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Péchy Erzsi Helénája
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN
Nem tikkasztó délszaki diszlény,
nem fejedelmi vonaglásokban ideoda kígyózó nősténypárduc, nem
vérző aranyként lobogó hajzatu férfidelej, nem a kéj lihegést és áhítatot ébresztő megtestesülése, nem a
klasszikus és hagyományos Szép
Heléna a Péchy Erzsié, hanem valami szelídebb, enyhébb, törékenyebb, gyöngédebb s mégis a hagyományos Helénával vetekedő alakítás. Ott feszül ugyan alakján a
görög lepel, a vörös, pontosabban
szólva a narancssárga görög konty
is ott diszlik kedves feje mögött, a
művésznő különben is igyekszik magát, amennyire csak lehet, klasszikussá, persze offenbachi értelemben
klasszikussá stilizálni, de hiába : a
bájos, szőke, fitosorru, sváb-magyar,
hogy ne mondjam : osztrák magyar
Péchy Erzsi igazi lénye és varázsa
átütközik ezen a stilizáláson. A komoly operában, vagy drámában az
ilyesmi talán baj volna, de egy operett-ben, sőt egy opera bouífe-ban
is az alakitónak ez a győzelme a
szerepen, főleg, ha az alakitó egy
olyan báios jelenség, mint Péchy
Erzsi, mit se von le az élvezet nagyságából.
Péchy szinte eszményi megtestesülése ennek a gyermeteg, bájos,
könnyed, törékeny, szőke nőtipusnak, m«ly az összes nőfajták közül
az átlagférfi szivéhez legközelebb
áll. Vannak nőtipusok, melyek ma-

gasztosabb vagy bódítóbb hatásúak,
de üdítőbb, könnyedébb, gyengédebb egy sincs. Valami örök leányosság, valami tejfehérből és rózsaszínből összevegyitett szelídség jellemzi ezt a szépséget. A játéka
is halk, könnyed, minden raffináltságtól
és erőszakoltságtól ment.
Alig érzi az ember, hogy játszik, inkább csak az az impressziója, hogy
egy nagyon kedves kis leányka ideoda lebeg a színpadon. Külön varázsa, amit ma vçttem észre, hogy
kissé németesen beszél magyarul.
Legalább egyes hanglejtései, egyikmásik mássalhangzója igy hangzott.
De ez is, mint minden, amit csinál,
jól áll neki.
Mindez különben egy talán túlélés látású kritikus megállapítása. A
közönség, meg vagyok győződve
róla, fentartás és kritika nélkül át
fogja adni magát ennek a Szép Helénának.
Hisz nem is igen nyújt ez a feldúlt Budapest ezekben a sivár napokban összhangzatosabb és tisztább
élvezetet, mint a Péchy lenge bája,
leányos ábrándossága, üde, csengő
hangja. Azt hiszem, Offenbach, aki
nagy nő-szakértő volt, szintén meg
lett volna vele elégedve. Ennek a
pesti nyárnak legvonzóbb esti fényessége ez a ligeti Heléna lesz. Az illatos nyári éjszakák varázsába stílszerűen tog bele illeszkedni ennek
az alakitásnak a bubája.
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Hófehér márványoszlopok vágják a görög
ég mély kékségét és két óriási zöld fa terrász előtt. Szinte liheg és beleájul minden
az alkonyatba és az egész szinpad egy óriási
cselló, melyet végig csókolt lágyan és reszketőn a vonó, olyan mély és sejtelmes, szerelmes. A terraszon meztelen istennők szobrai, egy kerevet s azon az örök, az egyetlen, az asszony : Szép Heléna !
„Szép Heléna"! Mennyiemlékujjongaz emberben : Schneider Hortenzia, Judic, Jeanne
Granier, Pálmai, Küry, Geistinger és a többiek ; és micsoda melódiák I . . .
„El, el, el Cy terébe I"
Pajkosan csendül Offenbach muzsikája és

