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Néhány hét múlva a Liget nyári 
estjeibe bele fog ujjongani a Szép 
Heléna zenéje, Páris szellemének ez 
a villanyos hatású, egy német-zsidó 
zenész lelkén átszűrődött megunhatat-
lan varázsu kiáramlása. Komoly és fő-
leg komolykodó embeiek hajlamosak 
arra, hogy az operette-ről meglehe-
tősen kicsinylő véleményt alkossa-
nak s legjobb esetben szellemes szó-
rakozást lássanak benne. Nos, van-
nak operette-k, sőt egész operette-
fajták, amelyekre illik ez a felfogás, sőt 
amelyek még a szellemes jelzőre se 
érdemesek. Az az egész külön és 
sajátos világ, mely a második csá-
szárság nagy pezsditójének, Offen-
bachnak darabjaiból kiáramlik, azon-
ban sokkal, de sokkal több a szel-
lemes szórakozás forrásánál : egy 
egész ragyogó kornak lelke és kri-
tikája, életöröme és bünregisztere, 
egy darab művelődéstörténet s egy 
hatalmas tömeg életbölcsészet, mind-
ez együttvéve adja azt, amit a nagy 
zenebűvész neve bennünk felidéz. 
Sokkal jobban hasonlít hatásának és 
tartalmának e bonyolultságát nézve 
Offenbach Wagnerhez, mint első 
elgondolásra vélnők. Minthogy a 
Szép Heléna szerzője Wagner ve-
télytársának érezte is rfcagát. 

Az állandó s ezúttal is bizonyára 
ható esztétikai varázs mellett Of-
fenbach éppen most különös ak-
tualitással is fog birni ezen a feldúlt 
s újra épülő Pesten. Franciaország-
ban a 70—7I-iki nagy vereség után 
azzal vádolták Offenbachot, hogy 

az ő müveinek ernyesztő, erkölcs-
rontó szelleme puhította el annyira 
a francia nemzet fiait, hogy a harc-
mezőn az állítólag friss és ép ger-
mán erő rohamának nem tudtak el-
lenállani. Valójában Offenbach s 
főleg az ő elégszer nem emlegetett 
szövegirói, Meilhac és Halévy, egy-
általában nem a francia nemzet élet-
erői ellen, hanem csupán III. Napo-
leon s a császári zsarnokság ellen ha-
dakoztak. S hogy nem ásták alá a « 
nemzet életerejét, bizonyítja az a 
nagyszerű lendület és szívósság, 
amivel a franciasság a világháború-
ban kitüntette magát. 

Mi is egy nagy vereség és egy 
dinasztia bukása után állunk, hely-
zetünk sok más szempontból is ha-
sonlatos a frankfurti béke utáni 
Franciaországéhoz. Minálunk is ke-
resik az okot, s az Offenbachokat, 
akik állítólag a mi vereségünket 
okozták. Pedig nálunk se művészek 
és irók, zenészek és színészek idézték 
elő a bukást, hanem akárcsak Francia-
országban, III. Napoleonok, Olli-
vier-k, fejedelmek és államférfiak. 

Mindez persze csak mellékzön-
géje a Szép Helénának s mindan-
nak, ami Offenbachtól származik. A 
lényegnek nincs semmi köze a po-
litikához, mert az éteri finomságú 
zene, csapongó jókedv s a francia 
szellemnek oly örök varázsu pezsgő-
gyöngyözése, ami a lelki mámor-
források közt ugyanaz, ami a való-
ságos italok közt a Champagne ne-
mes pezsgő bora. 
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mondani a válást, de előbb átnézi még egy-
szer az iratokat. Minden rendben van: itt 
van a keresztlevél, születési anyakönyvi ki-
vonat, oltási bizonyítvány, egy azonban 
mégis csak hiányzik. 

— Hát a házassági levél hol van ? 
Juli meg Gergely egymásra néznek. A 

gazda megvakarja szürke fejét. 
— Hét bizony, instálom, ilyen nekünk 

nincs. Nagyon szerettük egymást, osztán 
nem győztük a kihirdetést bevárni. 

így „válakozik" Juli asszony Nagy An-
dor kedves, zamatos paraszt-komédiájában, 
amely sokatigérően mutatja be ezt az uj 
szerzőt. Julit Neogrády Dóra játssza, finom 
egyszerűséggel, Gergely szerepében Bár-
sony István alakit pompás megfigyeléssel 
magyar parasztfigurát, Tüdős Verka alak-
jában pedig Pázmán Giza ér el nagy hatást 
egészséges humorával. 

Két asszony szerepel Szenes Béla „Fehér 
és Fekete" cimű kacagtató bohózatéban. 
Mindegyikhez férj is tartozik, még pedig a 
papucs alatt nyögök soréból, de azért lé-
nyegesen nagy a különbség Fehér és Fe-
kete között. Fehér ur, aki épp ugy köny-
velő, mint daliás kollégája Fekete, a meg-
testesült „nebbich". Ha a nebbichség szim-
bólumát szoborba akarnák önteni, csak ezt 
a Fehér urat kellene megmintázni. Fehérné 
kemény, harcias asszony, aki állandóan a 
vezénylő tábornok modorában beszél félénk 
és alázatos férjével. Itt csak az történik, 
amit Fehérné akar, sőt Fehér urnák egy-
általában nincs akarata és könnyen érthető 
áhítatos bámulata, mikor látogatóba érkező 
kollégája, Fekete ur a legtermészetesebb 
hangon kijelenti, hogy összeveszett a fele-
ségével. 

Ez a Fekete legény a talpén. Náluk az 
történik, amit ő akar. Ha ő azt mondja 
„bü", a felesége is azt mondja „bü'"; még 
csak elvétve se meri azt mondani rá, hogy 

Abonyi Tivadar, Urai Dezső, Kökény Ilona, 
Bársony István 

AndrássyuliSzinház: „Azajándék' (Pappfelv.) 

Négy uj magyar darab szerepel az An-
drássy-uti Színház májusi műsorán, négy 
kedves, vidám, szellemes apróság és a da-
rabokban öt asszonytipus lépdel el a néző 
előtt, több asszony, mint darab, de egyik 
sem hasonlit a másikhoz. Érdekes és érde-
mes ezt az öt női alakot az előadás végé-
vel közelebbről is szemügyre venni. Az első 
a Juli, Sánta Kakuszi Gergely gazduram 
élete párja. Kívánatos, kellemes paraszt-
menyecske, akinek oldalára nem is illik va-
lami nagyon a deresedő fejű, rezes orrú 
Sánta Kakuszi Gergely, aki nem resteli el-
náspángolni az asszony darázsderekát. Hi-
szen baj is van amiatt, azért került éppen 
az egész társaság a biró elé, Juli asszony 
„válakozik", ott akarja hagyni az urát és 
annyira erős az elhatározása, hogy a tör-
vény képviselőjének áldását is rákivánja 
erre a nevezetes lépésre. A biró kész ki-
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Kertész Endre, Boross Géza, K. Rajna Alice, Neogrády Dóra 
Andrássy-uti Színház — ,Fehér és Fekete• (Papp felv.) 

„bá". Fehér ur akkor még nem tudja, hogy 
Feketéné sem különb a Fehérnénél, csakhogy 
ő a szelid zsarnokok fajtájába tartozik. 
Feketéné indirekt módon erőszakolja ki a 
saját akaratát. Megbeszélte például Fehér-
nével, hogy vasárnap elmennek a Csikágó-
moziba. 

— Édes szivecském, — mondja a férjének 
— a Fehérné azt mondta, szeretné a jövő 
vasárnapot velünk tölteni. 

— Még csak az kellene ! — pattog a 
harcias bajuszu Fekete, — az én házamban 
én vagyok aa' ur, az történik, amit én akarok, 
én határozom meg, kivel töltünk együtt egy 
vasárnap délutánt. . . . 

— Hiszen én is azt mondtam neki édes 
kincsem, — mentegetőzik ravaszul Feketéné, 
— mondtam neki, félek, hogy az uramnak 
ellenvetése lesz. . . . 

— Honnan tudod, hogy nekem ellenveté-
sem lesz ? Semmi ellenvetésem sincs és 
most mar akarom, hogy igenis Fehérékkel 
töltsük a vasárnap délutánt. 

Fehér ur, aki eddig csak éjjel volt boldog, 
mert akkor alszik a felesége és nem beszél, 
most ébren is boldog. 

— Hiszen ez még nagyobb marha, mint 
én — konstatálja nagy örömmel. 

A kitűnően megirt, folyton uj és ujabb 
helyzetkomikumot adó bohózatban Kertész 
Endre çs K. Rajna Alice játssza a Fehér 
házaspárt, Boioss Géza elsőrendű kabinet-
előadást nyújt Fekete szerepében, a felesége 
pedig az üjyes Neogrády Dóra. 

A negyedik asszony az orvosprofesssor 
felesége, aki Urai Dezső finom és franciás 
levegőjű szellemes darabjában „Az aján-
dékában lép fel. ízig-vérig modern, ideges, 
temperamentumos asszony, aki megcsalja 
a férjét. A „harmadik" az ünnepelt iró, aki 
éppen harmincötödik születésnapját ünnepli 
és ebből az alkalomból a jámbor ártalmatlan 
férj nek! ajándékozza az asszonyt. 

A gyorsan perdülő, mulatságos és ötletes 
darabban Kökény Ilona nyújt elsőrendű ala-
kítást az asszony szerepében. Bársony István 
kitűnő mint csendes, filozofáló férj és na-
gyon jó AbonyiTiv&áar is az iró szerepében. 

A negyedik darab Nagy Endre rendkívül 
szellemes, meglepő pointtel végződő kis 
szatirája. „A vezércikk". Ebben lép fel az 
ötödik nő. A kis darab egy redakciós szo-
bában játszik. A főszerkesztő tanácskozik 
vezércikkirójával, miről szóljon a másnapi 
vezércikk. Egy téma se jó. Végre egy napi-
híren akad meg szeine. Az esli lapok egy 
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érdekes merényletről adnak hirt. A kefe-
központ palotája előtt egy fiatal nő meg-
várta a vezérigazgatót és kutyakorbécscsal 
elverte. A nő régebben alkalmazottja volt 
az intézetnek. 

— Látod, ez nagyszerű téma 1 — kiáltja 
a cikkiró. — Olyan vezércikket irok, amilyen 
még nem volt. 

— Várj, majd beküldőm a kisasszonyt. 
Diktáld le. 

A főszerkesztő kimegy, a gépiróleány 
bejön. Nagyon csinos, nagyon elegáns és 
nagyon tartózkodó. Szerényen lesütött sze-
mekkel foglal helyet a gép előtt és ko-
pogni kezd. Az ujságiró diktál. Közbe-
közbe azonban mind jobban szemügyre 
veszi a kisasszonyt. 

A cikk végén az ujságiró, mikor „a társa-
dalom polipkarjáról" beszél, amely bele-
húzza a szegény leányokat a posványba, 
maga is átöleli. Végül az ölébe ülteti a 

AB0NY1, BÁRSONY, KÖKÉNY ILONA 
Andrássy-uti Szinház — „Az ajándék' 

(Papp felv.) 

gépiróleányt. A bizalmas kettőst egy láto-
gató zavarja meg, akiről rövidesen kiderül, 
hogy a kefeközpont vezérigazgatója. Azért 
jött, hogy megkérje a szerkesztőt, ne irjon 
az ő esetéről cikket. De kiderül az is, hogy 
a kiuzsorázott, bosszúálló, korbácsoló tiszt-
viselőnő ugyanaz a gépiróleány, aki a vezér-
cikket kopogtatta. A cikk persze nem fog 
megjelenni, a vezérigazgató kibékül a barát-
nőjével, akinek azonban van még ideje oda-
súgni az újságírónak : 

— Gyere el hozzám csütörtökön. Akkor 
majd folytatjuk. Nagyon megtetszett a — 
stílusod. 

A kedves, vidám darab női főszerepét 
Nagy Magda játssza nagyon finoman és 
sok eredeti jellegzetességgel. Kedves és 
stílusos, kitűnő alakítást nyújt. Az újságíró 
alakjában nagyon jó Kabos Gyula, Somlai 
és Torday pedig a két másik szerepben 
egészítik ki kitűnően az együttest. 

BOROSS GÉZA, KERTÉSZ ENDRE 
Andrássy-uti Szinház — „Fehér és Fekete" 

(Papp felv.) 
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KÖKÉNY ILONA, ABONYI TIVADAR, BÁRSONY ISTVÁN 
Andrássy uti Színház — ,Az ajándék" 

{Angelo fotografia) 
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Kajno Ando japán kapitány a Taifunról 
Párnap óta a margitszigeti nagyszállónak 

négy japán katonatiszt vendége van. A 
tiszteket — akiket fontos diplomáciai meg-
bízatással küldött kormányuk Budapestre — 
meginteivjuvoltuk a — Taifunról. Bajtársai 
nevében is Ka/no Ando kapitány nyilatko-
zott a Színházi Életnek. 

— Örömmel hallottuk — mondta a kapi-
tány ur német nyelven, — hogy az önök 
Vígszínházában épp most tűzték reprizre a 
Taifunt. Én mér Londonban láttam a szín-
darabot s akkor el voltam ragadtatva attól 
a valószerüségtől, amivel Tokeramo tragikus 
történetét megírta a magyar szerző. Ugy 
emlékszem, hogy Tokióban is adták már a 
darabot, sajnos ott nem láthattam. Mivel a 
dráma tartalmára még jól emlékszem igen 
nagy élvezetet okozott nekem a Taifun 
pesti előadása. Különösen Tokeramo magyar 
megszemélyesítőjének művészete szerzett 
igen nagy élvezetet, mondhatom, olyan nagy 
művészettel játszotta tragikus sorsú honfi-
társamat, hogy még én is, aki ped'g kül-
földön igen sokat voltam a legjobb szín-
házak előadásain, elámulva figyeltem mun-
kájának nagyszerűségét, csodálatos, hogy 
mennyire japán tudott mindvégig lenni. 

— De a többi szereplők is kifogástalanul 
játszottak. Előadás után igazén szerettem 
volna köszönetet mondani a főszerepet 

Kajno Ando kapitány 
a.képen a középső 

játszó művésznek azért a nagy élvezetért 
amit okozott nékem játékával. 

Majd a japáni színházi viszonyokra tere-
lődött a beszélgetés. 

— A mi színházaink legtöbbje külsőleg lé-
nyegesen különbözik az európai színházak-
tól. Abban különösen, hogy teljesen a görög 
római színházépítés hatása alatt áll, amely 
tudvalevőleg a cirkuszformáju külsőt kulti-

Kajno Ando kapitány névaláírása 

válta. Nálunk a leghíresebb színház a 
Kabukira, hires színház az Arakuza-parkban 
levő is. Az olyan színházakat, amelyekben 
csak történeti tárgyú darabot játszanak, 
azt „schibainak" hívják, az olyan szinhá-
z kat pedig, amelyben a legkülönfélébb 
tárgyú darabokat adnak elő „gekoinak" 
nevezik. Nálunk a szinházi előadás nem 
egy estén át tart, hanem reggeltől estig 
egyhuzamban egy hétig is játszanak egy 
darabot. A nézők reggel magukkal viszik 
az ebédjüket és vacsorájukat, amit az elő-
adás kőiben fogyasztanak el. Az utolsó 
években mér sok olyan színház is épült 
Tokióban, amely teljesen európai siilüsu és 
sok külföldi darabot is játszanak. 

Elmondotta még a kapitány ur, hogy 
voltak Pesten egy operett színházban is. A 
darab, amit adtak, nigyon tetsîett, a prima 
donnától pedig el voltak ragadtatva. A 
djrab cimére s a művésznő nevére nem 
emlékez'ett. Egész csomó kérdést adtunk fel, 
míg végre „kibarkóbáztuk", hogy a darab 
o „Kislány" volt a primadonna pedig, aki 
elbájolta a japán tiszteket : Péchy Erzsi volt. 

(b. e.) 

UJ MAGYAR OPERETT. Sok bikeresmagyar 
operelt librettistája, Rajna Ferenc uj operettet 
irt „Az urkocsis" cimen. Az operett zenéjét 
Kulinyi Ernő verseire Czobor Károly irja, 
akinek .Hajdúk hadnagya" cimli operettjét a 
a Magyar Színházban játszották. 
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Vanja bácsi 
Csendesszavu, bensőséges drámát ad elő 

most a Vígszínház. A szerzője Csehov Antal, 
az orosz irodalom egyik világhírű nagy-
sága. Darabja, amelyet „Vanja bácsi" cím-
mel Jób Dániel fordított magyarra, egészen 
uj világításba helyezi ezt a melegszívű 
költőt, aki virtuóz kézzel játszik emberi lel-
kekkel és az emberek leikein. Komoly, nagy-
stílű irodalmi alkotás a „Vanja bácsi", 
amely teljesen elüt azoktól az orosz dara-
boktól, amelyeket az utóbbi időben nálunk 
játszottak. Egy tudós, a felesége, a mostoha-

lánya és két érdekes férfi a darab szereplői 
és végzetes, mélységes férfiúi-szerelem fűti 
ét szenvedéllyel a drámát, amely csendes 
menetében minduntalan nagy kirobbaná-
sokk <1 teli. 

A Csehov-darabnak irodalmi értékein tul 
külön szenzáziója a szereposztás. A Víg-
színház legelőkelőbb művészgárdája vesz 
részt előadásában, olyan együttes, ami-
lyenre talán még sohsem volt eset. A cím-
szerepet Hegedűs Gyula játssza, aki páratlan 
átérzéssel önti ki egy szerelmes férfisziv 

\ 

^ BOJDA JUCI és CSORTOS GYULA 
Fővárosi Orfeum — „ V é s z j e l ( A n g e l o fotográfiája) 
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minden keserveit. A másik, teljesen ellen-
tétes jellegű szerelmes Csortos Gyula, aki 
egy orvos markáns alakját viszi szín-
padra. A tudós szerepét Fenyvesi Emil 
adja, az ő felesége gyújtja lángra a sziveket. 
Ez a nagystílű női szerep Gombaszögi Frida 
kezében van. 

A másik női főszereplő Varsányi Irén, 
aki a tudós mostohaleínvát játssza és 
passzivitásában is szenvedő, fontos, szerep-
lője a darabnak. Játszanak még Kende 
Paula, aki Vanja bácsi anyját adja, H. Balla 
Mariska, aki egy öreg dajkát alakit és 
Vendrey Ferenc, aki egy öreg ingyenélő 
lengyelt személyesít meg. 

A darabot Csehov fordítója, Jób Dániel 
rendezi végtelen gonddal, nagy stilusérzés-
sel és keze alatt csodálatos őszinteséggel 
elevenedik valósággá a játék. 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN, 
a magyar színészek nesztora az elmúlt héten 
a „Peleskei nótárius" címszerepét játszotta 
el a Nemzetiben Szentgyörgyi, aki jövő 
esztendőre ünnepli meg szinészkedésének 
hatvanadik évfordulóját, ötvenhárom évvel 
ezelőtt játszotta el első izben a .Peleskei 
nótáriust", még pedig a budai Horváth-kert-
ben ; 26 esztendős volt Szentgyörgyi István, 
de aligha bújhatott ki akkor is fürgébben a 
sugólyukból, mint azt — a közönség harsogó 
kacagásától kisérve — néhány nappal ez-

előtt tette. 

SZÍNHÁZI ELET 

WOLFFNER ZSUZSKA, 
akinek .Bábjáték" cimü egyfelvonásosát nem-
rég nagy sikerrel mutatta be Sebestyén Géza 
társulata Temesvárott. A-fiatal pesti urileány 
darabját a temesvári társulat a Fővárosi Nyári 

Színházban is elő fogja adni. 

Micsinál a kicsoda 
a micsodába? 

