagy az a prózai lélek, 
aki a koksszal törődik. Te az idén jégvirág-
gal fogsz fűteni. 

Feleség. A télnek más gyönyörei is vannak. 
Férj. Tudom. Az uj téli kalap és a téli 

bunda. 
Feleség. Véletlenül csak a tavalyit akarom 

átalakíttatni. 
Férj. Tudom én azt, hogy a télnek is meg 

vannak a maga gyönyörei és tudom azt is, 
hogy a télnek más gyönyörei is vannak. Itt 
vannak pl. a gyönyörű szép hópihék. Milyen 
gyönyörűség lesz, fűtetlen szobából bópihéket 
nézni. Egész nap hópihéket fogunk nézni, 
vagy kiállók az utcára hóembernek és megvá-
rom, mig a gyerekek pipát dugnak a pofámba. 
Vagy felmegyek a Svábhegy tetejére, ráfek-
szem a szép, gömbölyű hasamra és lecsu-
szok a völgybe. Vagy a talpamra kötök egy 
hegyesorru korcsolyát, mert az idén görbe-
orrut nem tanácsos viselni. Vagy kiállók az 
utcára, lehelek egyet, megvárom amig meg' 
fagy, aztán szaladok vele haza és elteszem 
a jégszekrénybe. Nekem mondod, hogy a tél-
nek megvannak a maga gyönyörei? Az em-
ber kidugja a lábát a dunyha alól — brrrrr 
— s aztán visszahúzza — á de jó. Az ember 
elcsúszik az utcán és boldog, hogy csak az 
egyik lábát törte ki. Igen, én tudom, hogy a 
télnek is megvannak a maga örömei, de nem 
Budapesten, hanem Afrikában, ahol olyan 
napfürdőt vehetek télen, mint nálunk nyáron. 
Siófokon. Mit bánom én a telet, ha afrikai 
benszülött volnék Vagy volnék vas, mely a 
kemence mélyén izzik, vagy volnék meleg 
viz az ártézi gőzfürdőben. De sajnos nem én 
vasryok a melegviz az artézi gőzfürdőben, én 
sajnos olyan szerencsétlenül vagyok össze-
állítva, hogy minus 10 fok hidegben, fűtet-
len szobában majdnem mindig fázom. Nem 
tehetek róla, megvan az a furcsa betegségem, 
én a téltői fázom. Mit a téltől? Én már 
attól a puszta gondolattól is fázom. 

Feleség. Csak ne beszélj. Épen neked van a 
legkevesebb okod . . . 

Férj. Megállj I Halt ! Aszé-aszé ! Tudom mit 
akarsz mondani. Azt akarod mondani, hogy 
a többi emberek jobban érzik a hideget, mint 
én. Azt akarod mondani, hogy még egyetlen 
126 kilós ember nem fagyott meg. Azt aka-
rod mondani, hogyha megfagynék sem esnél 
kétségbe, mert megpaprikáznál és mint pap-
rikás szalonna is tekintélyes értéket kép-
viselnék Már megint a köbtartalmomról akarsz 
beszélni. Eíőször, a hasamra veted a szeme-
det, aztán a szememre veted a hasamat. Azt 
hiszed, hogy az fáj nekem. Hát fájni fáj, de 
nem az amit te gondolsz. Nekem az fáj, 
hogy íiekerti olyan feleségem van, aki azt 
hiszi, hogy engem önző egyéni érdekek vezet-
nek. amikor a télről beszélek. Aki nem látja, 
hogy én az egész emberiség nevében fázom. 
Aki vidáman mondja, hogy jön a tél, amikor 
én didergek, nekem az fáj, hogy olyan fele-
ségem van, aki mialatt más emberek meg-

fagynak, kupiét ir a télről. Nekem nem a háj 
fáj, nekem holnaputánig emlegetheted a bája-
mat, engem ez a háj hidegen hagy. Nekem 
emlegetheted a hasamat is, engem a hasam 
is hidegen hagy. Engem ugrathatsz holnap-
utánig is, az ugratás is hidegen hagy. Engem 
csak a hideg nem hagy hidegen. (Kimerülten 
lihegve a karosszékbe roskad.) Phü, de ki-
melegedtem. Nyiss gyorsan ablakot ! 

(Függöny.) 