a szivünk mosolyog, talán Ő, a szivünk,
dúdolja a dalt. A Scala-szinház szinpadán
ismét életre kelt Páris és Szép Heléna históriája. Menelausz, Orestes, Agamemnon és
a többiek egy német-zsidó muzsikus zenéjére végig táncolják a mitológiát. Offenbach
szelleme ismét diadalmaskodott és oly friss,
meglepő ma is, mint T865-ben, amikor kifütyülték. Mert a Szép Helénát Péris kifütyülte a premieren. És kilütyülte a második, a harmadik előadáson is, és a huszonötödik előadáson már a „Szép Heléna" melódiáit fütyülte és a századik előadáson tombolva ünnepelte a zeneszerzőt. A Scala premierjén a közönség, mintha a párisi száza-

PÉCHY ERZSI, GALETTA FERENC
(He'éna)
(Péris)
Scala-szinház — ,Szép Heléna"

(Angelo fotografia)
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dik előadás publikuma lett volna. Óriási sikert aratott Offenbach ur Pesten 1920. májusában.
•

Valósággal színházi esemény ez az előadás. Bródy István, a Scala igazgatója olyat
produkált, amiért nem csak sikert, de hálát
is érdemel. A reinhardti rendezés nyomán,
de a saját ötleteivel, tudásával, szellemességével hozta a Szép Helénát. Csupa ötlet,
pompa, meglepetés a szinpad, legméltóbb
kerete Offenbach muzsikájának. Az első felvonás mozgalmassága, tömeget, Chalchas,
a királyok, az óriási kar, a verseny, a felvonulások : csupa szin, a bibor és a leghalványabb kék és a fehér ezer és ezer változatban. Egy óriási kaleidoskop az első felvonás külső képe, s az egyes vona- Tlakban mennyi szatira, humor, pajzánság. Bródy lorgnont ad Szép Heléna kezébe, Orestes monoklit visel,
a két Ajax a legdivatosabb szalmakalapot a görög királyi palásthoz.
És a spártai templom kapujában a
főpappal egy pesti lánckereskedő
diskurál, akinek Vitsinger a neve . . .
A második felvonás : mint egy szerelmes dal, telitve lobogó érzésekkel
és ujjongásokkal, a harmadik felvonás tengerpartján olyan balettet látunk, hogy párisi színpadokkal veszi
fel a versenyt Bródy. A reinhardii
hidakat is alkalmazza, Menelausz,
Orestes, a papnők a közönség soraiban viszik a cselekményt. Nagyon
meg kell dicsérni Bródy Istvánt azért,
amit produkált.
Az ő érdeme az is, hogy Karinthy
Frigyesre bizta Meilhac és Halevy
urak kissé már ósdi szövegének átdolgozását. Karinthy Frigyes szatírája közel rokona Offenbach muzsikájának, minthogy a zeneszerző egy
egész mondát, egy egész kort figurázott ki partitúráján, Karinthy nagyszerű humora egy-egy viccel embereket és érzéseket, századokat, jelszavakat, politikai irányzatokat tüz gombostűre. Ez a fordítás a legméltóbb
szöveg a muzsikához. És Harmath
Imre verseit is meg kell dicsérni.
*

És minden szenzációkon fölül szenzáció
az uj Szép Heléna : Péchy Erzsi. A legeslegszebb Szép Heléna ő, micsoda királynő
és micsoda asszony. Mintha : nemcsak ő
rá irták volna a szerepet, de már maga
Vénus is ő rá gondolt, mikor azon a bizonyos szépségversenyen a legszebbet Ígérte
Párisnak. Zeng és tombol a diadalmas szépsége, a válla, a karja, a gesztusai, ahogy
mozdul, ahogy ölelésre tárja karjait, ahogy
elömlik — mind, egy görög istennő» mozdulatai. Csodálatosan szép ez az asszony
és ahogy játssza ezt a szerepet, az is csodálatos. A búja busongása megremegteti,
csakúgy, mint az örömpi, sikolyai ; a második felvonás nagy jelenetében pedig mély
sóhajt vélt ki a nézőtérből. A hangja egyre