(Kérdezős-játék) 
A két hét előtt közölt kérdezős-

játék — mint ahogy előrelátható 
volt — azóta kedvenc szórakozása 
lett az irodalom barátainak, szélté-
ben-hosszában játsszák, sok levél 
érkezett a szerkesztőségbe, megfej-
tésekkel és ujabb feladványokkal. 
Legközelebb közölni fogjuk a meg-
fejtők névsorát : ezúttal a helyes 
megfejtéseket bocsátjuk azok ren-
delkezésére, akiknek tulkemény dió 
volt az első három kérdés. 

A megfejtések a következők : 
1. Ég a napmelegtől a kopár szik 

sarja. 
2. Edwárd király, angol király, lép-

tet fakó lován. 
3. Még nyílnak a völgyben a kerti 

virágok. 
Ujabb feladványaink : 
1.' Mitől milyenné vált micsoda 

hogyan micsináltak ? 
2. Midnek hogyan micsinál/ mii 

csodája kicsoda ? 
3. A micsoda micsinált mekkora 

milyen micsodában ? Karinthy, 
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Az uj Cigánygrófné 
Csütörtök óta uj cigánygrófné huzatja a 

nótáját Rácz Laci harminchetedik fiával. 
Fedák Sári, mint ismeretes, minden színház-
látogató, az egész magyar közönség őszinte 
sajnálatára, egy könnyebb természetű ope-
ráció miatt kénytelen rövid időre felfüg-
geszteni szinpadi szereplését és visszavo-
nulni a Herzl-szanatóriumba. Vörösváry 
Lídia grófnő szerepe csütörtökön este óta 
méltó kezekbe került : a Várady Ilyjébe. 

A Magyar Szinház után ezzel a fiatal és 
népszerű művésznő visszatért arra a szín-
padra, ahonnan évekkel ezelőtt elindult szi-
pF'-tr® . íaHfSüu*-. -

nésznői pályájára. Várady Ily, aki nemrég 
még Évát játszotta Kardos Andor darabjá-
ban, eredetileg operettben aratta első sike-
reit. A Király Színházban tűnt fel és nem 
egy emlékezetes sikere, értékes primadonna-
alakítása volt ezen a színpadon, ahonnan 
hirtelen szökkenéssel a drámai színpadon 
termett. Ezt a szökkenést csinálta most 
visszafelé Várady Ily. Külföldön már ope' 
rákat énekelt, olasz stsggioneval vendég-
szerepelt Genuában, Rómában, Nápolyban, 
onnan jött haza, hogy eljátssza Kardos da-
rabjának főszerepét és most ismét operett-

RÁTKAI MÁRTON, VÁRADY ILY 
(Cigányprímás) (Livia grófnő) 

Király-S'inbáz — ,Cigánygrófné" (Angelo (otugra(io) 
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primadonna lett : átvette Fedák Sáritól 
Livia grófnő szerepét. 

Az uj cigénygróínénak őszinte, megér-
demelt, nagy sikere van. Nem Fedák-utánzó, 
a maga érdekes, eredeti egyéniségét viszi 
szerepébe, vonzó, kellemes jelenség és 
most a budapestieknek is alkalmuk van 
megállapítani, milyen szépen, iskolázott 
hangon énekel. 

Még egy uj szereplője van a Cigány-
grófnének : Vörösváry Boldizsár grófnak a 
népszerű Boldi bácsinak szerepét a távo-
zott Tamás Benőtől Ihász Aladár vette át. 
A közönségnek nincs oka panaszra : ez az 
uj Boldi bácsi nem kevésbé kedves, rokon-

szenves, mulatságos, mint amilyen az elődje 
volt és legalább is olyan jó, mint amilyen 
azelőtt a Jancsi klarinétos volt, akit tudva-
levőleg eddig — Ihász játszott. A Király 
Színház vezetősége legjobban szerette volna, 
ha Ihász ezt a szerepet is megtartaná, mint-
hogy azonban egyelőre csak a mozi való-
sította meg, hogy egy és ugyanaz a sze-
replő egy és ugyanabban az időben két 
szerepet is játsszék, megelégedtek a Boldizsár 
gróf szerepével. Azóta ebben az alakításban 
arat Ihász esténként lelkes, tömör tap-
sokat. 

V>RADY ILY, NÁDOR JENŐ 
(Livia grófnő) (Vörösváry gróf) 

Király-Szinhaz — „Cigánygrófné* (A«£«» Joiograiia) 
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Megnyílik a Fasor 
Kabaré 

A Kabarénak az utóbbi időben haragosai 
támadtak. Azt fogták rá, hogy nem tud fej-
lődni, ott tart, ahol tiz évvel ezelőtt és az 
irodalomtól teljesen elszakadt. Mondanunk 
sem kell, hogy mindakét vád rossz frázis, 
amelynekalaptalanságéról nagyszerű bizony-
ságot fog adni a rövidesen újból megnyíló 
Fasor Kabaré, a nyári szórakozóhelyek közül 
a legfrissebb és legelevenebb. A Fasor 
Kabaré kitűnő igazgatója Upor József első-
rendű irodalmi szenzációval lepi meg a 
közönséget és emellett bő teret ad a jó-
kedvnek és tréfának. Május 13-án lesz az 
első előadás, amelynek műsorán csupa ki-
tűnő szinész jobbnál-jobb irók és zeneszer-
zők munkáiban lép a publikum elé. Egész 
nagyszerű meglepetés Hajó Sándornak, a 
jeles szinpadi szerzőnek Nászuton cimü víg-
játéka ós Fazekas Imrének, a máris méltán 
ismertnevü Írónak izgalmas, drámai erejében 
megrázó egyfelvonásosa. Az első darabban, 
melynek férfi főszerepét Lukács Pál játssza 
egy uj szinpadi tehetség a Gombaszögi-
leányok legkisebbíke, Gombaszögi Irén mu-
tatja meg, hogy tehetsége nem kisebb, mint 
nénjeié, a másodikban pedig két vendég, 
Balassa Jenő és Keitész Dezső a Vígsiin-
házművészei, továbbá Jákó Amália játszanak. 

A műsor további részének vígjátékai és 

VÁRADY ILY, IHÁSZ ALADÁR 
(Lívia grófnő) (Boldizsár gróf) 
Király-Színház — „Cigánygrófné'1 

(Angelo fotográfiája) 

IHÁSZ ALADÁR 
(Boldizsár gróf) 

Király-Színház : „Cigánygrófné' 
(Angelo fotográfiája\ 

Iréfái Balázs Sándor, Balassa Emil, Korcs-
máros Nándor, //ai'mi/A Imre, Halasi Ernő, 
Köváry Gyula, Mihály István, Csöndes 
Géz«, Zág'n István iiás'.i n uletsngosnál-
mulatságosahb ötletek :t visznek színpadra, 
s n Fasor Kabaré nagy-zerü társulata : 
Neogiády Dóra, Asztalos Mária. Radó Teri, 
\'áiady Erzsi, Baranyai Jóska, Czobor Ernő, 
Ke-tész Endre, L'g'ti L>ijos és a többiek 
biztosíték arra, hogy a Kabaré közönsége 
mindenből e legjavát fogja kapni. 

Külön kell megemlékezni Borods Gézáról 
és Bársony Istvánról, akik itt is harsogó 
kacajt és derültséget Síarezník mijd e g / 
eredeti és meglepően mulatságos tréfában 
és néhány vig magánszámban és Vidoi 
Zseniről, aki utolérhetetlen ügyességgel 
utánozza a pesti primadonnákat. — A kon-
feranszié Paidini Béla lesz, aki sok uj ötlet-
tel, derűs humorral lép a publikum elé. 
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A Magyar Színház soron követ-
kező újdonsága Sommerst Maugham 
angol iró vígjátéka. Smith a darab 
címe és Londonban, ahol először 
színre került igen nagy feltűnést kel-
tett. Sommerst Maugham ugyanis 
vígjátékában kifigurázza az egész 
angol társaságot, annak minden nagy-
képűségét, prüdériáját, félszegségeit. 
Teszi ezt pedig oly mulatságosan, 
annyi ötlettel, közvetlenséggel, hogy 
sem az angol sajtó, sem maga „a 
társaság" nem haragudott meg érte. 
Pedig a vígjáték ötletei, szellemes-
ségei mögött komoly vád az a ,:Smith", 
szokatlan hangú philipika, egy sikoly 
s egy felkiáltó jel, hogy elég az ál-
szemérem mögé rejtőző élvhajhá-
szatból, a folytonos gyönyörökből, 
léhaságokból, nz igazságot és őszin-
teséget hivja, keresi, követeli. A Ion-

QIMESNÉ FREUD IRMA 
zeneiskolája május 2-án tartotta meg második 
nyilvános hangversenyét a Vigadóban. A 
növendékek közül különösen Ötvös Gizella, 
Jólesz Józsa, Szutrély Barnabás Szutrély István 
és Wassermann Árpád előadása dicsérte a 
tanárok : Terschák Stefánia, G. Freud Irma, 
Zoltán Lásáro, Kardos Irén pedagógiai mód-

szerét, 

lith" 
doni premieren egymásra néztek az 
emberek, meglepődve, talán kissé 
aprehendálva magukban. A szerző 
tükröt tartott eléjük, egy óriási és 
fantasztikus tükör volt « szinpad. 
Haragudni kellett volna — és nevetni 
kellett. Olyan igazságokat vágott fe-
jükhöz Sommerst Maugham, hogy 
azokat már nem volt szabad igaz-
ságoknak elfogadni, nevetni kellett 
rajtuk. És a publikum nevetett. Óriási 
sikere lett a „Smith"-nek, a londo-
niak egészen egyszerűen nem saját 
magukat, hanem az ismerőseiket kezd-
ték megösmerni a színdarab alak-
jaiban. Ez volt a legegyszerűbb. Egyik 
ember a másikra fogta, hogy róla 
mintázták a „Smith" remekbe öntött 
figuráit. És nevetett egész London. 

Pest is nevetni fog. Rég került 
szinre magyar színpadon ilyen mulat-
ságos izig-vérig angol vígjáték. A 
cselekmény valósággal frappirozni 
fogja a publikumot, minden jelenet-
ben kergetik egymást az ötletek s 
egyik szellemesség versenyez a má-
sikkal. Sa/gó Ernő fordította a víg-
játékot s bravúros ügyességgel az 
angol eredeti mindén zamatját vissza 
tudja adni. 

A darab meséje ? Egy angol ur, 
Mr. Smith, huszonegyesztendős ko-
rában elhagyja Londont. Valami bank-
bukás miatt kell távoznia egész hir-
telen az angol fővárosból, amelyet 
pedig még alig ismer. Hiszen gyerek 
még, huszonegyesztendős és a Tüz-
földön, ahová kivándorol, mint min-
den szépségek városára gondol Lon-
donra. A város — az óriási távol-
ságból — megszépül, a házai, emberei, 
mind felejthetetlen, gyönyörű em-
lékké válnak. Mr. Smith dolgozik, 
küzköd, fárad é ; nyolc esztendő 
ernyedetlen, szorgalmas, folytonos 
munkája óriási vagyont hoz. A 
huszonegyesztendős fiúból férfi — és 
milliomos lett. Óriási vagyont szer-
zett, mindene meg van a harmin-
cadik év elején, csak , mée a nő 
hiányzik, az asszony. És most iöl-
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Bojda Jtui lába és Csortos G>u!a I;czc 
a Fővárosi Orfeum „Vészjel" citnii darabjának egyik izgalmas jelenetébea 

(Angelo fotografia) 
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zeng benne az elhagyott London 
hünden szépsége, a csodálatos ladyk 
és missek, a karcsuságuk és halvány-
ságuk, a halk kacajuk és diszkrét 
könnyeik. Mr. Smith utra kfll s ugy 
tnegy London elé, mintha a város 
friaga, a jövendőbeli menyasszonya 
llenne. Es'.ébe sem jut, hogy a Tüz-
löldről is lehetne házasodni, ha mór 
muszáj. Nem, nem, csak Londonban 
és csakis ott keres feleséget. 

Megérkezik. Előkelő rokonsága ki-
törő örömmel fogadja. Csókok és 
ölelések, bókok, de ez a grandiózus 
fogadtatás nem is annyira Smithnek 
szól, mint inkább a millióinak. Na-

§yon hamar megállapítja ezt maga 
mith is. És ez a megállapítás tia-

DARVAS JANIKA 
Darvas Janika egy egészen kis fiu, aki arról 
nevezetes, hogy Darvas Ernőnek, a Kamara 
Szinház művészének a k's fia, s hogy még 
sohasem látta a papáját. A papája sem látta 
még őt. A művész felesége nem tud a meg-
szállott Désről feljönni férjéhez. Désen szüle-
tett Janika, akit az apja először ezen a képen 
látott, amely kerülő uton jutott hozzá Désről. 

gikus. Minden vágya, álma össze-
omlik. Látja, hogy a hölgyek, akiket 
ő a Tüzföldről olyan csodálatosan 
szépeknek és tökéleteseknek látott, 
ha valóságban szépek is, de cseppet 
sem tökéletesek. Minden gondjuk a 
bridge, és a korzó, a lovak, a toil-
lettek, az udvarlók. Mindenütt, ahová 
csak fordul, léhaság ,t lát, könnyel-
műséget, prüdériát. 

Az egész társaság összeesküszik, 
hogy „megfogják" a milliómost. À 
hölgyek szinte elájulnak a szeremtől 
közeiében, de Smithnek már nyitva 
van a szeme s nem hatják meg a 
sóhajok. Egyetlen nőt talál az egész 
társaságban, aki nem udvarol neki, 
nem „főzi", aki őszinte, kedves, maga 
a természetesség. A startnál a csodá-
latos missek indulnak s elsőnek jön 
be a versenyen, a — szobaleány. 
Természetesen óriási az elképedés, 
a bosszúság, a botrány. Mr. Smith 
azonban nem törődik semmivel és 
senkivel, ő nem bridgepartnert ke-
resett, hanem asszonyt. És feleségül 
veszi a szobaleányt. 

Ez a darab meséje. A rengeteg 
fűszer, a sok ötlet, aforizma, szelle-
messég, a mulatságos helyzetek, a 
kacagtató figurák, az egész vígjáték 
majd csak a premieren fog a közön-
ség elé tárulni. Egészen bizonyos, 
hogy a londonihoz hasonló nagy 
sikert arat a Magyar Színházban 
Sommerst Maugham színdarabja. Ga-
rancia erre a datab kvalitásain kívül 
a nagyszerű szereposztás. A cím-
szerepet Uray Tivadar fogja játszani, 
szerelmes partnere, a szobaleány : 
Báthory Giza lesz. Forray Róza, Ka-
sits Eszter, Dolinay Ilona, Z. Molnár 
László, Ujj Kálmán, Gere Zsiga, csupa 
pompás szerepeket játszanak. Az új-
donságot Tarnai Ernő rendezi. 

A rózsa, mellyel hűs zöld rejtekéből _ 
Kicsalnak a nap hő sugarai. 
Pirulva felmosolyg sötét övéből, 
S magosri lengnek tiszta vágyai, 
Hozzád hasonlít bimbó életében, 
Ki rózsa vagy művész-pályád kfirében. 
(Lendvaynéhoz. Kassán, 1837 április 31-én, 
közölte a Honművész.) 
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Intim képek 
m . 

Az intim, öltözői felvételek harmadik soro-
zata következik ebben a számban. 

A Nemzeti Színházban kezdtem meg a 
harmadik sorozatot. Márkus Emma azon-
ban kissé húzódozott : 

— Ugyan hagyja, hiszen nem érdeklek 
én mér senkit I 

Csak nagynehezen sikerült a művésznőt, 
férje, Párdány Oszkár segítségével meg-
győznöm arról, hogy nincsen joga magát 
a közönség érdeklődése alól kivonni. 

Adler Adelinét, a Városi Szinház Pattiját 
sem szabadott a sorozatból kihagyni, ám 
a felvételbe csak hosszas rábeszélés után 
egyezett bele Tapolczai Dezső direktor, 
akinek komoly aggályai voltak, hogy a Tisza 
Kálmán-téri szinház kis térfogata nem birja 
elnyelni az egy gramm magnézium füstjét. 

Másnap Palásthy Irén, az „Ezüst sirály" 
uj Marittája volt soron ; a művésznő nagyon 
megijedt a magnézium ellobanásától, még 
sohasem látott ilyesmit. Nála jobban csak 
Ilosvay Rózsi rémült meg. Be is val-
lotta ezt : 

— Jaj de megijedtem, borzasztóan meg» 
ijedtem, soha életembe nem ijedtem igy 
még meg ! 

Kökény I'ona már bátrabban visslkcdett ; 
azon kócosan, borzasan ült a gép elé, nem 
csinált hiúsági kérdést a dologból. Fedák 
Sárinak az volt a legnagyobb gondja, hogy 
a gyönyörű kis kutyájának a portréja jöjjön 
ki a képen, de hiába, az aranyos Csili nem 
hagyta magát kapacitálni és nem volt haj-
landó „barátságos arcot" vágni. 

Végül a Vígszínházban Kertész Ellát ke-
restem fel. Már ép vége volt az előadásnak. 
A kiskapu előtt türelmetlen autogramm-kérők 
várták a művésznőt. 

Gothné Kertész Ella is nagyon türelmet-
len volt. 

— Csak gyorsan, gyorsan — siettetett, — 
szaladok haza a szegény uramhoz I 

És alig várta, hogy ellobbanjon a mag-
nézium, máris kapta magára ruháját, hogy 
Góth Sándornak ne kelljen sokéig várnia 
hü ápolónőjére. 

V. O. 

Q. KERTÉSZ ELLA 
az öltözőjében (Vasadifelv.) 

P. MÁRKUS EMILIA 
az öltözőjében (Vasadifelv.) 



16 SZÍNHÁZI EI. ET 

Szép Heléna a Scála-szinházban 
Néhány nap múlva uj színház nyitja meg 

kapuit a Városligetben. Minden jel, készü-
lődés, programm, amelynek jegyében az uj 
szinház megnyílik, arra vall, hogy a Scá/a 
fontos szerepet fog betölteni a főváros szín-
házi kultúrájában. A szinház berendezése, 
technikai felszerelése és az a művészi kézr 
mely irányítani fogja, biztositékot nyújtanak 
arra, hogy ez a műintézet igazolni fogja 
azt az érdeklődést, amelyet iránta a közön-
ség már most tanusit. A külsőségekre vo-
natkozólag most csak annyit jelzünk, hogy 
a Scála ezerötszáz néző befogadására al-
kalmas, modernül megkonstruált szinház, 
amelynek színpada nagyság és felszerelés 
tekintetében bátran felveheti a versenyt a 
főváros legelső színpadaival. 

Mindezt előre kellett bocsátanunk, amikor 
beszámolunk arról, hogy megnyitó előadásul 
a szinház vezetősége a Szép Helénát 
Ofíenbach legklasszikusabb, legszebb és 
talán leghíresebb operettjét választotta. 
Most egy pillanatra félbe kellene szakítania 

referádáját e sorok Írójának, ugy feltörnek 
benne a régi emlékek, a gyönyörű meló-
diák, a Népszínház, nagy, híres művészek, 
akik ma mér vagy nem élnek, vagy csöndes 
visszavonultságban gondolnak az elmúlt 
szép időkre. A régi Pestre, a régi, rajongó 
színházi közönségre, amely ugy tudott hó-
dolni az igazi szépnek, mint sehol a vilá-
gon, amely a színházat nemcsak szerelte, 
de tisztelte is, amely nem cinikus fölénnyel, 
hanem bensőséges szeretettel, odaadással 
ült a nézőtéren és boldog önfeledtséggel 
adta át magét a szinházi gyönyöröknek. 