MINDENKI TALÁL 
az itt f e l soro l t könyvek közöt t o lyat , 
m e l y r e múlhatatlanul szf ihsrge van ! 

A siker és boldogsás titka. 
Irta : Aiexy E. Tartalmából : A mag-
netizmus, a szuggeszció, telepátia es 
egyéb eddig még alig ismert titkos 
erők mibenlétét ismerteti. Ára 20.— K. 

A férjfogás művészete. Irta: 
Ariadne. A nehéz problémát ismer-
teti, hogy miként lehet hozomány 
nélkül jól férjhez menni. Ára 5.— K. 

Egy pesti színész vallomásai. 
(Egy énekes emlékiratai.) Irta : V. S. 
A kulisszák rejtett világát, mely min-
denkor érthető érdeklődés tárgya is-
merteti. Ára 5.— K. 

... ... , , « 
Allástkeresők uimutatója. Irta : 

Salgó László. Útmutató mindennemű 
állások és alkalmaztatások elnyerésé-
hez. Ára 6.— K. 

Házastársak tanácsadója. Irta : 
L. v. Knigge: Ára 3.— K. 

Szerelmesek tanácsadója. Irta : 
Forgó Jenő. Tartalma: Szerelmi leve-
lező, emlék- çs szerel mes versek és 
képeskártyákra való üdvözletek. Bé-
lyegnyelv. Ára 6.— K. 

Teljes magyar levelező és 
m a g á n t i t k á r . Szerk. : Friedrich 
László. Ára keménykötésben 20.— K. 

Magyar-német általános leve-
l ező . Szerk. : Friedrich és Dr. Hess--
lein. Minden alkalomra szóló levél-
mintákat _ tartalmaz magyar-német 
nyelven. Ára 15.— K. 

Arany házi kincstár. Irta : Lukács 
M. Több mint 200 receptet tartalmaz 
a háztartás és szépségápolás köréből. 
Nőknek nélkülözhetetlen. Ára 8.— K. 

Kaphatók a ^ { „ ^ j » b e ^ k t t í i t S T " 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
Hirdetmény ! 

Az vErényi-Rossi" féle magánénekiskola tudatja 
az eddig helyszűke miatt fel nem vett jelent-
kezőkkel, hogy — miután az énekiskola meg lett 
nagyobbítva — a jelentkezésük sorrendjében fel 
lesznek véve ; újból jelentkezők is bejelenthetik 
tanulási szándékaikat és az esetleg fennmaradd 
helyen elhelyezést nyerhetnek 

Énektanítás kizárólag olasz módszer szerint 
a légolszloprendszer alapján. 

Felvétel: Erzsébet-köfut 4 0 - 4 2 . d. e. 10—4 ig. 
A IÓZSEFVÁROSI KABARÉ (VIII., ker. Szerda-

helyi-u. 14.) nagyszerű műsorában gyönyörköd-
tünk az eimult héten. Las/.ki Béla „Két grófnő" 
cimü operettjét láttuk csodaszép előadásban, 
fiazda IIa finom és bájos volt, Tarnay Lonci, 
elragadóan kedves. Repkai gyönyörűen énekelte 
az Attasét, Pórfi kitűnő volt' a korcsmárosban. 
Császár kedvesen mókázott. Örömmel látjuk a 
Kabaré fejlődését és gratulálunk D. Szőke László 
igazgatónak ki erős kézzel és kitartással való-
sággal színházzá fejlesztette. . 

AMIKOR AZ ASSZONY IDEGES. A Vigszin-
ház nagysikerű uiaonsága, C. P. van Rossem és 
J. F. Soesman hollandi irók -Amikor az asszony 
ideges* cimü pompás vigjatéka, melyet Lakatos 
László fordított magyarra, könyvalakban is meg-
jelent és olvasva ép olyan szellemes és mulat-
ságos, mint a színpadon. Vidám aforizmák, 
elmés aperszük kergetőznek a darabban, ame-
lyet könyv alakjíban különösen értékessé tesz 
Lakatos finom fordítói művészete. Az elegáns 
kiállítású könyv ára 12 korona. Kapható a Szín-
házi Élet boltjában. 