Dr. SZEKELYH1DY FERENC
(Páris)
(Papp felv.)
Scala- színház: „Szép Heléna"
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fejlődik. Nagyon szépen énekelt, a staccatoi
könnyedek, bravúrosak. A legnagyobb sikeréhez ért most el Péchy Erzsi.
•

*

Parist a premiéren dr. Székelyhidy Ferenc,
a második előadáson Gafetta Ferenc játszotta, s a további előadásokon is ők ketten felváltva fogják játszani.
Székelyhidy
nagyszerű hangján külön élvezet volt a
„Páris Ítélete", Galetta pedig játékban, énekben a legjobbat adta. Mindkettőjüknek egyforma nagy sikerük volt.
Balogh Böske Orestese csupa temperamentum, jókedv. A táncait tombolva ujráztatta a közönség, Az első felvonásban, amikor a spártai színésznők élén a belépőjét
énekli, csupa jókedv, vidámság. A második
felvonásban boszorkányosan elegáns, a harmadik felvonásban is minden jelenésénél
tapssal fogadja a publikum. Ez a tehetséges,
kedves művésznő egyik legszebb sikerét
aratta Offenbach operettjében. Utolérhetetlen Orestes volt Balogh Böske. Meglepetés
Gyárfás Dezső, mint Menelausz. Ez az igazi,
a klasszikus Menelausz'az övé. A szegény,
megcsalt királyocska akinek dadogása mögött a szive sir. Nem tudtunk eddig elkép-

zelni sem egy hatalmas alakú, kövér Menelauszt, s most látjuk : ez az igazi, élő szobra
a megcsalt spártai királynak. Ez a nagyszerű szinész főrészese a sikernek. Gyöngyi
Izsó Agamemnonja és Horti Sándor Chalchasa klasszikus operettfigur \k. Gallai Nándor és Simonyi Dezső mulatságos két Ajax,
Hegyi Izsó imponáló Achilles, Kulinyi Ferenc, mint Eutikles, Köváry Lajos, mint
Philocomenus kifogástalanok, kedves Somogyi Rózsi, mint Pylades, Pintér Margit,
mint Bachis és igen bájos a hat papnő
Kovács Teri, Halmi Vilma, Pintér Stefi,
Haraszti Emmy, Hegedűs Manci és Halmi
Ilona. Vitsingert, a lánckereskedőt Kornay
Dezső adta ügyesen.
És akiknek nevét még fel kell jegyezni :
Faragó Géza tervezte Péchy Erzsi kosztümjeit. Külön cikket kellene irni ezekről
a toalettekről. Különösen a harmadik felvonás strandtoaletteje keltett föltűnést.
A fehér, sötétzöld, csikós ruha hátul derékig
dekoltált, a szoknya buggyos és térdig
érő. A toalettehez hosszúszárú tulipán ernyőt visel Péchy és kis világos fejéket,
melyről szalag hull alá a hátára. A grandiózus toalette Schwartz Irma szalonjának

'Papp /e/v.)
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PÉCHY ERZSI
(Heléna)
Scala-szinház
Szép Heléna'
(Angelo jotografio)

SZINHÄZI BLET

6
Ízlését, művészi készségét dicséri. Az
óriási anyaghiány nem akadályozta Schwaitz
Irmát, hogy a legszebbet és a legjobbat
adja.
*

Balogh Böske toalettjeinek tervezője a
franciásan finom és ötletes Angelo. A művésznő második felvonásbeli kosztümjével
remekelt különösen Angelo mester. Kombinálta a klasszikus ruhát a legújabb párisi
divattal. Cilinder, frakk és a frakk alatt
rövid tunika. Igen szépek, finomak a balletés az énekkar ruhái is, valamennyit, Angelo
tervezte. Balogh Böske ruháival pedig ismét
Schwartz Irma szalonja remekelt.
A díszletek tervezéséért minden dicséret
megilleti Kálmán Lajost, a balletet Zöbisch
Ottó tanította be, a modern táncokat Gallai
Nándor. És nem szabad megfeledkezni Barna
Izsóról, aki a zenekart vezette méltóan
Offenbach muzsikájához.