Ez idők örökre elmultak és az események 
forgataga Szép Helénát is eltüntette a szín-
padról a poros archívumba. Ott hevert a 
többi pihenő klasszikus mellett. Szép Heléna 
sokáig nem volt keresett cikk az operett-
tőzsdén. Néhány évvel ezelőtt aztán mégis 
divatba jött. Max Reinhardt, a nagy német 
rendező elhatározta, hogy feléleszti az alvó 
operett-óriást, uj, hozzá méltó mezbe öltöz-
teti és igy hódol Offenbach soha el nem 

ADLER ADELINA 
az öltözöjében (Vasailifelv.) 

PALÁSTHY IRÉN 
az öltözőjében (Vaszdifelv.) 
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muló zsenijének. A berlini előadásnak óriási 
sikere volt. Az operett a reinhardti rende-
zésben úgyszólván mindenüvé eljutott — 
csak éppen Budapestre nem. Ez adta az 
ötletet Brody Istvánnak, a Revüszinház 
igazgatójának arra, hogy a vezetése alatt 
álló Scála-szinházat ennek az operettnek 
bemutatáséval nyissa meg. Bródy hónapok 
óta csaknem minden idejét annak szentelte, 
hogy az operett oly réndezésben és oly 
előadásban kerülhessen szinre, amely meg-
alapítja a Scála szinház nevét és presztízsét. 
És Bródyt e feladatának elvégzésében nem 
is annyira a színigazgató számítása, mint 
a rendező művészi ambíciója és ihlete sar-
kalta. A feladat, amely a rendezőre hárul, 
rendkívüli és elárulhatjuk, hogy Bródy Ist-
ván a Szép Heléna rendezésével bravúros 
és minden izében művészi munkát végzett. 
Koncepciójában eredeti és mégis pontosan 
alkalmazkodik az Offenbach-operett tradi-
cionális felfogásához. 

Munkáját nagyban megkönnyítette, hogy 
oly művészi ensemble áll az oldala mellett, 
amely nem jelenthet mást, mint osztatlan, 
nagy sikert. Péchy Erzsi művészi pálya-
futásának uj, fontos állomásához ér ebben 

ILOSVAY RÓZSI 
az öltözőjében (Vasadifelv.) 

a nagy ének- és játéktudást megkövetelő 
szerepben. Ha ugyan még érheti a közön-
séget kellemes meglepetés Péchy Erzsi ré-
széről, a szép Heléna — nagy meglepetés 
lesz. Orestes nehéz szerepét Balog Böske 
vállalta el és jobb kezekben ez a szerep 
nem is lehet. Énekben, játékban egyaránt 
pompás lesz. Párist Székelyhidy, az Opera-
ház kiváló tenoristája és a tehetséges Ga-
letta felváltva fogják Játszani. Menelaus 
klasszikus figuráját Gyárfás fogja megele-
veníteni, ami az előadásnak külön szen-
zációja lesz. Kalchast Hoiti, a kitűnő ko-
mikus, Agamemnont pedig Gyöngyi Izsó 
adja, aki ezt a szerepet a Népszínházban 
kreálta. A két Ajaxot a Revüszinház ki-
próbált két jelese : Simonyi és Gallai adja. 
Achilles szerepére a szinház egy hatalmas 
termetű, mondhatni óriást szerződtetett : 
Hegyi Izsót. 

A magánszereplők mellett oly kórus és 
balettkar működik, amely díszére válhatik 
az előadásnak. Az énekkar negyven tagból 
áll, a balettkar pedig harminchattagu és 
nagyrészt az Operából került ki. A tánco-
kat Zöbisch, az Opera balettmestere tanítja 
be. A gyönyörű, uj díszleteket Bródy Ist-

KÖKÉNY ILONA 
az öltözőjében (Vasadife lv . ) 
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ván elgondolása alapján Kálmán Lajos ter-
vezte. Ujabb meglepetés. A pompás kosz-
tümök Angelo tervei után készültek Pest 
legelőkelőbb divatszalonjaiban. Csak mel-
lékesen jegyezzük meg, hogy az énekkar 
és a balett hölgyei részére százharminc, a 
férfikar részére pedig hatvan uj kosztüm 
készült. Ezek után nem is lehet csodál' 
kőzni azon, hogy az operett nyers kiállí-
tása fél millió koronába került. 

Külön meg kell említenünk, hogy Szép 
Helénát most nem régi, avult fordításban 
adják. A sziháznak Karinthy Frigyest sike-
rült megnyernie az operettnek újból való 
lefordítására. Ezzel már el is árultuk, hogy 
az uj szöveg csupa ötlet, szellem és gyö-
nyörű magyarság. 

így indul útjára a Scála-szinház. Kétség-
telenül a nagy művészi és anyagi siker 
minden Ígéretével. 

0 4 0 
« V I K 

V 

INTIM PISTA, hogy mit csinál Király 
Ernő ? Még mindig nem játszik ? 

— Egyelőre még pihennie kell, az 
orvosai szigorúan eltiltották a fellépés-
től. A múltkor azért mégis megszegte 
a tilalmat és bejött a Margitszigetről 
a városba, sőt a Városiba. „Az ezüst 
sirály* első felvonásában szerepel egy 
torzonborz szakállas fürdőmester, aki 
Xénia nagyhercegnő kábán ja körül 
igazgatja a székeket. A minap extem-
porizált a fürdőmester. Megigazította 
a székeket, azután mindenki nagy meg-
lepetésére egy csokrot vett elő és sze-
repe ellenére átnyújtotta Xénia nagy-
hercegnőnek. Kosáry Emmy a virág 
után nyúlt s csak akkor ismerte meg, 
hogy a fürdőmester — Király Ernő. 
így lépett fel Király a tilalom ellenére. 

— A Városi Színház szóval kitesz 
magáért. Vannek színházak, amelyek-
ben hirdetik olyan művész felléptét, 
aki azután nem lép fel. A Városi Szín-
házban olyan lép fel, akit nem is hir-
detnek. 

— Hogy a Városi Színháznál ma-
radjunk : nem tudják ugy-e, hogy 
Palásthy Irén elszerződött ? 

— Igazán ? Hová ? De hiszen még 
játszik ! 

— Az évad végéig még a Városi 
Színház tagja marad, de ősztől kezdve 
fényes feltételek mellett máshová szer-
ződött. Hogy hova, azt egyelőre még 
indiszkréció volna elárulni. 

— Nincs valami uj operett-esemény ? 
— Elkészült a legújabb Gilbert-

operett, még pedig magyar szerző szö-

Álmodozni csak a költőnek szabad. Neki 
is csak azért, mert ebből él. 

Heltai Jenő. 

FEDÁK SÁRI 
az Apollo öltözőjében ( Vasadifelv.) 
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tsJVILT VÁLTOZÁSOK BOROSÍJ QEZA-
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vegére. A „Frau in Hermelin" kom-
ponistája, a berliniek Lehárja, Martos 
Ferenc szövegére irt operettet. Az uj 
Gilbert-operett cime Die schwarze Perle 
(A fekete gyöngy) és jövő évre bizo-
nyára nekünk is lesz hozzá szerencsénk. 

— Mikor jönnek a debreceniek ? 
— Heltai társulata május 15 én kezdi 

meg vendégszereplését a Fővárosi Or-
feumban. A társulatnak van egy nagyon 
érdekes tagja. Eddig csak arisztokrata 
színésznőkről tudott a színházi krónika, 
a debreceni társulatnak van ariszto-
krata színésze : báró Gorup György, 
volt főhadnagy, aki résztvett a háború-
ban, megszerezte az összes kitünteté-
seket és most ünnepelt, kitűnő színész 
Debrecenben. A jövő héttől kezdve a 
budapestiek is megláthatják. 

•— Meg is fogjuk nézni okvetlenül. 
Mi újsága Szabadság-téren ? Még min-
dig olyan nagy tőzsde láz van színészi 
körökben ? 

— Hát bizony a hausse meg a baisse 
még mindig izgatja Bohémia népét. 
Egyre-másra folynak a tippelések. Mit 
lehet venni, mit nem. A múltkor az 
„Apollo-Kabaré"ban volt ilyen nagy 
tőzsdevita. Mály Gerő egyszerre meg-
szólal: „Tudjátok, mit nem szabad 
venni ? Víz alatt lélekzetetl" A folyta-
tást már nem várta be Mály. Mene-
külnie kellett. 

Mit csinál Beöthy László ? 
— Boldog. -, . . 
— Nem csoda! Hiszen nyáron is 

pompásan mennek az Unió színházai. 
— 0, nem azért, vagy legalább is 

nem csak azért. Azért boldog, mert 

szererepet talált Hegedűs Gyula szá-
mára. 

— Hát ez meg hogyan lehetséges ? 
— Beöthynek Berlinből elküldték a 

legújabb Sudermann-darabot. A vezér-
igazgató elolvasta, el volt ragadtatva 
tőle, különösen, mert van benne egy 
szerep, amelyet mintha egyenesen He-
gedűs Gyula számára irt volna az ősz 
német drámaíró. Beöthy fogta a darabot 
és egy kedves meleghangú levél kísére-
tében elküldte Hegedűsnek, aki azonnal 
elolvasta és nem kevésbé van tőle el-
ragadtatva, mint Beöthy. 

— Remélhetőleg elő is fogják adni. 
Mi újság van még ? 

— Kiszerepezték a Király szinház 
legközelebbi operettjét, az „ Uttahí 
leánytA kedves angol operettben — 
melyet Karinthy Frigyes fordított — 
Lábasa Jucié, Somogyi Nusié, Tóth 
Böskéé, Rátkaié és Nádoré a főszerep. 
Az én szerepem pedig, hogy sietek 
tovább. 

— Hová, Hová ? 
— Ki a Hüvösvölgybe a Wippner-

féle vendéglőbe, még pedig lakodalmi 
ebédre. A kedves Varga Irmát a Revü-
szinliáz művésznőjét feleségül vette 
Bókay tanár fia, dr. Bókay Zoltán orvos. 
Farkas Imré és Halmos Robi voltak az 
esküvői tanuk. S uj pesti szokás: a 
lakodalmi ebédet a Wippnernél ren-
dezik. Kezeiket csókolom. 
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Mikes 
Egy kis könyvet olvastam el a napokban 

egyszer-kétszer-háromszor. A hat szinpadi 
képből álló munka cime „Mikes", szerzője 
Petrichevich-Horváth Emil báró. Uj név a 
magyar irodalomban azok számára, akik a 
magyar literaturát nem ismerik, de akik 
járták boldogságos gyönyörűségeket ke-
resve a Múzsák berkeit — azok emlékez-
nek : Petrichevich-Horváth Emil apai őse 
bennlakó volt Helikonban és nevét hódolattal 
őrzi meg az emlékezés, mert az elsők elsője 
volt a magyar szinpadi 
irodalom úttörői között. 
„Mikes" szerzője a meg-
gyötört Erdélyből kény-
szerült ide a magyar fő-
városba a megszálló oláh 
hordák kitiltó parancséra. 
— Petrichevich-Horváth 
Emil számára Rodostó ez 
a szomorú város és Mi-
keshez száll a lelke, aki 
meghal, mielőtt viszont-
látná Zágont, meghal a 
Petky Éva csókja nélkül, 
de Ulemának, a török 
papnak — a halállal vias-
kodva átadja az üzenetet : 
„A magyar ügy nem európai kérdés, csak 
ha Nyugatra terjed a tüz. Uram, nagyságos 
Fejedelem I Ne bizzék az idegen segítség-
ben I Saját fegyvereinkben van az erő . . . " 
A mosé szolgájának mondja ezt Mikes, de 
nekünk szól, a Mának, aminthogy hoz-
zánk beszél, Erdélyért agitál a művészet 
csodálatos erejével „Mikes" minden sora. 

. . . Mikes Kelemen kései utódai a buj-
dosásban nem akarnak meghalni itt — ebben 
a Rodostónak kissé groteszkül festő Pestben, 

ahol a márványmenyasszony példázza a 
márvány-tengert, üdvözülni akarnak innen 
a siron, Erdélyt akarják, mert azt mondja 
Petrichevich-Horváth Emil, mikor az első 
jelenetben csikzsögödi Mikó Ádámot, a 
nemes testőrző ezer parancsnokét a feje-
delem szárnysegédjével, Máriássy Ádámmal 
vitába küldi : „Fene egye az olyan örömöt, 
amely halálom után ér engem". 

Ugy halljuk — az a terv, hogy díszelő-
adás keretében talán az Operaház, talán a 

Nemzeti szerzi meg ma-
gának azt a dicsőséget, 
hogy a „Mikest" előadja 
és a bemutató gárdája 
viszi el a darabot a vi-
déki színpadokra is. — 
„Ocskay brigadéros" pre-
miérje óta aligha volt 
tapsos kedvű tenyereknek 
annyi dolguk, mint ameny-
nyi a „Mikes" bemutatón 
lesz. — Pesti première, 
debreceni, szegedi, szom-
bathelyi, győri siker, taps, 
kihivás, koszorú — Hor-
váth Emilt olyannak is-
merem, akit mindez nem 

érdekel. Poéta-lelke arról álmodik és eláll a 
szívverése egy pillanatra, mikor erre 
gondol : 

— Édes jó istenem, ha egy picurkát sze-
retsz, mire a levelek lehullnak — két uj 
premiérje legyen a „Mikes"-nek. Az egyiket 
Kolozsváron, a másikat Kassán szeretném 
látni, Kassán, ahol taps dörögne az öreg 
dóm szent kriptájából is. 

& 

Kábeleim: Felek) Kewyork FELEKY KÁROLY A l a p í t t a t o t t 1890. évben. 

színházi vállalatai 
P a l a c e T h e a t r e B u i l d i n g , N e w Y o r K 

Magyar színműveket, operetteket szinrehoz, drámai és zenei kitűnőségeket képvisel Ame-
rikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. Megszerzi amerikai darabok elfladási 

jogát Magyarország területére. 

Báró HORVÁTH EMIL 
államtitkár, a „Mikes* szerzője 
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Vannak sokan itt Pesten, akik felejthe-
tetlen emlékekként őriznek szivükben régi 
operettmelódiókat, keringőket, melyeket a 
hajdani Népszínház primadonnái énekeltek 
még-, s melyeket nem lehet elfelejteni. Illő 
komplimenltel fogadjuk a mai operetteket, 
de a Cigánybárót, a Madar szt s a többit 
nem lehet feledni. Isíenem, halljuk-e még-
valaha az „Orfeusz a pokolban" muzsi-
káját? Halljuk! A jövő héten, pontosan: 
május tizenötödikén, kezdi meg vendég-
szereplését a debreceni színház társulata 
a „Fővárosi Orfeum" ban s programmján a 
klasszikus operettek gyöngyeit hozza és a 
szinte felejthetetlen népszínművek remekeit. 

Újra láthatjuk majd a Cigánybárót, a Bo-
szorkányvárat, a Kis herceget, a Madarászt, 
a Bőregeret, az Orfeuszt a pokolban és a 
Piros bügyellárist, a Sárga csikót, a Nánit, 
a Csikóst, a Gyimesi vadvirágot. . . . S 
ezeken kivül, ami prózát hoz iak a debre-
ceniek, az is szenzáció lesz. Elő fogják 
adni többek közt Az ember tragédiáját — 
julius végén — még pedig a hires Eszter-
házy-féle díszletekkel. Tatai színháza részére 
gróf Zichy Mihállyal festette meg ezeket a 
díszleteket herceg Eszterházy s ezekkel a 
díszletekkel játszották először Madách reme-
két. A díszletek a debreceni színház bir-
tokába jutottak, restauráltatták s az Astra 

Ifjabb HELTAI JENŐ igazgató HONTHY HANNA 
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filmgyár, mely fel fogja venni filmre Az 
ember trag 'diáját, szinte ezeket a díszle-
teket fogja használni. Ádámot Bihari Ákos 
játssza majd, Évát pedig egyik pesti szín-
ház nagyszerű művésznője. 

A programm tehát, amit a debreceniek 
hoznak elsőrangú, szinte meglepetés, s hogy 
hogyan hozzák : arra garancia ifjabb Heltai 
Jenő társulata. A direktor — aki azért 
„ifjabb", mert kerek két hónappal fiatalabb 
névrokonánál, Heltai Jenő írónál — egyike 
a legnevesebb magyar szinházdirektoroknak. 
Egy lelkes, rajongó magyar, akinek igen 
sokat köszönhet a vidéki színészet. Hazafi-
ságának számtalan példáját adta már, leg-
utóbb azzal, hogy öt derék magyar katona-
tisztet, akik Nagyváradról — ahol halálra 
kergették őket a románok — a megszállott 
Debrecenbe szöktek, hónapokig rejtegetett 
színházában. A kiváló direktor különben 
igen tehetséges szinész, sőt avatott kézzel 
fordít darabodat is. Társulatát elsőrangú 
erőkből állította össze. Primadonnája Honthy 
Hinna, akit a Vígszínházból ismer a pesti 
publikum. A „Hfrom a kislány" premierjén 

OCSKAY KORNÉL 

játszott először Hajnal Hajnalka néven. A 
klasszikus operettek primadonnája Hilberth 
Janka koloraturénekesnő, a szubrett Ber-
ezeli Magda. Egyed Lenke, Gazdi Aranka, 
Székely Alice, Arkossy Olga, Kovács Lulu, 
Szigethy Ida, Daka Anna, — csupa kedves 
és tehetséges művésznő. A társulat teno-
ristája Ocskay Kornél ; három komikus is 
van : ifjabb Heltai Jenő a direktor, Szigethy 
Jenő és Szabó Gyula. A baritonista Székely 
Gyula, a bonviván pedig Járay Sándor, a 
Vígszínház volt művésze. Egy báró tagja 
is van a társulatnak : báró Gorup György, 
aki igen kiváló énekesszinész. A debreceniek 
tehát neves, ismert művészek, akik egészen 
biztos, hogy meg fogják állani Pesten is a 
helyüket. A „vidéki" jelző nem illik erre a 
társulatra, hiszen tagjainak nagy része 
elsőrendű budapesti szinész volt A társulat 
megüti a pesti nivót. 

A társulat nyári állomása Máramaros-
sziget, amely idegen megszállás alatt van, 
Heltaiék tehát nem utaztak oda, hanem 
igénybe vették a „Fővárosi Orfeum" szíves 
vendéglátását.Május 15-én játszanak először. 

HONTHY HANNA 
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„Az ember tragédiája" 
reprize 

Hosszú, majdnem bárom évi pihentelés után 
ismét a Nemzeti Szinház műsorán ékeskedik 
Madách remeke „Az ember tragédiája". Ismét 
megszólal az ország első színpadán az a 
mélységes filozófia, amely ebben a hatalmas 
drámában megnyilatkozik. A repriz alkalmá-
ból a Nemzeti Szinház végtelenül gondos és 
eddig sohsem tapasztalt nagystílű előadásban 
hozza szinre „Az ember tragédiá"-ját. A három 
főszerepet kettős szereposztásban adják, ami 
annak is jele, hogy Madách népszerű drámája 
ezentúl ismét sűrűn fog műsoron szerepelni 
Éva szerepét Hettyey Aranka és Paulay Erzsi 
felváltva fogják játszani. Ádám az egyik elő-
adáson Bakó László, a másikon Odry Árpád 
lesz, Lucifernek, a tagadás szellemének szere-
pét pedig Gyenes László és Ivánfi Jenő oszt-
ják meg egymás között. Hevesi Sándor dr. 
teljesen felfrissítette a színpadi rendezést és 
még a legkisebb szerepeket is elsőrangú 
erőkre bízta. A színház minden kiválósága 
szóhoz jut .Az ember tragédiája" uj előadá-
sán. Jászai Mari az öregasszony szerepét 
játssza a londoni jelenetben, Márkus Emilia 
Hippia lesz a római jelenetben, ugyanitt Gál 
Gyula játssza Péter apostolt és kis szerepek-
ben lépnek fel Acze'l Ilona valamint Mihályfy 
Károly is. Bizonyos, hogy az újra feltámadt 
Madách-dráma a műhöz, írójához és a Nemzeti 
Színházhoz méltó előadásban kerül most 
szinre. 

a „Cigánybáróival nyitnak. Az operett ( 
következő szereposztásban megy : 

Satti Hilberth Janka 
Citia -• Elek Blanka 
Mirabella ... Egyed Lenke 
Supan heltai Jenő 
Berinkey Ocskay Kornél 
Carneró Szigethy Jenő 
Gábor diák Székely Gyula 
Ottokár Járay Sándor 
A „Cigánybáró" toborzó táncát husztagu 

ballettkar táncolja, a kórusnak harminchat 
tagja van. Stílusos lesz a debreceni társu-
latnak ez a beköszöntője, Budapest szere-
tettel fogadja majd őket. 