A LÉLEK UTJA. A modern teozófiának jófor-
mán nincs még nálunk irodalma. Uj utakon jár 
tehát Alexy E„ aki „A lélek utja" cimü érdekes 
művéhen népszerű módon és vonzó keretben 
foglalkozik a teozófia elvont kérdéseivel. Akik 
a miszticizmus iránt érdeklődnek, nagy elve-
zettel fogják olvasni Alexy müvét, mely 12 ko-
ronáért a Színházi Élet boltjában kapható. 

GYAKORLATI CSEH NYELVTAN. Ha valaha, 
most van igazán nagy szükség arra, hogy idegen 
nyelveket tanuljunk. A béke meginduló murájá-
val uj nemzetközi relációk teremtésében kell közre-
működnünk és a nagy világnyelvek mellett erősen 
szükségünk lesz a veiünk szomszédos népek 
nyelvének tanulására is. Aktuális időpontban jelent 
meg tehát dr. Gerö János tanárrak „Gyakorlati 
cseh nyelvtan" cimü műve. A 160 oldalas kötet 
csakis a nélkülözhetetlen szabályokri szorítkozik, 
de nagy súlyt helyez a közélet, a kereskedelem 
és az ipar világából meritett cseh-magyar beszél-
getésekre. A könyv végén megtaláljuk a cseh nyelv 
sajátságos kifejezéseit csoportokba szedve és az 

olvasmányokhoz szükséges szógyűjteményt. Az 
értéKes, magántanulásra is kitűnően alkalmas 
könyv 15 koronáért kapható a Színházi Élet 
boltjában. 

A RADIUMKIRÁLY. A távoli jövő képét raj-
zolja elénk nagyszabású most megjelent regé-
nyében Ujj Gyuia. A regény a rádium csodás 
világába vezet, abba a világba, amely két évti-
zeddel ezelőtt szinte forradalmi lázba hozta a 
tudósokat. A szerző Verne egyszerűségével. 
Flammarion lelkesedésével és a tudós avatottságá-
val tárja elénk a természettudomány világmozgató 
problémáit és Wells fantáziájával, Jókai pompás 
magyarságával irja le az emberiség csodás evo-
lúcióját. Uj, nagyszrü világok tárulnak az olvasó 
elé. Megszületik az uj világ Messiása, Szentki-
rályi, a fiatal magyar tudós személyében, aki 
egy csodás véletlen utján megoldja az anyagát-
változás problémáját és a technika szolgálatába 
állítja a rádium varázshatalmát. Finom, tiszta 
szerelem története szövődik a regény folyásába. 
De a végzet nem akarja, hogy boldog legyen a 
hős, aki az emberiséget akarja boldoggá tenni. 
Minden ellene esküszik és a világ műveletlen 
népei indulnak harcba a fehér faj ellen, hogy 
leigázzák és megsemmisítsék kulturáját. Gonosz 
árulás kicsavarja a rádium mindent legyőző 
fegyverét is a tudós kezéből, de amikor ugy 
látszik, hogy elveszett minden, a félreismert, de 
azért hűséges és igaz szerelem megmenti a 
szent ügyet. A hatalmas koncepciójú regényt, 
mely elejétől végig izgató, érdekes olvasmányt 
nyújt, Mühlbeck Károlynak közel száz művészi 
rajza disziti. A díszes kötet ára 35 korona 
Kapható a Színházi Élet boltjában. 

PERDRIX APÓ. Az Olcsó Regény legújabb 
kötete egy nálunk még kevéssé ismert francia 
irónak, a néhány évvel ezelőtt elhunyt Charles 
Louis Philippe nek egyik végtelenül finom regé-
nyét nyújtja át a magyar olvasóközönségnek. A 
Bübü hires irója e művében Perdrix apónak, egy 
öreg vidéki kovácsmesternek megható történetét 
irja le páratlan megfigyeléssel, nagyszerű jellemző 
erővel. A jómódból koldussorsra jutó öreg ember 
alakja köre rajzolja az iró mesteri vonásokkal a 
vidéki kisváros jellegzetes típusait, kicsinyes em-
bereit és a regény, vége Párisban, a szajnaparii 
Bábelben játszik, ahol a folyam hullámai fogadják 
be szegény öreg Perdrix apó megkínzott testet. 
A finom regényt Cserna Andor megértő ira s mű-
vészettel fordította magyarra. Az ízlésesen kiállí-
tott kötetet Zádar Gyula művészi boritékrajza 
disziti. A könyv 3 koronáért kapható a Színházt 
Élet boltjában. 
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Szerkesztői üzenetek 
ih rovatban készséggel adunk felvilágosítási S 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésért 

nerfi vállalkozunk.) 