Bródy István direktor
és a „Szép Heléna" állatszereplöi
(Papp felv.)

Nyári premier-bankett

GYÁRFÁS DEZSŐ
(Menelausz)
Scala-szinház : ,Szép Heléna"
(Papp felv.)

A Szép Heléna bemutatója után mondani
sem kell, hogy színültig megteltek a ligeti vendéglők publikummal és szereplőkkel. Nemcsak a publikum volt sok, hanem a szereplők is, ugy hogy a szokásos premier-bankettet csoportokban tartották meg. Egyes
csoportok a Gundelban, mások a Kéményseprőben ünnepelték a nagy sikert.
A Gundelnal a következő asztalokat sikerült feljegyeznünk :
1. Péchy-aszta! : négytagú társaság a legszebb Szép Helénával az asztalfőn, mellette
Faragó Géza, a gyönyörű Szép Helénakosztümök tervezője.
2. Balogh-asztal : Az asztalion a fürge
Orestes, körülötte mohón vacsorázó újságírókkal.
3. Wertheimer-asztal: A három Wertheimer fiu és Kálmán Lajos, a díszlettervező
titkár.
4. Beöthy-asztal: Beöthy László a családjával és néhány barátjával.
5. Sacelláiy-asztal : A leglelkesebb színházrajongók kedves társasága. Lehettek vagy
tizenketten.
A többi asztalról helyszűke miatt nem
referálhatunk, de megjegyezzük, hogy azoknál is a Szép Helénáról beszéltek.
A Kéményseprőnél Bródy István asztala
állt, hogy ne mondjuk : ült az érdeklődés
központjában.
Jelen voltak : Bródy István, a felesége
Upor, a felesége, Gyárfás, a felesége, Szabolcs Ernő, Szőllősi Rózsi, Bársony István
Varga Irma a férjével, Horti Sándor és még
vagy öten.
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PÉCHY ERZSI, GALETTA FERENC
(Heléna)
(Páris)
Scala színház — „Szép Heléna'
(.Angelo fotografia)

SZÍNHÁZI EKET

8

A Szép Heléna első premiérje
Irta : LAKATOS LÁSZLÓ
A véletlennek sajátságos ütközésével találkozik össze három hir a megfogyatkozott
újság papirosán. Budapesten, a városligeti
Scala-szinházban a Szép Helénát játsszák,
Offenbach klasszikus operettjét. Párisban
— közel a nyolcvanhoz — most halt meg Hortense Schneider, aki az Offenbach-operettek
leghíresebb primadonnája volt. Spanyolországban pedig — irják a lapok — valamelyik
vidéki bikaviadal publikuma sorában feltűnt
a kilencven egynéhány esztendős Eugenia
császászárrté, aki Offenbach leghívebb közönsége volt.
Offenbach. A második császárság. Milyen
kísérteties hasonlatossággal dolgozik olykor
a történelem. A franciák második császársága volt kicsinyben a világháború előtti
Európa. Egy uj társadalom van fejlődésben,
világraszóló vállalkozások, soha még csak
nem is sejdített vagyonok. Gazdag, bőséges
élet, tébolyult munkakedv. Végre itt az
aranykorszak, amiről álmodtak a költők,
amit hirdettek a próféták. Azután — jött