Hétfőn tizenhetedikén már premiert ad a 
társulat, Lehár Ferenc „Wo die Lerche singt" 
című operettjét mutatják be, melyet ifjabb 
Heltai Jenő A falusi kislány Pesten cimmel 
fordított magyarra. A főszerepeket Honthy 
Hanna, Hilberth Janka, Egyed Lanke, ifjabb 
Heltai Jenő, Járay Sándor és Székely Gyula 
játsszák. Egész héten ez az operett megy, 
aztán kerülnek sorra a hosszú évek óta nem 
látott régi, klasszikus operettek és a felejt-
hetetlen népszínművek. Jaj de jó lesz : ismét 
látjuk majd a Nánit, a Piros bugyellárist 
és a Gyimesi vadvirágot . . . 

0 . HILBERTH JANKA BERCZEL1 MAGDA 
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TANTASZI 
K L E T 

T A H L ATA.' 
v 

Képkiéllitások és szinház között minden 
erőszakoskodás nélkül sok hasonlóságot le-
het találni. Az előkelő és disztingvált közön-
ség, amely csendes hétköznapi vagy népes 
vasárnapi délelőttön halkra tompított beszél-
getéssel sétál végig a Műcsarnok kókusz-
szőnyeggel borított termein, nem is sejti 
hány fáradságos próba, mennyi huzavona, 
civódás, féltékenykedés előzte meg a kiállí-

tás megnyitását. Ami a színháznál a dra-
maturg, az itt a biráló-bizottság, amely meg-
rostálja előbb a beérkező anyagot. Sokat, 
nagyon sokat kell visszautasítani, mert ha 
sok rossz drámát irnak nálunk, még több 
rossz képet festenek és a budapesti „Salon 
de refusées", a visszautasítottak szalonja, 
ha párisi mintára nálunk is meghonosítanák 
ezt a furcsa intézményt, nem férne el a 

A Műcsarnok tavaszi tárlatán kiállító művészek : 
1. Feiks Jenő, 2 Feiks Alfréd, 3. Juszkó Béla, 4. Jámbor Lajos, 5. Geiger Richárd, 6. Litkei 
Antal, 7. Jávor Pál, 8. Horvai János, 9. Horváth Géza, 10. Gregersen Hugó, 11. Gnädig 
Sándor, 12. Gáspár Miklós, 13. Hencz János, 14. Gimes Lajos, 15. Kacziányi Ödön, 

16. Garzó Bertalan 
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Műcsarnok termeiben. Képes felülettel a fal 
felé fordulva állnak a termekben végig a 
bekeretezett vásznak hosszú heteken át, 
amig végre megkezdődnek a próbák. Han-
gos kopácsolás jelzi a nagy nap megvirra-
dását. A színpadi munkások, akarom mon-
dani a diszitő személyzet hosszú létrákkal, 
kalapácsokkal felszerelve jelenik meg a fő-
rendező vezetése alatt és megkezdődik a 
kiállítás legkényesebb, legtöbb tapintatot 
és művészi érzést kívánó munkája : a ren-
dezés. 

Mint ahogyan nem minden szinész kap-

hat főszerepet, itt sem kaphat minden kép 
egyformán jó helyet. Jó hely alatt az ér-
tendő, hogy nagy teremben könnyen észre-
vehetően és olyan helyre kerüljön a kép, 
ahol a legjobb a világosság és legkevesebb 
a zavaró szomszéd, amely tárgyával, valör-
jével, szinhatásaival elrontaná az illető kép 
hatását. Bizony, ilyen abszolút jó hely nem 
nagyon sok akad a Műcsarnok húszegyné-
hány termében és ember legyen talpán az 
a rendező, aki valamennyi piktor igényét 
ki tudja elégíteni. Mikor végre minden zsák 
meglelte foltját, illetve minden fal megkapta 

A Műcsarnok tavaszi tárlatán kiállító művészek : 
1. Szamosi Soós Vilmos, 2. G. Bükkerti M„ 3. Kövesdy Géza, 4. Páldy Zoltán, 5. Rainerné 
Istvánffy G , 6. Márton Ferenc, 1: br. Hatvany Ferenc, 8. Szász István, 9. Csapó Jenő, 10. 
Kemérylfy |enő, 11. Zilzer Hajnalka, 12 Krusnyák Károly, 13. Cserna Károly, 14. Klammer 
Mariska, 15. Zórád Géza, 16. Ruff András, 17. Fayl Frigyes, 18. Körmendi Frini Ervin, 

19. Záhonyi Géza 
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a maga képét és a tető alatt végighúzódó 
vasrudakról lecsüngő drótok közül egyik 
sem maradt üres, jöhet a házi főpróba, 
amelyen akárcsak a szinházban, a szerző-
kön és a házibarátokon kivül más nem szo-
kott megjelenni. 

Ez az úgynevezett vernisszázs, a firnisze-
lés szent és dicső pillanata, amikor a szer-
zők egyben kritikusok is : a mások munkáit 
dicsérik meg, hogy azután a háta mögött 
lecsepüljék. Valójában csak kevés festő 
szokta a tárlaton befirniszelni a képét, de 
azért itt ott is látható egy-egy ambició-
zus és pedáns művészt, aki stílusosan elő-
szedi zsebéből a gondosan bedugaszolt. 

papirosba csomagolt üvegecskét, hogy az 
ecset segítségével felkenje a drága nedűt, 
amely csillogóbbá, ragyogóbbá teszi a fest-
ményt. Annál több szó esik a rendező mun-
kájáról. Az egyik panaszkodik, hogy sötét 
helyre került, a másik, hogy a szomszédja 
agyonveri a képének hatását, a harmadik 
a sértett önérzet hangján méltatlankodik, 
miért került a negyedik jobb helyre, mint 
ő, holott csak nemrég állit ki. 

A mostani tavaszi tárlat főpróbáján azért 
volt mégis sok kép, amelytől nem sajnálta 
senki a jó helyet. Egy piktor sem akadt 
például, aki méltatlankodott volna azért, 
miért került Hatvány Ferenc báró aktja az 

A Műcsarnok tavaszi tárlatán kiállító művészek: , 
1 Dr. Benczúr Gyula, 2, Barta Ernő, 3. Zsábodi Csiszér János, 4. Ba'dócz Árpád, 5. Beszédes 
László, 6. Csermely János, 7. Bednár János, 8. Erdőssy Béla, 9. Bér Dezső, 10. Bezerédi 
Gyula, 11. Bachmann Károly, 12. Frank Frigyes, 13. Dobai Szász, 14. Farkas Zoltán, 

15. Farkas Béla, 16. Aradi-Edvi Illés. 
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első terembe. Ez a kép nem is függhetne 
más teremben. Nemcsak mert talán leg-
különb darabja az egész kiállításnak, de 
mert csak meglehetős távolságról szemlélve 
hat igazán szépen és erővel. Az első számú 
díszteremben : a fiatalok jutottak benne túl-
súlyba, olyanok, akik azelőtt oldalsó kis-
termekben voltak kénytelenek meghúzódni. 
Itt van például Feiks Jenő is, Czencz János 
is. Szlányi Lajos finom tájképsorozatának 
mindenki örvend, Karlovszky Bertalan ele-
gáns mozdulattal firniszeli nagy női por-
tréját, amely igy még brilliánsabbul hat. 

Az öreg Glatter Ármin, aki csak azért 

„öreg", mert van egy fia is, akit ő nagyobb 
piktornak tart, mint önmagát, szintén itt 
van és elmaradhatatlan fapipájéval fogai 
között sétál a termekben. Pompás portrékat 
állított ki és fejcsóválva áll a fiatalok vász-
nai előtt, akik zöldnek látják a hus szinét. 
Itt van Kacziany Ödön is nagygalléros 
havelokjában. Pápaszeme mögött, amely 
autószemüvegnek is beillenék, frissen jár a 
szeme, a tavasz csillog benne, de azért ő 
betegségekről beszél. Nagy homeopata a 
tüzképek és halálkapuk kitűnő piktora és 
lelkesedve magyarázza éppen egyik ifjabb 
kollégájának : 

A Műcsarnok tavaszi tárlatán kiállító művészek : 
I. Siliga Ferenc, 2. Rottmann Mozart, 3. Vámosiné Eleöd Karola, 4. Telkessy Valér, 5. Tormái 
Gyula, 6. Sándor Béla, 7. Szigeti Jenő, 8. isárdi Nagy Lajos, 9. Romek Árpád, 10. Sándor Móric, 
II. Rubovics Márk, 12. Siklódi, 13. Gy. Sándor József, 14. Sidló Ferenc, 15. Vesztróczy Manó 
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— Alóé olajat igyál fiam, attól meg-
gyógyulsz I 

Benczúr Gyulának egész udvara van. A 
fiatalok, rajongó tanítványok, jóbarátok so-
kasága veszi körül a mestert, akinek tem-
peramentumos mozdulatai fiatalabbak, mint 
valaha. Elvezettel hallgatják szavait : min-
den megjegyzése egy-egy szellemes aperçu. 

Pörge Gergely pompás falusi képeit fir-
niszeli, Feiks Alfréd, aki a fivérével és 
Pólya Tiborral az elegáns fiatalok trióját 
alkotja, megelégedéssel konstatálja, hogy a 
Jenő képe jobb helyre került, mint az övé. 
Ez a testvéri szeretet ! 

Sidló Ferenc, Hervai János a piktorok 
közé vegyitnek. Még ha akarnának sem tud-

nának firniszelni, lévén ők szobrászok. De 
annál nagyobbakat kacagnak Bér Dezső vi-
dám adomáin. A „Borsszem Jankó" népszerű 
szerkesztője és művésze itt sem tudja meg-
tagadni magát. Csak Kunwald Cézár nem 
kacag, az ő szakállához jobban illik az a 
melancholikusan szelid mosoly, amely meg-
érzik a képein is. Frank Frigyes elégülten 
nézi önarcképét ; valóban nehéz is volna el-
dönteni, melyik jobb : a kép, vagy az ere-
deti. Az arcképek között nagy eseménye a 
kiállításnak Pólya Tibor portréja : a Kor-
mányzó, Horthy Miklósnak markáns, férfias 
arca barátságosan tekint le a falról. Ez a 
kormányzó első képe, amely nyilvános; ki-
állításon szerepel és Pólya az első festő, 

A Műcsarnok tavaszi tárlatán kiállító művészek : 
1. Kukán Géza, 2. Krutsay Ferenc 3. Kallós Árpád, 4. Knopp Imre, 5. Kemény Nándor, 
6. Minyai József, 7. Szmrecsányi Ödön, 8. Kunwald Cézár, 9. Kárpáthy Jenő, 10. Knoppné 
Curtis Gertrud, 11. Korcsek János, 12. Kunffy Lajos, 13. Klimó István, 14. Koszkol Jenő, 

15. Kacziány Aladár 
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akinek mint az ország első főura modellt 
ült. Az egyik kis terem sarkában közvetle-
nül a fal mellett csoport feketélik. Kissé 
furcsán hat a sok meggörbült hát, csak 
mikor közelébb érünk vesszük észre, hogy 
hogy Pállya Celesztin apró képeiben gyö-
nyörködnek. 

A panaszok elhangzottak, a firnisz fris-
sen ragyog a képeken, néhány kép még az 
utolsó órában helyet cserél, azután csend 
lesz. Másnap van az igazi főpróba, amelyen 
a kritikusok bősz hada lepi el a termeket, 
azután megnyílik a tárlat, hogy hirdesse a 
magyar művészet fejlődését, izmosságátr 
dicsőségét. 

A „Színházi Élet" pedig ime most nyitja 
meg tavaszi tárlatét : itt adja mindazoknak 
a piktoroknak és szobrászoknak arcképét, 
akik a műcsarnoki vernisszázson sikert 
arattak. Cserna Andoz. 

POGÁNY WILLY - SZlNHÁZDiREKTOR 
LETT. A Színházi Élet olvasói talán még 
emlékeznek Pogány Willyre, akinek rajzai 
évekkel ezelőtt jelentek meg» lapunkban. 
Pogány annak idején Huszár Károlyt tanította 
rajzolni. Pufi nem lett rajzolóművész, vi-
szont Pogány tanult tőle szinházasdit. Ame-
rikából kapjuk a hírt, hogy a kitűnő rajzoló-
művész szinházdirektor lett New-Yorkban. 

A Műcsarnok tavaszi tárlatán kiállító művészek : 
I. Leidenfrost Sándor, 2. Pörge Gergely, 3. Poll Hugó, 4. Nagy Vilmos, 5. Pádua Kálmán, 
6. M. Krajna János, 7. Merész Gyula, 8. Orbán Antal, 9. Pállya Celestin, 10. Nadler Róbert, 
II. Porter Paula, 12. Pállya Károly, 13. Radnai Béla, 14. Pólya Tibor, 15. Pólya Iván, 

16. Reményi József, 17. Pásztor János 
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Ki hát a feketecsuklyás? 

bankszékben ? A 

A Royal-Apolloban napokra előre nem 
lehet jegyet kapni . . . A klubokban, a bakk-
asztalnál, ha a bankár hetet üt és kifosztja 
a partnereit, a vésztők félrehúzódnak és 
figyelmeztetik egymást : 

— Tudja ki ült ma a 
feketecsuklyás . . . 

A korzón két hét óta aligha volt egyetlen 
gavallérnak sikere. A hölgyek izgatottan 
lesték, hát ha feltűnik hirtelen a Türr István-
utca felől ah, a zseniális Filmintim Pista, aki 
elárulja a hőn epedett tit-
kot : ki az a rettenetes fe-
ketecsuklyáf, aki ily el-
vetemülten üzi szörnyű 

v játékait ? De mégis oly 
ügyesen. Olyan példátla-
nul bravúrosan, hogy talán 
még meg is lehet bocsáj-
tani neki. 

A burlingtoni jaguár-
láz nem helyi tünet, hogy 
orvosilag fejezzük ki ma-
gunkat. A jaguár-hullá-
mok végigöntötték Ame-
rikát és Európát és csak 
hónapok múlva érkeztek 
el hozzánk. Alice Schalek, 
a bécsiek kedvelt Írónője éppen a napokban 
kilenc hasábon át fejtette ki a Neue Freie 
Presseben patologiai megfigyeléseit, amelye-
ket a bécsi közönségen eszközölt A burling-
toni jaguár előadásai alkalmával. Meg lehet 
állapítani ebből a tárcából, hogy a bécsi 
közönség négy héten át, mig a filmet ját-
szották, elfelejtette, hoj-y Bauer Ottó nevű 
államférfi is van a világon, a hushiány sem 
aggasztotta többé és a jövő nagy kérdései 
közül csak ez ágaskodott gondjai elé: 

— Kiről fog kiderülni, hogy ő volt az 
álarcos ? 

Pearl White I . . . Milyen tüneményes, 
hóditó szépség I A pesti közönség már 
ismeri, de személyi adatai dolgában még 
teljes bizonytalanságban van. Valóban, ke-

vés a hir, ami az Óceánon túlról eddig érke-
zett róla. A benfentesek is csak azt tudják, 
hogy elsőrangú artistanő, aki rövid ideig 
egy newyorki orfeumban játszott, ahol ter-
mészetesen sokkal-sokkal többet követelnek 
meg az artistanőktől, mint Európában. Az 
amerikai Pathé-gyár egyik fiókintézménye, 
amelynek specialitása a sorozatos-filmek 
készítése, rendkívüli gázsival szerződtette 
le. Eddig körülbelül hat-nyolc darab fő-
szerepét játszotta, valamennyi fárasztó, 

életveszedelmes, de — 
hálás szerep volt. Többi 
filmjét is látni fogják Pes-
ten. Mostani partneréről, 
Robert Robei tsonról, er-
ről a hallatlanul fess és 
szimpátikus fiúról még 
kevesebbet tudunk. Talán 
valamelyik legközelebbi 
amerikai filmlapban olva-
sunk róla. 

PEARL WHITE 

Ki hát a jaguár ? Ki a 
feketecsuklyás, aki ily 
ijesztő biztonsággal, ilyen 
hihetetlen bravúrral dol-

gozik? Erre a fogas problémára, amely oly 
végtelenül izgatja most a pesti fantáziákat, 
a Színházi Élet olvasóitól várunk helyes 
feleletet. Azok között, akik május 15 ig 
a helyes megfejtést beküldik, jutalmul 

3 Pearl White és 
3 Robort Robertson 

arcképet sorsolunk ki. Bizonyos, hogy nagy-
számmal akadnak majd, akik nevén nevezik 
a jaguárt. Hiszen a mozidarabok legágas-
bogasabb szövevényei között is kiismeri 
magát a mozi sok pestig „értője". Nem is 
szabad, hogy ez a pályázat meddő marad-
jon. Meg keil mutatni annak a Guy de 
Téramondnak, a New-York Heraldnak és az 
amerikai Pathé-gyárnak . . . 
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A nagyágyuk 
Az amerikai „végtelen filmek". — Egy felvonás egy héten. 

Rövid ideje tűntek fel nálunk az 
amerikai Adout-Series nagyszerű film-
jei, azok a huszonnégy-és harminc-
felvonásos kalandordrámák, amelye-
ket négy folytatásra osztva mutatnak 
be a pesti mozgóképszínházak. Ez 
kétségkívül a forradalom í Uj irány, 
széditő uj lehetőségek, ez szinte a 
legtöbb, amit manap a mozi nemé-
ben nyújtani lehet. Az amerikai film-
rendezés a háború alatt jött rá a 
végtelen filmek gondolatára, s ezzel 
el is nyerte a pálmát, mert e pilla-
natban az amerikai filmgyártásról 
valóban el lehet mondani, hogy 
különösen e filmjei révén mértföldek-
kel lovagol elől a német, francia, olasz 
és dán filmgyártás imponáló mező-
nyében. 

Az amerikai szenzáció az : Adout-
Series, magyarul talán : a nagyágyú-
sorozat, amivel különösen az ame-
rikai Pathé gyár döbbentette meg a 
világot, a színészi alakitásnak és az 

artista-ügyességnek páratlanul alkal-
mas kerete. A harmincfelvonásosok 
számára a legegyszerűbb valamilyen 
kalandortörténetet választani témául. 
Maurice Leblanc, Conan Doyle, Gas-
ton Leroux, Guy de Téramond izgal-
mas, agyafúrt, ezerfelé ágazó tör-
ténetei mintha direkt adout-filmnek 
születtek volna. Lehet-e a háborúval, 
forradalommal, modern életszemlé-
lettel megsorvasztott idegekre érzé-
kenyebben hatni, mint az ilyen 
regények megelevenitésével ? Lehet-e 
színészi alakítással, hajmeresztő ar-
tista trükkökkel jobban lekötni a 
nézőt, mintha huszonnégy felvonáson 
át ugyanazok a szereplők bilincselik 
le az érdeklődését? 