V. /. 1. 1894-ben született. 2. 4 éves a kis-
leánya. 3. Játszik, kisérje csak figyelemmel a 
szinlapot. 4. Egyelőre nein szerződött más szín-
házba, azonban a jövő év elején valószínűleg 
elszerződik máshová. 5. Az értesülése tényleg 
helyes információn alapszik, mert a nevezeit 
színészek elszerződtek a Városi Színházhoz. — 
D. Adrienne Szeged. 1. Előfizetése 1S19. december 
31-én jar le. 2. V. J. művésznő férje «Széchy 
Illés gyáros. 3. P. E.-nek nincs férje. 4—5. Kér-
déseire nem tartjuk ildomosnak a választ. — 
Ancika. K. Ü9 éves. 2. ü . 31. M. 25. D.28. H.27. 
— Vissza var lak. 1. A Siinházi Élet boltjába 
(VII, Erzsébet-körut 29.) tessék beráradni s ou 
érdeklődni. 2. Palota-tér 5. 3—4 kérdéseire vo-
natkozólag a»t felelhetjük, hogy egyelőre még 
Pesten van s nincs is szándékában Pestet el-
hagyni. 5. Föl'ép. — Fogadok. 1. A Phönix-fil-
mekét Kertész Mihály a jelenleg Bécsben élő 
és az ottani Sachsa-gyárnál miiködő magyar 
filmrendező rendezte. 2 Lajthay Károly először 
a „Rex"-lilmgyárnak vo l t a főrendezője, jelenleg 

pedig az .Orient' filmgyárnál rendez. Több 
sikerült filme van már. Például : „Sundal", .Átok-
vára" stb. — Egy kis kíváncsi. A kérdezett 
művész jelenleg szabadságon van azért nem 
játszik. P. E. 51. 1. G. Palota-tér 5. 2. L. Szondy-u. 
98/b. 3. K. József körút 17. 4. Legközelebb föllép, 
de a pontos dátum még nincs megállapítva. 5. 
Mérleg-u. 2. 

Fiu vagyok. A filmen való síatisztálás nem 
jövedelmez annyit, hogy abból meg lehessen 
élni. — Operett kedvelő. I. A temesvári lapokat 
most nem kapjuk, ellenben a Farkas Imre da-
rabját nem mutatták még ott be, mert annak a 
bemutató-előadása a Revü-szinházban lesz. 2. 
A Nemzeti Színház legközelebbi újdonsága Mik-
száth novelláiból Hevesi Sándor által dramatizált 
három egyfelvonásos lesz. 3. Egyelőre még nincs 
szó a következő újdonságról. — Bözsi. Zala-
egerszeg : 1. A színházak igazgatóságai nem 
vállalkozhatnak e kérésének teljesítésére. 2. A 
színházak portásaitól esetleg megszerezheti. 3. 
B. J. Jeleileg az Andrássy-uti Színház tagja, 
lakik Korona-u 4. — L. i. A legközelebb meg-
nyíló Parisíehne-szinházhoz szerződött, lakik : 
Nagvkorona-u. 16. — G. A. egyelőre nem mű-
ködik sem filmen, sem színpadon. 

D. Gyula. Első kérdésére nem válaszolhatunk 
érdemlegesen, mert arra nincsen elég terünk. 
Tessék talán az Operaház igazgatóságához for-. 
dúlni. Második kérdésére : a Pillangó kisasszony-

Ú j DIVATLAPOK. 
a .Színházi Élet" boltjában, 

Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 29. száln. 
Chic Parisien ... .. 25.— kór. 
Façon tailleur Paris . . ' 25.— , 
Grande Moda Parisienne 15 — , 
Jeuiiese Parisienne, legszebb gyerek-

ruha divatlap _. ; . : . 20.— . , 
Jupes Nouvelles Paris. . . 25.— . 
Le Chic ... ... 25 — . 
La Mode de Paris, egy igen kedvelt 

csaláoi divatlap... . . . ... 15.— , 
Wiener Mode Album, téli száma ... 20. — „ 
Smart, novemberi szama ... 25.— . 
Album de Blouses ... 25.— , 
Moderne Blusen, őszi és te li ... 10.— „ 
Tailor made Costumes ... — 30.— . 
Costumes Tailleur, Précurseur de la 

M o d e . i . . . 20 .— , 
Saison Parisienne ... ... — ... 15.— , 
Elegante Welt No. 19.... 4.— 
Die Dame, November ... ... 6.— „ 

H 0 L C Z E R L B J O S S o S r ™ ' 
'BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 18. SZÁM. 