a háború, Franciaország véres katasztrófája
és utána a kommün. Végül megalázó béke,
teméntelen hadisarc és — az emberek kezdtek újra összeszedelőzni, dolgozni, hogy
azután nagy szerencsésen elérkezzenek —
I9T4-hez. A második császárság volt a mi
időnk előjátéka. Annak a korszaknak pedig
gúnyos, zseniális és százezreket szórakoztató muzsikusa Offenbach.
Klasszikus operettjei, a Szép Heléna,
Orfeusz, a Gerolsteini, a Trapezunti, a Kék
szakáll, a Párisi élet, stb. mind a hatvantól
hetvenig terjedő időben kerültek szinre.
Hetven után mér csak egyet irt — igaz, a
legszebbet — a Hoffmann meséit, de ez
már csak halála után került szinre. A Hoffmann-ban Offenbach a tiszta költő, nagy
operettejeiben, amelyek a műfaj máig is
veretlen klasszikusaiban, társadalmat gáncsoló, embereket korholó szatirikus kegyetlenségében odáig ment, hogy lehurcolta
még az Olympusról is az isteneket, még
pedig olyan tökéletesen, hogy mint Strind-

HORTHI SÁNDOR
GALLA!, BALOGH, SIM0NY1
(Chalchas)
(Ajax II.) (Orestes) (Ajax I.)
Scala szinház — „Szép Heléna'
(Papp /elv.)
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berg, aki őt egyébként nem
szerette, vallja, a Szép Heléna előadása után lehetetlenség többé a régi lélekkel
olvasni az Iliászt. Offenbach az operette-komponista,
egy boldog, magáról feledkezett kor muzsikusa volt,
szabadszellemü, szabadszáju,
istenien pajkos. Korlátlan ur
a szinpadokon, neki minden
szabad volt. Oly jó soruk
volt az embereknek, hogy
szinte örültek, ha őket csipdesték és azt se nagyon
bánta az akkori társadalom,
ha mindjárt a görög mitológia isteneinek képében állították őt pellengérre.
És ezek után legyen szabad lelepleznünk az Operette klasszikusát. A Szép
Heléna — ki hinné ma ezt
el ? — a premiérején megbukott. Egyike volt a legbotrányosabb színházi bukásoknak. 1865 januárban
játszották először a Palais
Royalban Hortense Schneider adta a címszerepet, a
főbb férfiszereplők voltak
Couderc, Kopp, Guyon és
Hamburger, az akkori Páris
legelső operette színészei.
A közönséget nem lephette
meg a darab környezete
sem, hiszen az Orfeuszt
akkor már nagyon sokszor
adták, sőt a Szép Heléna
épen az Orleusz sikerének
folytatása akart lenni. Mégis
az emberek unatkoztak. A
muzsika elveszett, a próza
dadogott. A hires Sarcey
például ezt irta a szövegről :
„Komikus jelenetei abszolút
hatást tévesztenek. Az egészben nincs cselekmény, a
főbb jelenések érdektelenek
és szenvedélytelenek'". A
harmadik felvonásra már
alig maradt közönség a néző-