Ami pedig a legérdekesebb s 
amit nálunk senki sem tud : az 
Adout-filmek Amerikában egészen 
más hivatást töltenek be, mint ná-
lunk. Az amerikai mozikban hétről-
hétie egy-egy felvonását játsszák 

A burlingtonipjaguár — £A fekefecsuklyás|férfi 
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csak le a harmincfelvonásos filmek-
nek, egy nagy film kisérőjeképpen 
s ez az egy felvonás a különös va-
rázserőt szolgáltatja, a biztosítékot, 
hogy ugyanaz a közönség harminc 
hétig biztosan megtölti a nézőteret. 
Ezért van az is, hogy a sorozatos-
filmek egy-egy felvonása olyan vá-
ratlanul szakad meg, pont a legiz-
galmasabb részleteknél. Ez már túl-
hajtott amerikai blöff, amit nálunk 
az előkelőbb mozik ki is kerülnek, 
a lehetőség szerint változtatván a 
végjeleneteken. 

Lux Margit légi útja előtt 

Lux Margit repülőgépen 
utazott Hollandiába 

„Lu a kokott" főszerepe óta ismerik Pesten 
Lux Margitot. Még nincs tizennyolcéves, 
Rózsahegyi Kálmán iskoláját végezte el és 
minden filmszerepében feltűnt. Két hónappal 
ezelőtt a Gau/noíif-filmgyár szerződtette 
amsterdami fiókjához. Lux Margit készü-
lődni kezdett Hollandiéba, egy kicsit saj-
nálta itthagyni Magyarországot és titokban 
megsúgta mindenkinek, akitől elbúcsúzott, 
hogy nemsokára visszajön megint. Hoz 
magával egy nagy-nagy koff.-rt, ami tele 

lesz csokoládéval,cigaret-
tával meg — hollandi 
forintokkal. Aztán vonatra 
ült és meg sem állott — 
Berlinig. Berlinben forra-
dalom volt. Mikor kiszállt 
a vonatból : Az utcán 
puskatüz és gépfegyver-
ropogás. Lux Margit ott 
állott a forradalmi Berlin 
közepében. 

Lux Margit sürgönyö-
zött Amsterdamba : Nincs 
vonat, nem mehetek. Vá-
lasz : Jöjjön akárhogy, de 
azonnal, mert várják. És 
eltelik két nap, három nap, 
négy nap, vonat csak nem 
indul Berlinből. Akkor va-
laki azt ajánlja neki, hogy 
utazzon — repülőgépen. 
Ujabb sürgöny megy Am-
sterdanmba : Utazzam-e 
repülőgépen ? Nemsokára 
jön a válasz, egyetlen szó 
csupán : Igen. 

És mi történt. Berlintől 
—Amsterdamig a levegő-
ben tette meg az utat a 
bátor magyar moziszi-
nésznő, akit óriási öröm-
mel fogadtak hollandiai 
1 ollégái. Az ut a Gau-
mont-gyárnak — magyar 
valutában számitva — leg-
alább százezer koronájába 
került. 

<S) 
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Pathé nem készít 
filmeket többé 

Fájdalmas hir érkezik Párisból. Egyelőre 
meg nem erősített tudósítás szerint a Pathé-
íötelepek beszüntetik a filmkészítést s átszer-
vezkednek nyersfilmgyártásra. Ennek az el-
határozásnak óriási hordereje van : a nyers-
íilmhiány világszerte olyan hatalmas mére-
teket öltött, hogy félni lehetett a filmgyártás 
végzetes fennakadásától. Két jelentős nyers-
filmgyár látta el eddig a szükségletet, a Ko-
dak és az Agfa. Az ő megcsökkent termelő-
képességük már-már katasztrófális hatású 
volt, ám az uj óriási Pathé-telepek rend-
kívüli lendületet adnak majd a nyersfilm-
készitésnek. 

A Pathé azért továbbra is forgalomba hoz 
íilmattrakciókat, talán nagyobb mennyiségben 
•s, mint eddig. Tudni kell ugyanis, hogy a 
párisi Pathé-gyárnak más cimek alatt temér-
dek fióktelepe van Európában és Amerikában ; 
ezek változatlanul folytatják eddigi tevékeny-
ségüket. 

Mr. David Humprey 
a film egyetemi tanéra 

Különösen hangzik ugy-e ? Tessék meg-
nyugodni, csak nálunk. A mi hivatalos he-
lyeink még mindig nem becsülik érdeme 
szerint a film óriási kulturértékét, viszont 
Angliában, mint a Moving Picture, a kitűnő 
engol moziszaklap írja, ősszel nyilik meg 
az oxfordi és cambridgei egyetemen a ki-
nematográfia rendes tanszéke. A cam-
bridgei professzort Mr. David Humpreynek 
hiviák, ki az angol moziélet régi, lelkes 
zászlóvivője. Elsőrangú mechanikus. Olyan 
kitűnő, hogy katedrán a helye. 

Az^a tény viszont, hogy nálunk még 
mindég érvényesülnek konzervatív szem-
pontok, amelyek a mozit, ezt a feltartóz-
tatkatlanul előretörő művészetet elgáncsol-
ni szeretnék, nálunk se sokat számit. Mér 
a pesti mozisok és szakemberek is egyetemi 
kiképzésben részesülnek; a Technológiai 
íparmuzeumban néhány héttel ezelőtt kez-
dődött meg a magasabb kinematográfiai 
tanfolyam s elsőrangú tanerők vezetik a 
felsőbb ismeretekbe a szakma tagjait. Az 
egyes előadásokat átlag kétszázén hallgatják. 

Lucy Doraine 
megsebesült 

A gyönyörű Kertész Mihályné-
nak, aki a bécsi Sascha-filmgyár 
primadonnája most és Lucy Doraine 
néven aratja ragyogó sikereit, saj-
nálatos balesetéről adunk hírt, amely 
a minap történt vele egy nagysza-
bású film felvétele közben. Lucy 
Doraine egy asszonyt alakit, akit 
rutul megcsal a férje s aki, mikor 
férje hűtlenségéről tudomást szerez, 
annyira indulatba jön, hogy bezúz 
egy nagy falitükröt. Kertészné any-
nyira realisztikusan játszotta meg a 
szerepét, hogy valóban darabokra 
zúzta a tükröt, amelynek szerte-
hulló szilánkjai súlyos sérüléseket 
okoztak a kezén és a lábán. A ha-
sogató fájdalom dacára Kertészné 
hősiesen végigjátszotta jelenését, a 
következő jelenetek felvételeit azon-
ban öt napra el kellett halasztani, 
mert Kertésznének komoly orvosi 
ápolásnak kellett alávetnie magát. 

Nick Winter 
pesti szereplése 

A világhírű francia moziszinész — mint 
értesülünk — öt darabot kreál Budapesten. 
A Star műtermében mér hétfőn elkezdőd-
nek a próbák, amelyeket Garbagni, Nick 
Winter rendezője fog vezetni, Körner Miksa 
rendező segédlete mellett. Az öt darab 
közül négyet Garbagni irt. Az elsőnek a 
cime : „A csavarszoritóban", izgalmas és 
hallatlanul bonyolult detektivdráma öt fel-
vonásban, amely Nick Winter egészen ki-
vételes egyéniségére Íródott. A másik há-
rom darab témája csaknem szoros össze-
függésben áll egymással, de azért önálló 
cselekménye van. 

Az ötödik darab külön szenzációja lesz 
Nick Winter pesti szereplésének. Pakots 
Józsefnek „A vörös begy" cimü mozidrá-
májában fog fellépni, amelyet a kitűnő iró 
Moly Tamás hasonló cimü regényéből dol-
gozott át a filmre. Nick pesti partnerei a 
következők lesznek : Fenyő Emil, Margittay 
Gyula, Újvári Miklós, Vándoiy Gusztáv, 
dr. Torday Ottó, Radó Géza, Szarvasi 
Soma és a néger Grenidge. A női szere-
peket Igelits Sandy, Bojda Juci, Posner 
Magda, Gaal Anny és Takács Ili fogják 
játszani. Nick Winter uj kreációi iránt ter-
mészetesen rendkivüli az érdeklődés. 
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Egy kalandor naplója 
Rendkívül érdekes és izgalmas film fel-

vételeit kezdte meg hétfőn az „Omega" 
filmgyár. A cime : Egy kalandor naplója, 
a szerző pedig ifj. Uher Ödön. Maga a film 
oly keretben játszódik le, amely az egész 
szüzsét mintegy álomszerű beállitásban tárja 
a néző elé. 

Egy kopott, rongyos fiatalember beállít a 
filmgyár rendezőjéhez és átadja naplóját, 
amely hányt-vetett életének utolsó éveit 
tartalmazza. A rendező a napló olvasásába 
kezd, mire lejátszódik előttünk a fantasz-
tikus és minden izében rendkívül lebilincselő 
történet. 

Egy roulette-barlangból látjuk kiszédülni 
Rafaelt, a film hősét, amint utolsó pénzét 
elvesztette. A folyóhoz megy, öngyilkos 
akar lenni. Utána egy éltes báró siet és 
megakadályozza a fiút öngyilkossági sián-
dékában. Hazaviszi palotájába és elmon-
datja vele az életét. Rafael lelencházban ne-
velkedett, tizenhétéves korában megszökött 
otthonról, egy csapszékbe viszi a sorsa, ahol 
züllött emberekkel ismerkedik meg, tolva-
jokkal és céda lányokkal. Ezek társaságukba 
fogadják,1 pénzt adnak neki, hogy kiöltöz-
ködjön és mint uri tolvaj vegyen részt a 
munkájukban. A fiu a pénzen ruhát vásárol, a 
maradék aranyaival pedig szerencsét próbál 
a Palace Royal kártyatermében. 4000 frankot 
nyer. Első dolga, hogy visszasiett a tolva-
jokhoz és visszafizeti a kölcsönkapott ösz-
szeget. Most újból szerencsét próbál, de a 
sors nem kedvez neki, minden pénzét elve-
szíti és öngyilkos akar lenni. Ekkor kerül 
össze báró Mauberttel. A báró meghatottan 
hallgatja a történetet, fiává fogadja Rafaelt, 
elhalmozza pénzzel, ruhával. Rafael be-
kerül a legjobb társaságba és eljut La-
tour de Pic herceg házához, ahol beleszeret 
a hercegnőbe. Izgalmas szerelmi játék kö-
vetkezik ezután, a hercegnő viszont szereti 
Rafaelt és ha nem találkozhatnak a szerel-
mesek, levelek utján érintkeznek egymással. 
Lassanként kialakul báró Maubert figurája 
is és kiderül, hogy ez a jótékonynak látszó 
öregember tulajdonképpen csaló, aki Ra-
faelt azért vette a házához, hogy eszközül 
használja fel a herceg megzsarolásához. 
Ellopatja Rafaeltől a hercegnő leveleit és 

ezekkel félmillió koronát csal ki a férjtől. 
A hercegnő szégyenében öngyilkos lesz, 
Rafael pedig otthagyja a jótevőjének hitt 
zsarolót. Visszakerül a csapszékbe, a régi 
tolvajtársaságba, ahol elmondja furcsa ka-
landját. Itt elhatározzák, hegy megölik a 
bárót és elrabolják tőle a kizsarolt félmil-
liót. Izgalmas álarcos betörési jelenet követ-
kezik ezután. A tolvajtársaság behatol a 
báró villájába. Rafael szivenszurja megron-
tóját. Mikor a vaskazettát fel akarják nyitni, 
a báró környezetében lévő cselédség meg-
zavarja őket munkájukban. A tolvajok kény-
telenek menekülni, Rafael pedig, mint egy 
eszelős rohan el a gyilkosság színhelyéről. 
Lerongyolódva, koldulva tengeti életét, amíg 
most idekerül a mozigyér rendezőjéhez. 
A rendező természetesen a naplót alkal-
masnak tartja szcenirozásra és a fiatal-
ember megmenekül az éhhaláltól. 

Számtalan oly jelenet tarkítja a filmet, 
amely méltán vetekedhetika legkomplikáltabb 
detektivdrámákkal is. Rafael hálás szerepét 
Abonyi Tivadar, a bárót Réthey Lajos, a 
hercegnőt Igalits Sandy, a herceget Balassa 
Jenő játsszák. Nagyobb szerepekhez jutottak 
még: Huszár Irén, Taplonczay István és 
Naday Gyula. A díszleteket Márkus László 
tervezte. 

Romantika 
Itt kavarognak feketén, fehéren 
Füst, ház, va sut, virágok, emberek. 
— A vásznon tragédia pereg 
S egy zongora unottan szól a mélyben. 

Jó igy sötétben elmerülve ülni 
Es lenni újra bámész kisdiák, 
Csodálni Japánt, messzi Indiát 
S a hőssel kába vágyakért hevülni. • 

Mint álmaink oly néma csöndben szállnak 
Nincs sóhaj, s írás, sikolya halálnak. 
A szó : halott. De él és néz szemünk. 

Mozi, boldogok háza, óh szoretlek. 
Mert enyhet adsz a tétova szemeknek 
És édes, bus romantikát nekünk. 

KE NE Dl SÁNDOR 
<S) 
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SÉTA 
RÁTKAI MÁRTON UJ FILMSZEREPE. A 

legközelebbi napokban uj mozidarab felvé-
teleit kezdi meg a Corvin filmgyár. A darab 
címe : ,Little fox" és szerzője ifj. Radó Antal 
számos kitűnő egyfelvonásos szerzője. A da-
rab főszerepét Rátkai Márton fogja játszani. 

MOZISZINÉSZEK ESZTERGOMI KIRÁN-
DULÁSA. Hétfőn hajnalban kedves szinész-
társaság utazott Esztergomba, ahol jótékony-
•célu hangverseny keretében fognak fellépni. 
A társaság oly tagokból áll, akik a legújabb 
filmeken szerepeltek. Hóllay Kamilla, Koór 
Ida, Kovács Lili, Dán Norbert és Tamás 
Benő a társaság tagjai. Esztergomban nagy 
az érdeklődés a filmszínészek személyes be-
mutatkozása iránt 

EGY KIS BALESET. A magyar filmgyártás 
az egész vonalon bizonyítani akarja, hogy 
semmivel sem áll hátrább, mint külföldi 
konkurrensei. A múlt héten még balesetet is 
produkáltunk felvétel közben, ahogy az jól-
nevelt filmesekhez illik. A dolog a Hűvös-
völgyben történt. Elindult egy kocsiderékre-
való masamódleány nagy stráfkocsin, hogy 
ágy vegye fel őket az operatőr. A kocsi félre-
billent, a masamódok kiestek belőle s rá-
zuhantak Györköny Ivánra, aki A masamód 
egyik fontos szerepét játssza. Györköny 
alaposan kificamította a jobbkarját, ugy, hogy 
három napig felkötve kellelt hordania. Azt 
mondja, megérte a dolog, ezzel a balkezével 
is emelte a magyar film nemzetközi nívóját. 

MANIKÜR A KERTMOZIBAN. A ligeti Kert-
mozi hallatlanul népszerű hely lett néhány 
nap alatt. Szabad ég alatt, cigarettafüst mel-
lett boldogság elszórakozni az óriási vásznon 
elrobogó mozieseményeken. Hogy egyenesen 
divat a Kertmozi, semmise bizonyítja jobban, 
mint, hogy százféle vállalkozó a legfantasz-
tikusabb ajánlatokat teszi Révész mérnöknek, 
a Kertmozi zseniális tervezőjének és igaz-
gatójának, hogy mivel kellene még kedvébe 
járni annak az óriási közönségnek, amely 
egy-egy előadásra a moziban összegyűl. 
Büffé van, cigarettát is árulnak, legutóbb 
pedig könyvárusok, cipőtisztítók és mozgó 
pénztárca-kereskedők jelentkeztek. A leg-
érdekesebb ajánlatot kétségkívül egy hölgy 
tette, aki manikűr-szalont akart berendezni 
a moziban. 

— Mikor akar manikűrözni? — kérdezte 
Révész igazgató. Előadás alatt, a sötétben? 

— Dehogy, — mondta a hölgy. Előadá3 
előtt. A Kertmozit ugyanis annyira megszeret-
ték, hogy már kora délután beülnek az em-
berek s az öblös nádszékekben várják be 
az esti előadás kezdetét. Egy délután harminc 
nézőt tudnék végigmanikürözni. Tiz szép 
manikürkisasszonnyal háromszázat. Óriási, 
forgalmat lehetne csinálni. 

A szenzációs idea egyelőre kezdetleges 
stádiumában maradt. De ha közóhaj nyilat-
koznék meg iránta, a Kertmozi valószínűleg 
nem zárkóznék el a közönség követelése elöl... 

VÉRTES MARCELL kitűnő barátunk, 
annyi pompás karrikatura és elmés plakát 
alkotója a bécsi .Sasc/ia-filmgyárhoz szer-
ződött szcenikusnak és rajzolónak. 

J'ACCUSE ! A jövő szezon irodalmiság-
ban magasabbrendüt aligha fog hozni, mint 
a hatalmas ßarZwsse-filmet : a J'accuse-t, 
amely a háború klasszikus erejű, fenséges 
vádirata. Ez a film a főműve az utóbbi 
évek francia filmgyártásának. Egy kimagasló 
tehetségű Írónak csodálatos koncepciója ; 
az a nagy filmalkotás, amely a kinemato-
gráfia hallatlan kifejezőképességét, stílusát, 
különös hivatottségát fölényesen igazolja. 

A FOX-FILMTRÖSZT grandiózus attrak-
ciói, amelyek Amerikában hallatlanul nép-
szerűek, az idén kerülnek először Európába. 
Talán őszre már mi is kapunk Ízelítőt beiö-
lük. A Fox-tröszt hamisítatlan amerikai voltát 
mi sem jellemzi jobban, mint azok a hirde-
tések, amelyeket most az európai szaklapok-
ban közzétesznek. Az egyik például igy 
hangzik : 

A Fox-filmek 
nem tejjel és vizzel főznek, hanem 
végsőkig fokozott izgalmakat adnak. 

Moziposta 
Klárika, Budapest. Nem áruljuk el, any-

nyira nem, hogy a héten pályázatot is ki-
tűztünk azok számára, akik a tettesre rá-
hibáznak. — S. P Szolnok. Gunnar Tolnaes 
1881 december 7-én született Krisztiániában. 
— Kíváncsi 27. Annak is René Cresté játssza 
a főszerepét. — Berlinbe vágyom. 1. Mátray 
Ernőnek irjon, Deutsches Theater. 2. Illés Jenő. 
— Lenkeffy-imádó. Két hete Pesten van. 
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Kerényi Gaby elvesztette a férjét . . . 
Nem kell megijedni, újból megtalálta. De 

oz elvesztés és a megtalálás olyan izgal-
mas volt, hogy egyenesen a mozi vásznára 
kívánkozik. Ugy történt a dolog, hogy 
Kerényi Gaby, április tizenhetedikén nász-
útra indult férjével, Hirsch Zoltánnal Er-
délybe. Már az indulás rossz kabalával kez-
dődött, e Déli Vasút osztrák vonalain sztráj-

koltak és a kelenföldi pályaudvaron azzal 
biztatták az utasokat, hogy „a vonat azért 
ir.égis csak eljut Bécsbe". A kupé utasai 
emikor felfedezték, ki ül a vonaton, mind 
a fülke előtt kezdtek korzózni. A korzózás 
dacára a vonat csak Sopronig jutott el. Ott 
megakadt. A vonaton aludtunk, s másnap 
reggel egy kocsis 2000 koronáért átvitt 
bennünket Bécsújhelyre. Itt még este újsá-
golták, hogy a sztrájk megszűnt, reggelre 
vonaton mehetünk Becsbe. Öt óra negyven 
perckor indult a vonat és már öt előtt 

— Hogy is ne, — ellenkezik a prima-
donna — most már maradjon itt, mert még 
lemarad a vonatról. 