Eznton értpFÛti t . üzletfelei t , hofry nagymenny i ségű kül-
földi áru é rkeze t t , a . m. Kalodont, Kaloderma, különféle 
fogkrémek, szappanok, pa r fümök, c ipőkrémek s többféle 
kozmet ika iésbáz ta r tás io ikkek . Árusí tás nagvban ée kicsiny-

b e i . — Rende lés a ján la tos , mlg a kész l e t tart . 

D r . F l e s c h - f é t e 

SKABOFORM-
KENŐCS ÚJBÓL KAPHATÓ. 

Leghamarább mpg«zfln!eii : V iszketegséget , s ö m ö r t , 
ótvar t rühességet . Nem piszkí t szagtalan, nappal is 
használha t» . 6 és 15 koronás d o b o z o k b a n . Kap-

ható minden gyógy tá rban . Fő rak t á r : 
Kyósytára , 

Fi» Budapes ten , K i r á l y u t c a 1 2 . Török J, 
Most Jelent m e g ! Most Jelent ir.eg ! 

ALEXY E. 

A lélek H í j a 
Teozófiai v i lágí tásban. 

E misztikus tannal foglalkozó kiváló könyv 
tartalma : Az flet rejtelmei. — .Karma". — 
Világosság felé. — Himeves irók az ujra-
születésről — Jókai mint misztikus. — Gár-
donyi a misztikus. — Halálszimfónia. — Levél 

egy kétségbeesetthez. — Kósza lelkek. 
Ära 12.— K o r o n a . 

A „ S z í n h á z i É l e t " boltjában kapható. 

végleg eltávolít Bach Mwno 
kozmetikai intézete. Mindennemű 
szépséghibák kezelése, szeplöel-

'»volitás, ráncok kisimítása, arcgozCiés és arcmasszáza ju-
tányos bérletben. Bndapest , VII., Almásay-ntca 8. uzátn. 
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nak még nem volt meg a 100-ik előadása ná-
lunk. — P. Zs. 35 éves, nőtlen. — Pillangó 
kisasszony. 32 éves, nőtlen. — P. Gyula Csorna. 
Nálunk nem adták egyik operáját sem. — L. L. 18. 
1. A kérdezett színésznő : Niel Erna. 2. Nem 
kell semmiféle próba. — Egy kis szíszke. K. E. 
Király-u. 82. 2. P. E. Rákóczi-ut 51. — T. F. 
Király-u. 102. alatt lakik. — Laci. 1. Elvált. 
2. 25. 3. Egy gyermeke van. 4. Bizonytalan. — 
Mancy, E.-falva. 1. Legalább 18 évet be kell 
tölteni és megfelelő intelligenciával kell rendel-
kezni. 2. Mindeniket egyformán ajánlhatjuk. — 
Terike. 1. Dán Norbert lakik Krisztina-körut 15. 
2. A Színházi Élet boltjában (VII., Erzsébet-körut 
29.) megkaphatja. 3. A filmszinésznők napidijat 
kapnak. 4. D. A. Star-filmgyárnál van. — Pesti 
bakfis. R. 30 éves, nős. 2. Gy. 36 éves, nős. 
3. Valószínűleg játszani foeják. — M. F. l.Nem 
nősült meg. 2. V. M.-rő! tessék a Városi Színház-
nál érdeklődni. 3. Sz. J. Dohány-u. 62. 4. E. G. 
VIII., nisfaludy-u. 28/a. 5. P. J. Rákospalota, 
Zápolya-u. 47. — Casanova. D. A. Akácfa-u. 
23. B. B. Rákóczi-ut 51. — R. W. P. J. IV., 
Havas-u. 2. V. M. József körút 19. M. G. Kecs-
keméti-u. 13. N. J. Sütő-u. 2. — Kiss István. Ha 
rendkívül jó külsővel rendelkezik és megfelelő 
ruhatárral, ugy jelentkezzék valamelyik filmgyár-
nál, Corvin (Rákóczi-ut 9.), Star (Kossuth Lajos-u, 
13.), talán boldogulhat. Első időben természete-
sen statisztálni kell. 

Szinházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919. november 22. 

Ê 8 3 3 8 3 S 

Ezt 
olvassa ! 

Euíanoti, gramofonok 
és 

hanglemez-újdonságok 

liangsierotthon 

fekete Mihály 
mesternél 

Jázsei-köfot 9 

UsiCTálllmt lutuiien nzépaegbibAt, azemfil<;«, paUan&e, vég-
nűJi í í iaR. i l , lag Mois,Mergel elt&rollt GÁOO kozmetikai 
intézete . M u ^ n m - körnt 16. IttBcok eltávolítása 14 nap alatt 
kú rá l bíirogratáswal. rőzfab í r i tökróm, szappan, pa<ier. azösz-
>-268 eseépat>g*pnlá«hoz szüksége» szépitöflzerek nzétküldése. 

R p l l l l á n ü n b a f gyöngyöket .piat ini t ,használt éknze-
u r i t l i a i l a u n a i . i-uket mindeckfné l drügibban vess 
Mékílf Emil éJ>z*rfilete, Itadapest, KlriUy» St. Terez-tem-
pioinmal üzemben. Címre tessék flftjeinl Telefon JAzsef 105-58 

«-1? pr 
A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 

50. számában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki: 
I. díj : .Mátyás" történelmi dráma, irta Fényes 

Samu. 
II. díj : Z. Molnár László arcképe. 
III. díj : .Dalok" cimü kotta, irta Bródy Lász ló-

Elek Andor. 
A Szinházi Élet 46. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése: Csókbakter. 
Az I. dijat Fényes Samu .Mátyás" cimü tör-

ténelmi drámáját Hevesi Endre Teréz-körut 30., 
a II. dijat Harsányi Rezső arcképét V. Julia 
József-körut 8., a III. dijat Márkus Alfréd „Juci-
kám" cimü kottáját Imrédy József Nagykorona-
utca 20. nyerte el. 

Helyesen fejtették meg még : Ösztreicher Artúr 
Damjanich-u. 46., Bleich József Elemér-u. 13., 
özv. Ladányi Jánosné Akácfa-u. 47., Gilion János 
Visi Imre-u. 14., Holly Antal József-u. 74., Nagy 
Erzsébet Rákospalota, Singer Ferike Ó u 42., 
Scheiber Sándor Károly-körut 11., Csillag Nő-
vérek Tavaszmező-u. 19., Gilion Mariska Fe-
renc-körut 26., Kohn Manci, Harsányi Vally 
Katona József-u. 28., Tauszig Klári Szekszárd, 
Szegő Géza Lajos-u. 33., Fischer Jolán Klauzál-
tér 9., Kertész Margit Hidegkuti-ut 4., Follinus 
M. Szondy-u. 95., Müller Mary Kisdiófa-u. 6., 
Platz Rezső Izabella-u. 29., Sugár Imre Király-u. 
44., Adler Egon József-körut'26., Czigler Lilly 
és Irén Rakóczi-ut 86., Dr. Nánássy Ödön 
Stáhly-u. 5., Löblovits Klári Thököly-ut 40, 
Schlesinger József Nefelejts-u. 13., Bányay Ernő 
Dembinszky-u. 29., Fekete Rózsi Rottenbiller-u. 
34., Diamant Ármin Rózsa-u. 21., Hawlicsek Fe-
renc Andrássy-ut 19., Hállóssy József Erzsébet-
körut 18., Mahrer Jenő Dobozi-u. 21., Molnár 
Pál Baross-tér 16, Czenner Kálmánné Szondy u. 
82., Weingarten Zoltán Óbuda Szentendrei-ut 22., 
Pajor Böske Bercsényi-ut 2., Hirsch S. Sándor 
Lázár-u. 16., Jatzkó László Gyorskocsi-u. 42., 
Györög Micike Rákos u. 3., Vitek Pál Nérnet-
völgyi-ut 69., Virágh Gyula Mészáros-u. 19. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató : MOLNÁR IMRE 

••i^imatcn Thalia >nuintezei kó- 6a könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csaky-u. 12—14. 