BALOGH BÖSKE
(Orestes)
Scala-szinház — „Szép Heléna*
Angelo fotográfiája és kreációja)
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téren. A sajtó kivétel nélkül rosszat irt a darabról, még a szerző jóakaró barátai is csak
enyhitő és magyarázó körülményeket hoztak
fel Heléna mellett. A színház [másnap uj
darabot próbált.
De az uj premiéreig kellett a Helénát
játszani. Az első tiz-tizenöt előadáson megismétlődött a bukás, a huszonötödik felé
érthetetlenül javult a hangulat, az ötvenediken már a darab hetvenötödik előadására
jegyeztek elő jegyeket. A századik előadás
májusra esett. Parisnak sosem volt oly rekkenő, kánikulás májusa, mint abban az esztendőben. A szezon összes sikereit legyilkolta a meleg, egyedül a „Szép Heléná"-val
nem birt. A színház nem tarthatott nyári
vakációt, mint Sarceyirja: „A párisi aszfalt
még este is csak ugy olvadozott a tüzes
melegben, a közönség még sem engedett
ebből az operetteből, a színészekről csurgott a verejték, de az emberek valósággal
verekedtek egy zenekari ülésért". Végre is
a színészek dőltek ki. Másodszereposztásban kellett játszani a darabot, amely ekkor
már sorra hódította meg előbb Brüsszel,
azután Berlin, Bécs és a többi nagy váro-
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sok közönségét. Sarcey a szinház történelmében ezt a páratlan esetet — világsikert,
amely botránnyal és bukással kezdődött —
később magyarázni igyekezett mindenfélével, többek között azzal, hogy a színészek
csak a későbbi előadásokon élték magukat
bele szerepeikbe, dolgozták ki a szöveget,
stb.
Nem rossí magyarázat, csak elégtelen,
különösen ha meggondoljuk, hogy a ma
már ötvenötéves darab azóta bejárta az
egész világot, mindenféle nyelveken és
mindenféle színészekkel került színre, mindenféle korban és mindenféle közönség előtt.
(Nálunk Pál may Ilka és Küry Klára voltak
a régi időben a leghíresebb, legemlékezetesebb Helénák.)

SZÉP HELÉNA - AZ ASZFALTON. Matton Sándor dr. irodájában állapodott meg Bródy
István Karinthy Frigyessel, hogy
az lefordítja a „Szép Heléná"-t.
Aláírták a szerződést. Karinthy hóna alá
csapta a szövegkönyvet és karonfogva távoztak. A Lipót-köruton
jöttek végig s útközben Bródy elmondta,
hogy képzeli el az uj
fordítást. Karinthy végighallgatta a direktort, aztán a következő kijelentést tette:
— Én pedig, ahogy
te akarod, nem csinálom a fordítást.
, És ezzel szépen letette a „Szép Heléna"-t
az aszfaltra és tovább
sétált. Bródy meglepetten szaladt utána.
Utóiérte s felvették ismét a tárgyalás fonalét. Viszont „Szép Helénát" elfelejtették felvenni. Jó messzire voltak már, amikor egy
kisfiú lépett hozzájuk :
Orestes barátnői:
— A bácsik vesztetKovács Teri, Halmi Ilus, Haraszti, Pintér Stefi, Hegedűs Manci,
ték el ezt a könyvet ?
Somogyi Rózsi
A könyv: a „Szép
Scala-szinház : „Szép Heléna"
(Papp felv.)
Heléna" volt
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Medgyaszai Mimi mamája:
az első magyar Szép Heléna
Talán kevesen tudják, hogy Magyarországon először — Pálmai Ilkát
is megelőzőleg — Offenbach „Szép
Heléná"-ját Medgyaszai Mimi édesanyja, Medgyaszai
Ilka játszotta.
Medgyaszai Ilka most hatvannyolcéves, huszonötéves koráig volt színésznő, akkor férjhez ment és örökre
bucsut mondott a színpadnak, hogy
oda csak mint lányának kísérője és
tanítója térjen vissza. Tizenhétéves
volt, mikor először énekelte Aradon
„Szép Helénát" 1867ben. Aztán jöttek :
Baja, Szabadka, Temesvár ;
mindenütt
forró tapsok, virágok.
Medgyaszai Ilka ismertté tette „Szép Helénát" és a darab híressé primadonnáját.