Ekkor már kilenc óra volt s a vonat még 
mindig nem indult. Egyszerre csak a férj 
eltűnt. Elmúlik néhány perc, a kalauz sipol, 
a primadonna könyörög, ne indítsanak, 
hiába, a vonat elinâul és a férj lemarad. 
Kerényi először reménykedik, hiába, a férj 
nem jön. A kupéban mindenki tudja mi 
történt, mindenki mulatott és siet felaján-
lani támogatásét az özvegy primadonnának. 
Egy szemtelen bécsi ur azt mondta : 

— Ich gratuliere Künsztlerin ! 
A vonat mér elhagyta az állomást, ekkor 

szalad a férj kétségbeesetten a vonat után. 
Természetesen nem éri utói a vonatot. Már 
nem is látni, amikor egy ur felkiabál : 

— Ott jön ! 
És tényleg, a sínekkel párhuzamos or-

szágúton rohanva, port kavarva vágtat egy 

S í Bys 

indultunk ki az állomásra. Kerényi hatvan 
darab podgyászát a szálló kézi kocsiján 
vitték. Az álloméaon ujabb vészhir. A vonat 
csak Hetzendorfig megy, onnan villamoson 
kell menni Bécsbe. A fiatal férj heves 
szemrehányásokat kapott, miért nem rendelt 
autót ? 

— Megyek autóért — jelentette ki sietve 
a férj. 

autó, benne az elveszett férj. A vonat be-
érkezik Felixdorf állomásra, de az autó 
nem látszik a kanyarulattól. Kerényi nem 
tudja mit csináljon, de az irgalmas vonat-
vezető vár, egy perc, az autó az állomás 
elé kanyarodik s a következő pillanatban 
mér repülnek a csomagok, skatulyák, a 
primadonna beszáll az autóba és nevetve 
mondja : 

— S ha nem ért volna utói ? . . . 

F O G A K É S t T 
legtöbbet f izet E i s l e r Kálmán 
VII , Rózaa-a. 39. Levelezőlapra jövtfk ! 

Férjhez akar menni? Akar nősülni? 
Kér je 204-es bizalmas kimutatAet ada tokkal , arcképek-
kel . DAVIDOVICS, E r z s é b e t - k ö r u t 17. (Cég-jelzéstelen) 
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Hol nyaral idén ? 
— Rátkai levele a „Színházi Élethez* — 

Kedves mSzinházi Élet" ! 
Voltatok olyan tapintatlanok, hogy az 

első meleg nappal si-
ettetek megkérdezni: 
hol nyaralok az idén. 
Hát én ugy bújok ki 
a körkérdés elöl,hogy 
mellékelten itt kül-
döm idei nyaralásom 
tervezetét. Minden 
tzónál szebben beszél 
— a rajz, melyből lát-
hatjátok, hogy 1920 
nyarán pesti lakásom 
ebédlőjében fogok für-
dőzni. Ha a sok kel-
lék, mely a fürdőzés-
hez szükséges — raj-
zok, játékhajók és a 
többi — nem kerül 
sok pénzbe, valóban 

igy oldom meg a nyaralási kérdést. Pesten 
nyaralok de ugy, mintha Abbáziában köl-
tenék el egy vagyont. 

Tisztelettel és szervusztok 
Rátkai Márton 

Aréna 
Ott tul a hidon, ott jártam egy este 
S szemem a multak emiékit kereste, 
Kis deszkaszinház, pont a hiddal szembe 
Hogyis ne jutott volna az eszembe ? 
A pusztult liget minden vézna bokra 
Figyelmeztetnek eltűnt szép napokra, 
Szellős aréna holt romantikája, 
Hadd próbáljuk még emlékezni rája . . . 

Hát színház volt ott, bár fából csupán, 
Játszottak benne este — délután. 
Ott láthatott a delnő s a diák 
Népszínművet, vagy zord tragédiát. 
Elmentek őszkor, visszajöttek nyárra 
Es egy forint volt egy biléta ára . . . 

A kis ajtónál bükkfalóca állt, 
Ott ültek együtt, mintha baj se vóna, 
Ravaszdi Jago s szende Desdemona, 
Kent büszke grófját s tisztes Lear királyt 
Láthatta az, kit utja vitt ép arra, 
Mint gyújtanak rá két rövid szivarra. 

S ha eljátszták a drámát, operettet, 
Kosztot a nyári vendéglőben ettek. 
Izmos csapos a sört kancsókba mérte, 
Nyolc vasat kellett vőn' fizetni érte. 
Máig sem értem, hogy maradt adós 
Az árával hős — jellem s kardalos ? 

Vasárnaponként rezes banda játszott 
S táncos párokban sem volt ott hiány, 
Uralkodott a népies irány, 
Mindenki csárdást s újra csárdást járt ott 
S odább a réten, bol pipacs terem, 
Csöndben virult a nyári szerélem . . '. 

Hogy is volt aztán ? nem tudom tovább. 
Csak látomás volt, csalfa délibáb. 
Nincs deszkaszinház és nincs nyári élet, 
Csak álom volt s már régen semmivé lett. 
Közületek már rég egyet se látok, 
Ti életvidám nagy komédiások, 
Ott jártok, hol Szent Dávid hegedül, • 
Itt hagyva engem árván, egyedül, 
Elmultatok, mint minden a világon, 
Óh tovaröppent, elszállt ifjúságom . . . " 

KALOTAY LÁSZLÓ 
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Uj színház Budapesten 
Az Opera International. — Harmincnál több kész opera, operett és 
színmű. — 400 tagu női zenekar. — Rajnai, Sarkadi, Radó Böske, 

mint operaénekesek 
Budapest és egész Magyarország művelt 

közönségének rövid időn belül egy teljesen 
újszerű, az egész világon még nem létező 
es nem látott uj színházat lesz módjában 
megcsodálni, amely jeles hazánkfia Mayer 
Géza találmányát képezi, s az ő művészi 
és műszaki vezetése alatt épül majd fel. 
Meyer Géza, az Opera International igaz-
gatója, egyben szinműiró és műfestő, Író-
asztalán 

harmincnál több teljesen kész 
opera, operette és színmű tel-
jesen készen saját művészi és 
teljesen újszerű díszletterveivel 
ellátva fekszik. Elbeszélés alak-
jában több, mint 200 teljesen 
uj darab vár feldolgozásra és 

előadásra. 
Külföldi útjáról hazatérve, ott is a szín-

hazakat építésre előkészítve, most nálunk 
fogja csodáit megvalósítani ; egész Német-
ország részére Max Reinhardt berlini igaz-
gatónak adta át az építési és előadási en-
gedélyt. Megjegyzendő, hogy Mayer Géza, 
ez Opera International igazgatója, nemcsak 
háromféle uj színházzal rendelkezik, hanem 
terveibe fel van véve egy teljesen újszerű 
cirkusz és hippodrom épitése is. Az óriási 
méretű színházak építését mindeddig a béke 
meg nem kötése akadályozta meg, a szük-
séges építési anyag beszerzése nagy aka-
dályokba ütközik. 

Az Opera International részé-
re Mayer Géza színigazgató csak 
elsőrangú énekművészeket szer-
ződtet, az énekkar és tánckar 
legnagyobbrészt külföldi szépsé-
gekből lesz összeválogatva. Egé-
szen újszerű, bogy a 400 tagnál 
nagyobb zenekarba, a vonós-, 

• orgona-, hárfa- stb. hangszerekre 
Mayer Géza igazgató leginkább 
és nagyobbrészt fiatal hölgyeket 

szerződtet. 
Sajnos, ezeket sem birja magyar hölgyek-

ből kiválogatni, minthogy tényleg csak 
Wagnert és Mozartot teljesen megértő mű-
vésznőkre reflektál. Operái és operettjeinek 

zenéje teljesen visszatér Offenbach, Strauss, 
Bizet, Mozart és főleg Wagner zenéjéhez. 
A teljesen újszerű színművei oly nagy-
szabású és újszerű sziniberendezéseket és 
szinrehozatalt igényelnek, hogy azokat a 
már unalomig ismert mostani darabokhoz 
távolból sem lehet hasonlítani. Mayer Géza 
direktornak, aki jelenleg dunakeszi-i laká-
séról intézi színházi teendőit, sajnos, eddig 
nem sikerült többek közt 

Ötvös Gittától, Rátkai Márton-
tól, Király Ernőtől, Sarkadi Ala-
dártól, Várady Ilitől, Magaziner 

Erzsitől, Radó Böskétől 
végleges szerződést nyerni. Szándékéban 
van főleg az operáiban Rajnai Gábort és 
Rátkai Mártont, az eddig teljesen fel nem 
fsmert, nagy művészetükhöz méltó szerepek-
ben felléptetni. A szerződések megkötésekor 
nagy akadály, hogy legtöbb művészeink 
sem lovagolni, sem hajtani nem tudnak és 
hogy a kellő mozgékonysággal nem rendel-
keznek a színpadon. így Mayer Géza, az 
Opera International igazgatója, sajnos, töb-
bek között kénytelen Környei Béláról, Sán-
dor Erzsiről és többekről lemondani. Tel-
jesen újszerű lesz, — ha a játéktervben túl-
terheltség következtében sorra kerül — 
Anthes György Parsifal szerepében. 

Látványosság lesz Mayer Géza tollából : 
Az utolsó szál gyufa, Reggel, Délben, Este, 
A táncmedve, Az arany kapu, Az életböl-
cselet, Játék a kártyával, La Gitana, Düre-
Velencében, Chokolate, A tulipán tündére, 
Solymosvár, Biztos kikötőben, A verseny-
istálló, Paprika Jancsi, Karnevál hercege, 
A mesélő bárónők, Hans Wurst, Kávé her-
cegék, Princessin Thee és Prinz Nikotin. * 

A fenti cikk irója : Mayer Géza, 
az „Opera International" igazgatója. 
Levélben kaptuk ezt a csekélységet, 
pár sorban olyan szenzációkat, hogy 
elkábultunk tőle. Rátkai Márton és 
Rajnai Gábor, mint operaénekesek, 
4 0 0 tagu női zenekar, teljesen új-
szerű színdarabok, wagneri operet-
tek, cirkusz, hippodrom — micsoda 
szenzációk 1 S micsoda szenzáció 
lehet a „Prinz Nikotin" cimü operett F 
Bővebb felvilágosítással szolgál a 
cikkíró : Dunakeszin. 
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Bemutató 
a Royal Orfeumban 

Május 1-én mulatta be a „Royal Orfeum" 
uj műsorát, amely bővelkedik érdekesnél 
érdekesebb attrakciókban. A műsor köz-
pontjában Kőváry Gyulának „Fizetek" cimü 
énekes bohózata áll, amelynek mulatságfos 
jeleneteit végigkacagta a közönség. Egy 
vidéki kávéházban játszódik a darab. Ide-
kerül a gazdag földbirtokos Gyuri fia hosszú 
évek után, miután Pesten az egyetemet el-
végezte. Csakhamar kiderül,hogy Mariskába, 
o kávéház kaszirnőjébe szerelmes és hallani 
sem akar Lili kisasszonyról, akit apja 
menyasszonyul szemelt ki számára. Egy 
ripacs-társaság kerül a kávéházba, ahol 
mér nagyban készülődnek az esti előadásra. 
Megjelenik a kis Lili, aki nem akar hallani 
vőlegényéről és a vándorszínészek hős-
szerelmesébe bolondul bele. Megérkeznek a 
szülők, hogy végignézzék az előadást és 
csakhamar kiderül, hogy a fiatalok, akiket 
egymásnak szántak, nem akarnak egymásé 
Jenni. Kénytelenek tehát belenyugodni abba, 
hogy Gyuri Mariskát elvegye, Lili pedig a 
vándorszínész felesége legyen. E történet 
keretén belül hallatlanul mulatságos jele-
netek játszódnak le, amelyek közül a leg-
nagyobb hatást a ripacstársaság előadása 
váltotta ki, amelyben Felhő Rózsi és Virágh 
Jenő ragyogtatták karrikirozó tehetségüket. 
Gyurit D'Aarrígo Kornél, Mariskát Gombócz 
Vilma, Lilit Sándor Stefi, a ripacs hőssze-
relmest pedig Dezsőffy László játszotta 
mulatságosan és igen nagy sikert hozva a 
a szerzőnek. 

A magyar számok közül Virágh Jenő és 
Solti Hermin uj Weiner kupiéit, Eleky Anny 
és Pártos Jenő „Itt a május* cimü énekes 
táncjelenetét, Sándor Stefi és Eidélyi Géza 
„Nem kell nékem semmi, senki" cimü tán-
cos mókáját kell kiemelnünk, amelyeket 
olíg győzött tapssal honorálni a közönség. 
Pepp János Zerkovitz Béla legújabb szer-
zeményeit adta elő nagy sikerrel. 

A külföldi attrakciók közül ki kell emelni 

Mania golyótáncosnőt, Rosello equilibristá-
kat, Doley és Partneie komikus kerékpáro-
sokat és Shorp and Shoip amerikai lég-
tornászokat. 

Derdiedas krém, púder , szap-
pan é s Oekolie-
t a g e cseppfolyós 
púder feltétlenül 
szépí t . 

Őszülés E L L E N használjon dr. Dyon 
H&irrsBtorert. Nem hajfestő-
szer , hanem a haj eredeti 
sz ínét adja vissza. 30.— korona 
éa postaköltség ellenében szál-

lí t ják a főraktárak : CITY DROOÉRIA, Budapest , IV., 
Eskő-ut 5. és HONVÉD DROGÉRIA, I., Attlla-kôruî 2. 

S Z E P L Ö E L T A V O L I T A S , h a j s z á l k i i r t á s v i l -
lannyal. Arcbőrfehéritők, mitesszervizek szét-
küldése. BARTA JULIA, Erzsébet-körut 44. 

BSlgyfodráazat, ondnlációval hajmoaáa, manikür, szép-
ségápolás éa fagykezelés. Mérsékelt á rban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cím: 

Szántóné, V I . , Horn Ede-utca 12. sz. 

Modern párisi S Z É P S É G Á P O L Á S . 
Bajszálak végleges eltávolítása, azemölosök, ráncok 
éa Saszea szépséghibák kezelése. H e g e d ű s I l o n a 
kozmetikai intézete, Budapest, IX., Ráday-u. 53., II/S. 

B r l l l l á n s o f , a r a n y a t t L T i r ~ J X 
napi árban veszek. Bázhoz megyek. Telefon: 163—69 
POSTL ékszerész, IV, Semmelweis -utca 19., I. em. 

fllicvílalrat Villannyal u tónyom nélkfll, azemfilcs3t, 
nflJJifllűMU pat tanást , Bzeplöt, fagyást végleg eltávo-
lít GÁOO kozmetikai intézet , Muzeum-kBrut 13. Szép-
ségápolás, ránook eltávolítása Email borogativízzel. 
BőrfehéritCkrém-puder, szappan, hajeitávoll tészer, az 
összes szépségápoláshoz szükséges szerek szétküldése. 

Telefon : József 102—83. 

Szakorvosi rendelő 
Intézet. 

VII., Dohány-utoa 39. Rendel : 11—1 és 4—7 érái«. 

Délután éa este H. KISS 
JANCSI urlprlmfc hang-
versenyez. — Heleg va-
csora. — Kítflnö italok. 

Dunaveezky és Faludl 
VII , Rákóczi-ut 74. kávésok 

TISZA-
K A V É H A Z 

Levelező-lapok minden kivitel-
ben kaphatók a „Színházi Élet" 
boltjában, (Erzsébet-körut 29.) 

• • • f | » I hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel POLLÁK 
l f n i C 7 S l l 3 l Z « I T SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I. — Miracle 
í l U l u U l l l U n U I hajeltávolitószer szétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcs-

J irtás. — Miracle emailkrém, púder, szappan : szépít, üdít, fehérit. 
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SI vörös gyémánt 
<§3in§á3i regény 

£Jrta: S^omaßd^y Sfstván 
András ur nem volt akkora nyelv-

talentum, mint a néhai Mezzofanti, 
franciául csak annyit tudott, amennyit 
a csinos strassburgi leánytól meg-
tanult, aki egyik szomszédos birto-
kostársánál nevelősködött, de annyit 
mégis tudott, hogy megértesse ma-
gát : mosolyogva beismerte hát, 
hogy ő csakugyan a középkorból 
csöppent ide, hogy egy kicsikét bele 
is Kábult a montecarlói lármába, 
hogy minden, amit lát, ép oly furcsa 
neki, mintha a holdban, vagy va-
lami idegen égitesten volna. Le Ro-
sier kisasszonyt, aki nagy érdeklő-
déssel figyelt, láthatólag földeritette 
az András franciasága. 

— Mi a maga anyanyelve? — 
kérdezte kíváncsian, mikor András 
végre, boldog megkönnyebbüléssel, 
a nyelvtornáját befejezte. 

— Magyar vagyok, ha ugyan hal-
lott erről a távoli és kicsike szigetről. 

Le Rosier kisasszony hallotta már 
Magyarország hirét: emlékezett rá, 
hogy az iskolában is tanult a hősies 
nemzetről, de élő magyart — őszin-
tén beismeri — sohase látott életé-
ben. Mikor Sándor bácsi tréfás appre-
henzióval a régi ismeretségükre hi-
vatkozott, a leány csodálkozva csapta 
össze a kezét: 

— Hét mr. Domby is magyar ? 
En mindig azt hittem, hogy valahol 
a Bond-street-en született . . . 

A bók láthatólag hízelgett az öreg-
úrnak, — mindig boldog napja volt, 
ha utazásai közben angolnak nézték. 
Sohase vett volna magára ruhát, 
melyet nem angol szabó készített, 

szívesen beszélt a klubjáról, melynek 
sarokablakában barátaival ebédelni 
szokott s harminc év óta nem igen 
olvasott más könyvet,mint a Pickwick-
klubot. Az ő szemében sokkal na-
gyobb szakadék választotta el az 
angolszász fajt a többi emberiségtől,, 
mint az oroszlánt a svábbogártóí. 
Most azonban, talán az öccse jelen-
léte miatt, lojálisán beismerte, hogy 
egy magyar pusztán pillantotta meg 
a napvilágot. 

— Ez ép oly furcsa, mintha Baí-
fourról vagy lord Derbyről állítaná 
valaki, hogy magyar ember, — 
mondta udvariasan Le Rosier kisasz-
szony. 

Sándor Bácsi, aki alapjában, világ-
csavargó létére is, jó hazafi volt, rövid, 
de tartalmas előadást tartott a művész-
nőnek Magyarországról; elmondta, 
hogy jellem, lovagiasság és önérzet 
dolgában az egész világon csupán a 
magyar faj hasonlítható az angolhoz, 
ami pedig a magyar nyelvet illeti, 
arról a szakemberek is elismerték, 
hogy dallamosság tekintetében az 
olasszal és spanyollal vetekedik. 

— Nem mondana valamit magya-
rul, középkori lovag ur? — szólott 
Le Rosier kisasszony a csöndesen 
cigarettázó Andráshoz. 

— Nagyon szivesen. Parancsolja, 
hogy valami mondatot lefordítsak ? 

— Mindegy, akármit mond, hiszen 
engem csak a kiejtés meg a melódia 
érdekel. Szavaljon egy rövid, magyar 
költeményt, vagy nem, inkább kép-
zeljen engem valami szép magyar 
leánynak és vallja be, hogy szerel-
mes belém. Hadd hallom, hogyan 
vall szerelmet egy középkori magyar 
várúr í 

András egy pillanatig belenézett 
a füstfoszlányba, ami cigarettájából 
felszállott, arca komollyá, majdnem 

Orbanol arc- és 
kézápolö , 
p ú d e r , 
szappan 

Mindenütt kaphat«! tatíiába atnlírtitteHen 
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áhítatossá lett, aztán mélységes, me-
leg pillantása egyszsrre összekap-
csolódott az idegen leányéval, aki 
még mindig mosolygó kíváncsiság-, 
gal nézett rá. 

— Szép gyermek, aki a tengerből 
feltűntél, aki tegnap még senkim se 
voltál és holnap már mindenem 
fogsz lenni, szeretlek [ Hol voltál 
eddig? Hogyan tudtam élni, mielőtt 
téged megismertelek volna? Mi lesz 
velem, ha ismét el fogsz merülni a 
tenger hullámaiba? Az árnyékomat 
hamarabb fogom elhagyni, mint ál-
modó szemed emlékét és az éjsza-
kában, mely fekete palástként borul 
a magyar pusztára, ezután mindig a 
te édes gyermekhangod csilingelé-
sét fogom hallani. Nem ismertem 
asszonyt, csak mióta téged megis-
mertelek és akkor is rád fogok gon-
dolni, ha az életből kifáradva tipe-
gek valamikor a behavazott falusi 
temető felé. Ha az enyém volnál, 
ha a szegénységemet megosztanád 
velem, boldogabbá tennélek, mint a 
királyok, akik gyémántokat és drága-
köveket raknak a lábaidhoz í 

András elhallgatott és sápadtan 
vette föl cigarettáját, Sándor bácsi 
elnémult a meglepetéstől, az öreg 
társalkodónő elismerőleg bólintott, 
de Le Rosier kisasszony arcán nem 
látszott semmiféle indulat : csak a 
mosolygás tünt el a szeméből s a 
tekintete belemélyedt a levegőbe, 
mintha valami csodálatosan finom 
és megindító zenét hallott volna. 
Pillái bágyadtan lebocsátkoztak, orr-
cimpája gyöngén megremegett, 
mintha édes és kábító illatok lebeg-
tek volna körülötte. De aztán egy-
szerre felnyitotta a szemét s pillan-
tása szinte hipnotikus tűzzel mé-
lyedt az Andráséba, mintha a lelke 
közepébe akart volna belelátni, 
mintha minden érzést, szomjúságot 
és szenvedélyt, ami a férfiban lo-
bogott, hirtelen át akart volna szivni 
a saját lelkébe. András megborzon-
gott a gyönyörűségtől, melyhez ha-
sonlót még sohase érzett életében; 

de aztán ismét visszatért a földre, 
mert Le Rosier kisasszony halkan 
megszólalt : 

—•* Nagyon szép \ 
— Nem mondtam? — szólott 

Sándor bácsi, aki lassanként szintén 
magához tért meglepetéséből. 

András még mindig nem csilla-
pult le annyira, hogy beszélni tud-
jon, de sápadtsága lassan elmúlt s 
remegő kezével ajkához emelte a 
cigarettát. Vonásai azonban még 
mindig fáradtak és idegenek voltak, 
mintha egy gyötrelmes utazásról 
tért volna vissza. 

— Öcsém — súgta neki Sándor 
bácsi magyarul — hottentotta le-
gyek, ha te nem érezted, amit 
mondtál s ha ez a kis ördög ki nem 
találta, hogy mit beszélsz l Ugy né-
zett rád, mintha minden szavadit 
megértette volna. 

A hölgyeknek később kedvük jött, 
hogy a kaszinóba felnézzenek s a 
két ur előzékenyen elkísérte őket. 
Le Rosier kisasszony közömbösen 
haladt el a roulette-asztalok mellett, 
nem igen látszott törődni a közfel-
tünéssel, amit megjelenésével a já-
tékosok közt keltett, minden szava, 
minden kedvessége a fiatal magyar 
uré volt, aki szinte magatudatlanuí 
kisérte a folyton hullámzó sokasá-
gon keresztül. 

— A roulette ostoba kockajáték I 
— magyarázta Andrásnak, aki anti-
talentum volt minden néven neve-
zendő szerencsejátékban. — A poente 
az már egészen más ; aki okosan 
játszik, az a poente-asztalnál hamar 
megszerezhet egy párisi palotácskát. 
Akarja, hogy megtanítsam a biztos 
nyerés tudományára ? 

— Ha ez magának örömet okoz . . . 
— Nekem ? Magát hidegen hagyja, 

hogy nyer-e vagy vészit? Persze, 
majdnem megfeledkeztem róla, hogy 

La Sphinx qui rit 
(Eau de Toilette) 

Mindenütt luphaii! \ i j j lőtö világ arcvim ! 
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tiznapi járóföld és ötven kastély 
,/urával beszélgetek. 

Egy öreg, francia ur előzékenyen 
átengedte helyét az asztalnál Le 
Rosier kisasszonynak, aki elővett a 
reticule-jéből néhány aranyat s mo-
solyogva hátraszólt Andrásnak : 

— Adjon maga is öt Napoleont 
s közösen fogjuk kifosztani a monte-
caríói bankot. De ne mozduljon a 
hátam mögül, mert az a babonám, 
hogy maga szerencsét hoz nekem ! 

Le Rosier kisasszony feltett két 
BTanyat a vörös szinre, nyert, dup-
lázott, újra nyert, újra duplázott, 
mire András a játék szabályaival 
tisztába kezdett jönni, már garma-
dával állt előtte a zöld asztalon az 
Eiany és a bankjegy. A croupier, 
maga a játékmester is hálásan bó-
lintott, — mind a ketten lekötele-
zettekn«k érezték magukat, hogy a 
hires művésznő a bank pénzét meg-
dézsmálja. A közfigyelem teljesen 
Le Rosier kisasszony felé fordult, 
de ő nem vette tudomásul a feléje 
sugárzó hódolatot ; néha bizalmasan 
hátramosolygott Andrásra, mintha 
valami régi pajtásság volna köztük 
^ meztelen vállát gyöngéden oda-
érintette a fiatalember kezéhez, 
mely a karosszék támláján pihent. 

— Legyünk szerények és megelé-
gedjünk ezzel a kis aranyhegygyei ? 

András megrázta a fejét. 
— Nem, én sohasem voltam a fél-

sikerek barátja. Vagy mindent, vagy 
semmit, — ez a Dombyak jelszava. 
Most már ne hagyjuk abba addig, 
mig ezt a viskót is el nem nyerjük 
a szegény bank feje fölül. 

(Folyt, köv 

Hamis fogatfért 
mindenkinél többet, ezüstért 2 40—4 20 
aranyért 47-120 K-ig, brilliánsért legtöbbet s"1: Mendelsohn F.™"«*"; ,. 

EstélycipőK 
r •«—-"-—s 1 Kossuth Lajos-u. 4 

A tüz 
A Városliget orgonabokraival egyidejűleg 

kivirultak a Gundel-vendéglő fehér abroszéi. 
Pesten nem az első fecske csinál nyarat, 
hanem az első fehér abrosz a Gundelnél. 
S ha mér itt van az a kis tavasz, egy-kettőre 
megtelik az előkelő ligeti vendéglő. A Mű-
csarnok vernisszázsának napján az egyik 
ilyen nyaraló társaság fantasztikus menüt 
rendelt a Gundelben. Ami szem, szájnak 
ingere, az mind asztalukra került. A társa-
ság tagjai voltak : R. Lenkeffy Ica, a férje 
Roboz Imre és Kálmán Ubul. A menüt ter-
mészetesen Kálmán Ubul állította össze 
Lucullushoz méltó zsenialitással, s ebéd 
végeztével Lenkeffy kijelentette, hogy ilyen 
jól még sohasem ebédelt. E bók természe-
tesen nemcsak Kálmán Lucullusnak, hanem 
a Gundel konyhájának is szólt. Mikor a 
pincér felszolgálta a kávét, Roboz meg-
kínálta feleségét és Kálmánt pompás hami-
sítatlan, garantált víznyomásos Dritte Sorté-
val. Gyufája a társaságnak azonban nem volt. 

— Tüzet kérek — mondta Lenkeffy. Az 
udvarias pincér azonnal szolgált tűzzel. 
Előbb Lenkeffy Icának nyújtotta a gyufát, 
aztán Roboznak, s végül Kálmánnak. A ked-
ves Ubul azonban gyorsan elfújta a gyufát. 
Lenkeffy felkacagott : 

— Ubul, hát ilyen babonás. Maga is hisz 
a mesében, hogy ha hárman gyújtanák rá 
egy szál gyufával, a harmadik meghal ? 

— Sőt — válaszolt Kálmán — nem hiszek 
a mesében. De ezt a mesét maguk a gyufa-
gyárosok találták ki, hogy ne spóroljanak 
gyufával az emberek. Mért ne keressen az 
a szegény gyufagyáros ? 

Lenkeffy és Roboz hirtelen nem tudták, 
gyufagyárat akar-e gründolni Kálmán, vagy 
pedig — tényleg babonás ? 

végleg eltávolít B a c h Manci 
nd SZaloKüI kozmetikai intézete. Mindennemű * szépséghibák kezelése, szeplöel-
Uvolitis, ráncok kicimiUs*, arcgőzOlés és arcmasszáZE 
jntánycs bérletben. Budapest, VII., Almásty-jitca 8. 
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y iaai2uarom 
Operette 3 felvonásban. 

Szövegét irta : Dr. Martos Ferenc. Verseket irta : Kulinyi Ernő. 
Játsszák a Király Színházban. 

Zenéjét szerzette: Vincze Zsigmond. 
(Folytatás.) 

5. JELENET. 
Lívia, Komorna. 

Lívia. (Uti ruhában jő a szállodából ku-
tyusával — a komorna utána.) Jól meg-
értette Mária I Mindenkinek azt kell hin-
nie^ hogy a gyorsvonattal utazom. 

Komorna. (Livia felé termet, mert az ö 
ruhájában van.) Mindenki azt hiszi méltó-
ságod. A podgyászt már kivitték a pálya-
udvarra. 

Livia. Maga utána megy jegyet vált és 
beül egy elsőosztályu kupéba . . . Mintha 
csak én lennék. 

Komorna. Igenis ! (Indul.) 
Lívia. Megálljon csak ! Mondja nem az 

cn ruhám van magán ? ! 
Komorna. (A legtermészetesebben.) Ter-

mészetesen ! ! Arra számitottam, hogy eb-
ben a ruhában és sűrű fátyollal az arco-
mon könnyebben összetévesztenek méltó-
ságoddal I 

Livia. Nagyon jó ! Maga nagyszerű lány. 
— Hol a sofför ? 

Komorna. A hotelben várakozik. 
Livia. Küldje gyorsan ide. 
Komorna. Parancsára ! (El a hotelbe.) 

6, JELENET. 
Livia, fenő. 

Jenő. (Álmaszkban, soffór hosszú kabát-
ban stb. kilép a hotelből.) 

Lívia. (Nem néz reá, később az ölebbel 
foglalkozva háttal áll Jenőnek.) Figyeljen 
jól János ! Félóra múlva indulunk hosszú 
túrára. Ugy készüljön el, hogy ide többé 
nem térünk vissza I 

fenő. (Változtatott hangon.) Parancsára I 
(Indul.) 

Livia. Megálljon ! Rezerva kerekekről 
gondoskedjon. Maga régi kipróbált hü em-
berem, János ! Magában megbízhatom.. . . 

Senkinek sem szabad észrevennie az in 
dulásunkat. Akarom, hogy az elutazásun-
kat a legmélyebb titok fedje. Meg is mond-
hatnám, mi az oka ennek a titkolózásnak . . . 
de az végre nem is fontos . . . . Gondolja, 
hogy az úrnője veszedelemben forog . . . 
valaki üldözi és hogy ön meg akarja men-
teni attól, aki leskelődik rá ! (Most kezd 
felé fordulni) Ugy-e János tuljárunk az 
eszén ! 

Jenő. (Ez alatt szemüvegét, sapkáját ka-
bátját levetette, elegáns polgári ruhában 
áll Livia előtt.) 

Livia. (Felismeri, rémülettel mered reá.) 
Maga ? ! I 

Jenő. (Mosolyogva.) Ezer bocsánat ! 
Livia. Én — én azt hittem, hogy a 

soffőröm ! ! 
Jenő. Ugylátszik a szobalánya összeté-

vesztett vele. 
Livia. Rettenetes ember. 
Jenő. Miért? 
Livia. Mert kicsalta a titkomat. 
Jenő. Meg kellett győznöm arról, hogy 

előlem nincs menekülés ! Bárhová megy, 
követem, mint az árnyék ! 

Livia. Megrémitl Félek magától! 
(Zene kezdete.) 

Jenő. Nincs mitől félnie és nincs hová 
menekülnie. De ha tudni akarja nem is 
tőlem fél, hanem önön magától ! Érzi 
hogy szeretem és attól fél, hogy viszont 
szeret, — Higyjen nekem ! 

Livia. (Sóhajtva.) Ha mernék I (Hirtelen.) 
De hiszen már úgyis késő ! Ön beleegyo 
zett a válásba ! 

Jenő. Nos, legfeljebb elváltunk ! Annál' 
szebb !, Legalább újra kezdhetjük az ege-
szet! És a kezdetén kezdhetjük. 

Reminiszcencia. 
Ketten. Tündöklő, csillogó álmunk 

El ne szállj, drága színes napsugár 

„FOTO" 
fényképészeti # # 
4c szaküzlet 

BUDAPEST, 
Rákóczi-ufSO* 

Eladás nagyban és kicsinyben. T e l e f o n : J Ö z s e ! 2 8 — 3 2 , 
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Sóvárgó életünk, vágyunk 
Szerelem, költözz a szivünkbe már. 

Lu u1. iKetten egymást átkarolva az ének' 
ke! mennek bal egy felé, a kijárásnál, ka-
céran Jenőhöz.) Maga rettenetes ember ! 
(Eltűnnek bal egy felé.) 

7. JELENET. 
Mózsi, Jancsi, — 8 karbeli cigány, — egy 

zenekari primhegediis, majd Laci. 
Kezdet. (Mind utcai ruhában.) 
Mózsi. (Bal háromról jönnek.) Na hát, 

most itt az egész tisztelt banda. Hozzuk 
határozatba, hogy mi legyen. (Középen áll.) 

/ancsi. ( Mózsi mellett — többiek körű' 
lőttük.) Primás nélkül nem lehet hatá-
rozni. 

Mózsi. Mit, hogy primás nélkül? Tán 
megkérdezett minket a Laci, mielőtt a 
konytecét felcsipte ? 

/ancsi. Mi akartuk, hogy legyen reklám-
konytec ! 

Mózsi. De nem azér', hogy a Lacinak 
legyen kit ölelgetni, hanem azér', hogy 
beszéljen a világ a bandával. 

Jancsi. Nahát, beszélni beszél. 
Mózsi. Beszélhet mán, ha innen kiteszik 

a szűrünket! Szégyen, gyalázat! Szalóny-
zene túrjon ki eg y bandát ! 

Mind. Igaz! Gyalázat! Disznóság! 
Mózsi. Proponyálom a tisztelt bandának, 

ne hagyjuk magunkat ! 
Mind. Ne is ! Aki ádója van ! 
Mózsi. Mielőtt belekezdene a szalónyzene, 

gyujtsunk mi rá ! Ne törődjünk mi a 
Lacival! 

Mind. Ne törődjünk vele ! Gyujtsunk rá ! 
Jancsi. Proponyálom, hogy mi lesz a 

napidíjjal? Elveszítjük, ha játszik a banda! ! 
Mózsi. (Ravaszul.» Csakhogy primás nél-

kül, nem banda a banda ! 
Jancsi. Emmán igaz ! Osztán ki vezérli 

a bandát, ha nincs primás! 
Mózsi. Proponyálom a nagybőgőst. 
(ancsi. Proponyálom a klarinétost. 
Mózsi. (Fitymálva.; Tisztelem a klariné-

tot, finom hangszer szó sincs róla, de hogy 
meri közeltolni a pofáját a nagybőgőhöz ? 

/ancsi. (Dühében majd elfúlva.) Nagy-
bőgő ? Az is valami ? — Ha nem tisztel-
ném a tisztelt banda jelenlétét, kimonda-
nál», hogy inkább lennék sustér, mint 
nagybőgős ! 

NTiM BAPÀT A 
T©i !_£¥ . 

A Diana-toiletkészlet gyBnyőrtt dobozban egy 
Diana-pudtirt, egy tégely Diana-arckrémé', és 
egy darab Diana- Xia készlet Ära 4c.—• K 
saapp&jit tar talmaz. nagy „ „ 60.— , 

M i n d a n ü t t k a p h a t ó i 

MIN N I ' M H I HI I WII W M > IMIIN 

Mózsi. (Felfortyanva.) Te mersz beszélni 
te dudás ? Te likbillegető ! 

Mind. (Egyik igazat ad — másik ellea-
véleményt ad le — zaj.) 

Mózsi. I Már-már egymásnak akarnak 
Jancsi. I menni, amikor 
Laci. (Belép balra III. sétabot zsaket. 

Rosszkedvű, gyűrött ábrázatú. Nagyhan-
gon, előre menve.) Mi az hé ? ! Népgyűlés? 
Pofozkodás ? ! 

Mózsi. (Mogorván.) Arrul tanácskozunk, 
hogy mi lesz a bandával ? (Laci, Mózsi. 
Jancsi.) 

Laci Mért, hogy mi lesz a bandával. 
Mózsi. Merhogy mátul fogva ebbe a kávé-

házba szalónyzene játszik. 
Laci. (Megütődve.) Szalónyzene ? 
Mind Bizony ! 
/ancsi. Mi meg pakolhatunk. 
Mózsi. Szép dolog a konytec feleség, de-

hát cigány becsület is van a világon ! 
Mind. Ugy van! 
Laci. (Dühösen mordul rá.) Te akarsz 

megtanítani rá ? Te ? 
Mózsi. (Megszeppenve.) Nem én. A Janesi ! 
Laci. Kuss! 
Jancsi. Itt fusson ki a szemem, ha . . . 
Mózsi. Fusson. Fusson ! 
Laci. (Jancsira rivalva.) Kuss! 

8. JELENET. 
Voltak, Boldizsár, Panni, később Livia, Laci. 

Boldizsár. (Pannival karöltve jön balról.) 
Ami pedig a toilettet illeti . . . direkt . . . 
Pagintől . . . 

Laci. (Azt hiszi a bandából szóltak — 
hátra fordul.) Kuss ! 

Boldizsár. (Rémülten.) He ? Mi ? 
Laci. (Mogorván.) Pardony ! Gyere ide. 

Panni ! 
Panni. (Ugratva.) Nem látja kend, hogy 

a geróf úrral vagyok elfoglalva ? ! 
Laci. Eltakarodol onnat? Itt a helyed 

én mellettem. 
Panni. (Hozzá megy.) Lám csak. lám ! 

Hát mégis csak észre vette kend végtere 
valahára? Pedig kéthete kurizáltatam ma-
gamat egyfolytába ! De ugyan rá se hede-
rített ! Tán beragadt a szeme, mint a kö-
lyök macskáé ? ! 

Mind. (Nevetnek.) 
Laci. Ne izélj, Panni ! Gyere ide no ! 

Hagyd el azt a maflát ! 
Panni. Ha százszor mafla, azér geróf! 

Osztán ha kendnek van konytece, mér ne 
legyen nekem gerófom. 

Mind. Ugy kell : Hahaba ! 
Laci. De a teremburáját! Az én kon»-

tecem csak afféle komédia volt ! Magamba 
habaritottam, de csakis a banda miatt. 

Panni. Hát csak a banda miatt ? 
Laci. Csakis ! Mit nekem konytec ? Cigány-

lány az én galambom. 
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Panni. (Titkolt örömmel.) Galambja kend' 
nek a hóhér. Ha eddig én nem köllöttem 
kendnek hát most kend nem köll nekem. 
Át jobbra.) 

Boldizsár. (Engesztelőleg.) No Laei . . . 
Laci. Elmenjen mert . . . 
Boldizsár. (Hátrál.) 
Laci. IPannihoz.) Ki nem kell neked, te 

rongyos. A prímás nem köll neked? 
Panni. Ki a prímás ? Hol a primás ? 

Kend a primás? Cigány se mán kend, nem-
hogy primás ! Eladta kend a bandáját napi' 
dijér ! Ehun egy primás, a hires primás, 
akinek tilos hegedülni! 

Cigányok. (Cigányszavakkal helyeslik.) 
Laci. Én nem vagyok primás? Nekem 

tilos hegedülni? Az árgyélusát nekil 
Mind. (Cigánynyelven, mintha azt mon-

danák — ne hagyd magad — fele Panni 
— fele Laci felé huz.) 