kaptam, „Borgia Lukretcia"-ban Orszinót és csak később játszottam
operetteket is. Istenem . . . milyen
gyönyörű szép szerepeim voltak a
„Kékszakállú herceg", „A dajka", de
főleg „Szép Heléna". Soha annyi
tapsot nem kaptam, mint mikor Helénát énekeltem, soha oly szívesen
nem játszottam, mint ezt és soha
még így nem sajnáltam, hogy otthagytam a színpadot és kiöregedtem,
mint most, mikor újra Szép Heléna
hódit Pesten.
Élénken és fürgén
beszalad a házba, kihoz egy pár régi,
kopott s z i n 1 a p o t,
szalagokat, Írásokat,
fényképeket. Mindegyiket szeretettel becézi, meg-meg simogatja és mindegyikről
Elmentem az első
mond
egy-egy rövid
magyar Szép Helénákis történetet.
hoz, hogy elbeszélgessek vele a múlt— Látja : „ Medról, most, mikor uj
gyaszai
Ilkának
a
erők viszik sikerre a
fiatalság, Budán 1870
darabot. Kis kertjéJulius" — mutat egy
ben fogad. Eleinte
aranybetűs fehér szakissé durcás, hogy
lagot.
Aztán
egy
csak most jut az emszürke kis papírlapberek eszébe, aztán
ról nevet rám egy
MEDGYASZAI ILKA,
csak
elmosolyodik,
az első magyar Szép Heléna
megható vers. Olköny futja be a két
vasom :
szemét és rosszalással
mondja :
„Légy üdvözölve, angyali Helen".
— Hát ide jön a szivemet fájElőkerül egy csomó kopott, poros
laltatni ?
holmi, mindről tud valamit, mind
Ezt olyan őszinte fájdalommal jelent valamit. Előkerül végre a „Szép
mondja, hogy nem lehetett szólni. Heléna" szinlapja.
És mikor kimondja a rég nem monPálmai Ilkáról beszél, aki utána
dott nevet : „Szép Heléna", kiül az jött, aztán Péchyről, akit nagyon
arcára az emlékezés mosolya és dicsér és szeret, aki megríkatta és
merengve, áhítattal mesél :
felszakította már-már behegedt sebeit.
— Tizennégyéves voltam, mikor Hirtelen, nehogy elsírja magát, leáelőször léptem színpadra Debrecen- nyáról, Mimiről, kezd beszélni, hogy
ben. Nagynéném, Marczell
Gézáné milyen sikerei vannak Berlinben és
Egedi Mari, aki akkoriban egyik lég- mint hivják mindenfelé, Hollandiába,
jobb operaénekesnőnk volt, vitt a Amerikába.
deszkákra. Előbb operaszerepeket
Mikor elbucsuzunk, mégegyszer a
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lelkünkre köti a fényképet és a szinlapot: vigyázzunk rá, nehogy elvesszen. Es kissé szégyenlősen és
sóhajtva :
— Azért mégis csak jó, ugy néha,
a múlthoz visszatérni és ilyenkor
csak örülni tudok, hogy még vannak,
akik emlékeznek rám, akik nem felejtették el az első Szép Helénát, (g. g.)
IIEIKiYASZAV ILKA julaloinjüléka.
látTányoivIg operetté tatoaal syafeorlattai!

Orestes kocsisa
Mit tagadjuk ? Orestes kocsisát Samunak,
sőt Schöngut Samunak hivják. Az ő konflisán vonul színpadra a „Szép Heléna"
első felvonásában Balogh Böske, mint
Orestes. Heteken át tanította Bródy István
Schöngutot, hogy amikor Balogh leszáll a
kocsiról és fizet, kezdjen lármázni a következőképen :
„Orestes ur ez kevés I Hússzoros a taxi,
kérek még 50 drachmát".
A premieren Samu nagy zavarában elfelejtette a szerep szavait s igy kezdett veszekedni Orestessel :
„De nagysád, mit képzel ! Ilyen hosszú
utért 20 koronát? Nem sül le a bőr . .
Nem folytathatta tovább, mert a tulőszintén játszó Schöngutot gyorsan leintették.
Orestes kocsisa különben egy szelid és
kedves negyven, negyvenöt éves fiatalember. Ha valaki délután hat óra felé beül a
kocsijába és Óbudára akar menni, Samu
kiviszi a Ligetbe." Mert hét órakor már
játszik a Scálában. És neki most ez a legfontosabb. Sokkal fontosabb annál, hogy a
pasasnak, aki kocsijába ült, Óbudán van
dolga. Samu lovát — ellentétben gazdijával — nagyon előkelő néven nevezik. Guszíer II. a neve. Mit mondjunk róla ? Egy
született görög fáltos.