Panni és Laci. (Mindketten hosszabb ci' 
gány-nyelvü párbeszédet folytatnak.) 

Mózst és jancsi. (Bele-bele beszélnek, egy 
második, egy harmadik leinti őket.) 

Laci. (Végül egy negyedikbe köt bele, 
hogy mit avatkozik bele az ő dolgába, 
erre a negyedik cigány pártján vannak, 
mind zajongnak, végül a cigányt a kabát-
jánál fogva a banda közé dobja. Ez a 
negyedik cigány kistermetű, éleshangu 
(tenőr) legyen. A jelenés annál jobb és 
hatásosabb.) Na, most aztán csülökre fiuk! 

Cigányok. (Örömrivalgással a pódiumra 
rohannak.) Bihabalibari álu bibahondaros 
stb. (Ponyvát hátradobja s a székeken el-
helyezkednek, várják a prímást. Prim-
hegedüs az első felvonásbeli cigányprimás 
helyére ül, hegedűje a felvonás elején oda 
legyen téve.) 

Laci. (Fel akar menni a dobogóra.) 
Boldizsár. Szerencsétlen I Megőrültél ? 

Ha megtudja a menyasszonyod, a grófnő ! . . 
Laci. (Foghegyről.) Az enyém ugyan nem ! 
Boldizsár. Kié ? Hát ? 
Jenő és Lívia. (Boldogan besétálnak bal 

I-ről.) 
Laci. (Oda mutat.) Azé ! Ott már más a 

primás : 
Boldizsár. He ! Mi ! (Rémülten.) Lívia ! 

Jenő ! Mit jelentsen ez ? 
fenő E lu tazás t . . . a boldogság felé! 
Panni. (Eltűnik — hotelba megy.) 
Boldizsár. És ha mindenki meg is bolon-

dult, neketr, mindegy. Az aláírás megvan! 
A válás gilt! (A belépő Medveczkyhez) 
Ugye Medveczky? 

9. Jelenet. 
Voltak;2Medveczly majd Panni. 

Medveczky. (Csukló térdekkel támolyog 
befelé. Haja csapzott.) 

Boldizsár. (Rosszat sejtve.) Mi lelte magát ? 
Medveczky. (Siránkozva.) Kegyelem ! . . . 

Az okirat helyett. . tévedésből . . . a ló-
versenytippeket Írattuk alá. 

Boldizsár. Lóversenytippekct ! . . . Gaz-
ember ! (Levegő után kapkod, majd torkon 
ragadja Medveczkyt.) Tolvaj ! Gyilkos ! Tíz 
milliót rabolt el a zsebemből. Takarodjon 
innen ! (Medveczky el bal I.) 

fenő. (Líviához.) Eszerint el se váltunk 
egymástól ? 

Livia. (Lacihoz megy, meleg hangon.) 
Haragszik rám ? . . . Ne haragudjék ! (Ke' 
zét nyújtja.) 

Laci. (Megfogja Livia kezét.) De hogy is 
haragszom Tudtam én jól, hogy e' lesz 
a vége ! Csak egyet sajnálok ! 

Livia. Mit sajnál ? 
Laci. Szeretnék a nagyságos konríecnek 

bucsuzásul elhúzni egy nótát, de . . . (Csüg-
gedten.) eltörött a hegedűm . . . 

Panni. (A hotelből, sugárzó arccal, ma-
gasra emelt két kezében Laci hegedűjét 
tartva'jön Lacihoz.) Már összeragasztották ! 

Laci. (Pannihoz szalad, elveszi a hege-
dűt.) A hegedű. . . Panni ! . . . (Ölelés.) 
Most aztán együtt vagyunk ! Csülökre fiuk ! 
(A pódiumra ugrik s játszani kezd — a 
primhegedüs mellett játszik.) 

Finálé. 
Sej, molinárí linári stb. 

Vége. 

Ára 
25 kor . 

Ára 
25 k o r . 

src&psió. 
S d r b r ende lé séné l 
n incs pos takCl teég! 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
AZ ERÉNYI-ROSSI ROSINA MAGÁN-

ÉNEKISKOLA — művésznövendékeivel 1920. 
irájus 13-án d. e. 10 órakor a Kamara-
színházban rendezi nyilvános opera- e's dal-
matinéját. 1920. május 16-án d. e. 10 órakor 
a Vigadóban folytatja kezdő és haladó növen-
dékeivel Vizsgahangversenyét. Zongora kisérő 
Ftigl József zongoraművész. Jegyek a dal-
opera-matinéra a Kamara-Szinház pénztá-
ránál, a vizsgahangversenyre az énekiskolában 
Erzsébet-körut 40—42. alatt kaphatók. 

KELEMEN PÁL ÉS PALÁGYI LAJOS. A 
ininap történt meg a döntés a miskolci és 
a szegedi szinház uj pályázata ügyében. 
A miskolci színházra hatan pályáztak és a 
(pályázók közül Komjáthy Jánosnak volt a leg-
több kilátása. Már-már biztosnak látszott, 
hogy ő nyeri el a pályázatot, amikor a csü-
törtöki városi közgyűlésen váratlan fordulat 
történt. Az egyik városatya ugyanis titkos 
szavazást kért, amelynek eredménye az lett, 
fcogy Kelemen Pál 50, Komjáthy János pedig 
44 szavazatot kapott. 

A szegedi színházra mindössze ketten 
pályáztak : Palágyi Lajos, aki tizenhárom évig 
volt a miskolci szinház direktora és Almásy 
(Endre, a szegedi igazgató. A tanács hat sza-
vazattal egy ellen Palágyinak Ítélte a színházat. 

Itt emiitjük meg, hogy az eddigi tervek sze-
rint Polgár Károly Pozsonyt, Faragó Ödön 
Kassát, Szendrey Mihály Aradot és Sebestyén 
•Géza Temesvárt továbbra is megtartja. 

LENGYEL ÉS ARCÜBASEV. A Taifun 
most aktuális kitűnő szerzője és a nagy orosz 
iró, akinek „Szenvedély" és „Féltékenység" 
-című darabjait oly nagy sikerrel játszották a 
Vígszínházban, most társszerzői viszonyba 
kerülnek. Lengyel Menyhért darabot irt Ar-
cübasev világhíres regényéből a „Szanin"» 
ból. A darab Berlinben készült, ahol most 
Lengyel Menyhért él, de hogy hol és mikor 
kerül bemutatóra, arra nézve még nem tör-
tént döntés. 

ALMÁK, MELYEK NEM ESNEK MESSZE 
A FÁJUKTÓL. Érdekes vizsgaelőadása volt 
az Országos Sziniakadémiának szerdán, 
május 5-én. Az Aranyembert adták az Akadé-
mia végző növendékei, akik között nem kis 
arányban szerepeltek hires művészek gyer-
mekei is. Különös véletlen, hogy a szereplők 
hármának apja ma is nagy népszerűségnek 
«örvendő művész, egyiké iró, kettőé pedig 
színész. Krúdy Gyula szép és tehetséges 

leányáról Krúdy Ilonáról, Pethes Imre fiáról, 
Sándorról és Faludi Antal Sári leányáról 
van szó, akik a vizsgaelőadáson az Arany-
ember főszerepeit adták. 

A legnagyobb dicséret mindnyájukról, ha 
azt mondjuk róluk, mindhárman olyan tehet-
ségesek voltak, akár a papájuk. És még 
annyit, hogy a kedves papájuknak sok alakí-
tása és alkotása közül legnagyszerűbben 
sikerült mesterműve mégis csak a gyerekük. 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÍNTÁRSULAT 
NYÁRI SZEZONJA. Andor Zsigmond társu-
lata, mely a télen Székesfehérvárott játszott 
igen szép sikerrel, május 2-án befejezte a 
szezont és vidéki körútra indult. Bucsuelő-
adásul „Orpheu^ az alvilágban'-t adták és 
ez alkalommal a „Székesfehérvári Szinpár-
toló Társaság" művészi kivitelű emlékplaket-
tekkel jutalmazta a társulat legkiválóbb tag-
jait. A társulat melynek Mezei Margit, Vajda 
Piroska, Harsányi Ilona, Nagy Pál, Bellágh 
József és Gulyás Ferenc a vezető színészei 
és 54 tagot számlál, nyáron Veszprémben és 
Makón fog játszani. 

A „L'ART" 1FJU MÜVÉSZK TÁRSASÁGA 
május 2-án tartotta első matinéját a Téli-
kertben. Buttula Ede és Gerle A. Godfred 
.Flirt" című operettjét mutatták be. Az ötle-
tes librettóju és kedves muzsikáju operette 
főszerepeit Mende Klári, Goldschmidt Magda 
és Gerle György játszották. 

Brllltánsokat gábban vesz Székely Emil ékszerüzlete, Budapest, 
Iri ly-atca 51. Teréz-templommal szemben. Címre 

tessék figyelni. Telefon : József 10S-S5. 

KERTMOZI 
(Városl iget i fasor és 
Aréna»ut sarkén). Hetenként ul műsor! 

megrendelheti AZ ÚJSÁG «. 
Telefonszámon: József 16—26, Jtf zsef 13—15 

Kalapok festése 
S " Taaszky F. Király-utca 13 

G o z s d u - u d v a r , 111. é p ü l e t . 
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Szerkesztői üzenetek 
(£ rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
a színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk ) 
Kétségbeesett. Álhír. B. Valy. 1. 31 éves. 2. 

Nős. 3. A szinház a címe. 4. 38. 5. Van ; 
megrendelhető a Színházi Élet boltjában. — 
M. N. L. 1. Király-u. 82. 2. Közöltük a Szín-
házi Élet-ben. — Színész, Eger. 1. Valamely 
szinésziskolába kell előbb beiratkozni. 2. Ott 
megtudhatók. — Két kis bakfis. A szinház 
'titkára megmondja.—Lili. Nem színházi tárgyú 
kérdésekre nem a mi dolgunk válaszolni. — 
Hamlet 100. 1. Egyedül. 2. Igen. — J. B. Igen. 
Erre vonatkozólag az iskolánál (Sas-u. 18.) 
alatt kell érdeklődni. — J. Ilonka Kecskemét. 
1. Az Andrássy-uti Szinház tagja. 2. Nem 
színésznő a felesége. 3. Elvált. 4. Még nem. 
5. Fiatal, komoly, igazi müvészvér. — Régi ol-
vasó. Blaha Lujza 1850 szept. 8-án született 
Rimaszombatban. Apja Reindl huszárfőhad-
nagy, aki 1848 febr. hóban színész lett s 
Várai név alatt szerepelt a vidéken. Nevelő-
apja Kölesi Antal szinész és festő. Blaha 
Kölesi Lujza néven lépett színpadra Völgyi 
Lajos társulatánál győrött 1858 január 15-én, 
a „Koldusnő"-ben 1864-ben a budai Nép-
színházhoz szerződött, 65-ben Szabadkán 
működik, 66-ban Debrecenbe hívják, 71-ben 
a Nemzeti Színházban lép fel, 75-ben a meg-
nyíló Népszínházhoz szerződik, hol Tamásyval 
országos hírre tett szert. 

D. N.-érdeklődő. 1. Krisztina-körut 15. 2. 
26. — B. Lucy. Nem színházi vonatkozású 
kérdésekre nem válaszol a Színházi Élet. — 
Fekete tulipán. 1. Berlinbe szerződött. 2. 1889 
május 31 én született Kisszebenben. 3. 1913-
ban. Az akkori Színházi Élet-bői tessék ki-
keresni. 4. Még nem. — Fogadás. Téves a 
hír. — Katinka. Nem irta meg nekünk. B. 
Cicelle. A Színházi Élet-ben a nem előfizető 
olvasóinknak is készséggel válaszolunk 5 
színházi vonatkozású kérdésre. — Doktor. 
Ajánlatos előbb személyesen érdeklődni. — 
Bohém, Szo/ioAr.Valamely kabaré vagy orfeum• 
igazgatóságához kell benyújtani. — K. R. E. 
Nem üti meg a mértéket. — Színésznő akarok 
lenni. Tessék Rózsahegyi Kálmán színész 
iskolájához fordulni, ahoi bővebb felvilágosí-
tást fognak adni. Cime : VIII. Népszinház-u. 
22. — Százados-utca. 1. Berlinben vendég-
szerepel. 2. 29 éves. — Jocó és Maca. 1. Igen, 
lesznek még autogramm-délelőttjeink. 2. 
Korona-u. 4. 3. Nagykorona-u. 16. 4. Vilmos 
császár-ut 63. — Volt előfizető. A színházhoz 
címzett leveleket feltétlenül megkapják a kér-
dezett művészek. 

Fatime. 1. Jelenleg Berlinben vendégszerepel 
egy filmvállalatnál. 2. A Színházi Éiet kiadó-
hivatalában megrendelhető. 3. 4. Majd meg-
írjuk. 5. Rákóczi-ut 21. — Fanny. 1. Elssler 
Fanny táncosnő Bécsben született 1810 jut;. 
23-án, megh. ugyanott 1884 nov. 27. Több 
izben vendégszerepelt a Nemzeti Szinházbar, 
2. 1901 okt. 2-án született. 3. Antalffy Sándor. 
4. Levél utján. 5. Kossuth L.-u. 13. — Kórista 
lány. 1. Legalább 4 középiskola vegzettsége 

Butor-megőrzés 
szilárd épitményü külön fülkékben («ami Mtubie) 

Jw n tÖ-72. FISCHER VACUUM R-T 
József 60—88. VII., Dob-Utca 90. (Bajit ház.) 

ezüstért és aranyér t 
legtöbbet f i ze t : 

W Y 8 C H O G R O D , 
Tisza Kálmán-tér IS. BZ. 
Levelezőlapra jövők. 

szappant és 
sampont 
használ az l£Ui dáma ! 

Kapható mindan<111! 
Készíti : Banal» fyógrtár, Bpest, Erzsébet-kôrnt 56. 

HŰVÖSVÖLGYBEN a Sárkány-féle 
kávéház és étterem ®?ü!;t9Z,ek kedvenc taui-

, kozóhelye. Naponta nzson-mar megnyílt. nahangverseny. Villamos-
A zenét Zalai Pepita Gyula végállomástól 2 peronyi 
johirtl cigányzenekara távolságban a gyógyszer-

szolgáltatja. tár mellett. 

Brilliánst, aranyat, ezüstöt, régiséget, régi arany, 
és ezüstpénzt igen magas f P | w a | c j S I | t y 

veszek TIl, Dohány-o. 94 étuerMeE árban 

KOKSZ a pestszentlőrinci (Cséry-
féle) bányatelepről vaggon-
tételekben éa tel jes fuvarok-

ban megrendelésre azonnal kapható. Tanáosos 
a téli szükségletet már most fedezmi, mert 
kósóbbi torlódásnál szállítási határidőt nem 
garaa tá lha tank . , 

PESTSZENTLŐRINCI K0KSZTERMELÖ VÁLLALAT 
Budapest, V., Rudolf-tér 5., II. em. S. Te l . : 115-27 

„Repülő" Holczer balos Hamis fogakért , 
Budapest, VII., Rákóczi-ut 18. 

Tele fon : József 121-57. Te le fon : József 121-57. 

Illatszerek, kozmetikai, pipere és háztartási 
cikkek, kötött-, szövöttáruk, italok és gyarmat-
áruk eladása, nagyban és kicsinyban. 

arany, ezüst és brllliánsért bárkinél többet fizet | Telefon 
GOLDNER KÁROLY, VII, Rottenbiller-u. 64. | 135-83. 

MASCOTTE BAR z°"«orànàl 
VI., Nagymező-utca 30. 

igora 

E H R L I C H E M I L 

Tulajdonosok: F E L P M A N N é s S Z Á S Z 
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szükséges és annyi intelligencia, amennyit 
ily korban méltán el lehet várni. 2. 25 éves 
korig. 3. Ajánljuk Rózsahegyi Kálmán iskoláját. 
Cime: VIII, Népszinház-u. 22. 4. Szavalni 
vagy szereprészietet kell elmondani, haénekes-
pályára készül, énekrészt kell előadni. 5. 
Nem feltétlenül szükséges. — S. K. Ezt nem 
lehet keresztülvinni. — Lili hárónő 1. Igen. 
2. 3. Még nincs megállapítva. 4 Alkotmány-u. 
20. 5. Dr. Spätt ügyvéd. — H. Magda. A 
kérdezett művész 1891 márc. 31-én született 
Kisvárdán. — S. Ede. Sok iró neve fordul 
elö a Színházi Életbe-ben. — Fogadás. I. 
Igen, megrendelhető a Színházi Élet kiadó-
hivatalában. 2. 3. Nem válaszolunk vallási 
kérdésekre. Elvégre a művésznél mégis csak 
a művészi hitvallás a fontos ! 

Zenebarát. Hamperdink Engelbert Siegburg-
fcan született 1854 szeptember 1-én. Előbb 
építésznek készült Köln-ben, majd ugyanott 
a konzervatóriumba lépett Hiller unszolására, 
ki már korán felfedezte zenei tehetségét. 
1879-ben nyerte el az u. n. „RömerpreisM, 
~.ely 3 tanulmányévet biztosított számára 
Olaszországban. Munkája a „Jancsi és Juliska", 
magyarra Ábrányi Emil fordította. Budapesten 
1895 febr.-án volt a premierje. — Hü előfizető. 
1. A pozsonyi színházat újra Polgár Károly 
színigazgató nyerte el. 2. A színházban van : 
53 páholy, 1111 ülőhely. 3. Sebestyén Mihály. 
3893 március 2-án született Budapesten. — 
0. Ilka. A Színházi Élet-ben készséggel vála-
szolunk 5 sziházi tárgyú kérdésre minden 
olvasónknak, tehát azoknak is, akik példá-
nvonkint szokták megvenni lapunkat. — Mozi. 
1.' Olaf Fönss 1882-ben született. 2. Vigh 
Manci az orsz. szinészegyesület szinészisko-
Jáját végezte. Onnan előbb Nagyváradra szer-
ződött, ahol első fellépte a „Luxemburg grófja" 
Juliette szerepében volt. Négy év után a Városi 
Szinház igazgatósága tagjai sorába szerződ-
tette. 

H a m i s fogakat 

Platinát 
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Betű rejtvény 
Megfejtési határidő 1920. május 20. 

r i b I i 
A megfejtést és a nyertesek névsorát 

punk 1920. 21. számában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
I. dij : Egy könyv. 
II. dij : Egy arckép. 

III. dij: Egy kotta. 
A Színházi Élet 1920. 17. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: „Fenn az ernyő, 
nincsen kas'. 

Helyesen megfejtették 522-en. 
Az 1. dijat Lázár istvánné, V., Béla-u. 4., 

a II. dijat Vermes Sándor, VII., Személynök-u. 
11., a II. dijat Grósz Lipót, VI., Nagy János-
utca 9. nyerte el. 

A szerkesztésért feielős : INCZE SÁNDOR 

a pénzéi, 
hogy eladja ónska hang-

lemezeit potom áron. 

Budapest, 

Uj cserealkalom 
S régi vagy tCrött hanglemezért 
t e t s z é s s z e r i n t választhat egy 
jó karban tévft l e g s i k e r ü l t e b b 

felvételű hangiemezt 

Hangszerotthon 
F E K E T E M I H Á L V - n á l , 

V I I I . József-kőrút 9 . 
Legújabb felvételű lemezeit »agy r a k t á r a . 

Kéményseprő-vendéglő 
Aréna-ut 106. (A Műcsarnok mellett.) 

NAPONTA HANGVERSENY. 
A bohémvilág találkozóhelye. 

WAI.TZ GV0P.6Y tulajdonos. 

Mindent takarít Ditrichstein 
Telefon : József 116—5S. 

Nyo«t*?«'t TMHa műintézet kft- H teftryvByoKrtîa rt.-nái Bw!«wß! V., Ort*?-». 12—14 