Az első magyar „Szép Heléna" szinlapja
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A LEGNEHEZEBB KURA. A
történet ott kezdődik, r.ogy a
legszorgalmasabb és legagilisa
b b Kökény Ilona a minap
berekedt. PoIIatschek doktor,
megtiltotta a fellépést, pihenést és levegőváltozást ajánlott a rekedt művésznőnek és a következő
bizonyítványt állította ki részére :

„Kökény Ilona művésznőnek makacs gégehurutja feltétlenül kétheti

hallgatókurát

igényel

jó

le-

vegőn. Dr. PoIIatschek Elemér".
Kökény a bizonyítvánnyal beállított Báidos igazgatóhoz, ahol érthető derültséggel
fogadták a szokatlan orvosi rendelést.
— A jó levegőt — mondták Kökénynek
— be fogod tartani a Balaton mellett. De
a „hallgató-kúrában" nem hiszünk.
|,iKökény sem.

S C H Ö N G U T sAMU
(Orestes kocsisa)

Scala-szitiház : ,Szép Heléna'

(Papp felv.)
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PÉCHY ERZS!
(Heléna)
Scaia-szinház — „Szép HelénaK
'Angelo futografiá)
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A báróné levelei : rózsasz'nü
átkötött kecses kis csomag-, amelynek
nagyon fontos, mondhatnók döntő szerepe
van ebben a kedves, vidám darabban. De
az ide-oda vándorló levélkötegen kívül
egész sereg más levél is szerepel Rákosi
Jenő kitűnő bohózatában. A leveleknek egész
halmaza játszik itt fontos és a szereplő
személyekével egyenlően lényeges szerepet
s a három felvonásban nem kevesebb mint
huszonkét változata van a levélírásnak, átadásnak és át-nem-adásnak. A legszenvedélyesebb levélíró a darabban Petronella

MATÄNY, BÁNÓCZI, BOJDA
Belvárosi Színház — mA báróné levelei"
(Papp felv.)
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Klivényi uramnak második, még
iiatal és kívánatos felesége. A romantikusan
érzelmes hölgy nem annyira szerelemből,
mint inkább nagyravágyásból lett a gazdag,
öreg licsur felesége, de a házassápba magával vitte gyermekkori ábrándját, gyengéd
vonzalmát Kallóczy Dezső iránt, akivel
bizalmas és szenvedélyes levelezést folytat.
Ezek a levelek „a báróné levelei", amelyek
nagyon nyugtalanítják Dezsőt. Váltig mondogatja Petronellának, égesse el ez áruló
iratokat, a delnő nem akar szerelme zálogaitól megválni. Matild kisasszony női
divatáru üzletében ismerkedünk meg az
egész társasággal, mindenekelőtt Klivényi
Mór úrral, aki szerelmes Lodoiszkába, a
szalon legszebb kisasszonyába, kinek kedvéért már egész raktárra való holmit vásárolt össze. A vén ficsúr szívesen jár a
lányok után és senkitől sem fél, csak a
harcias Petronellától, aki szeretné kikapós
urát kordában tartani és nem egészen alaptalanul, de mindenesetre jogtalanul féltékenykedik. De szerelmes Lodoiszkába Kallóczy Dezső is, akinek kétségkívül nagyobb
reményei lehetnek, bár a szép masamódlány
kijelentette, hogy örökre pártában marad. És
van Lodoiszkának egy harmadik udvarlója
is: Hodola Ambrus, egy jámbor rozsnyc'i
kereskedő mamlasz fia, aki az apját is elküldi, hogy kérje meg számára a kisasszony
kezét. A tótosan beszélő kis Mariska, az
öreg Hodola gyámleánya nagy örömére
azonban Lodoiszka kosarat ad.
A levelek boszorkányos körforgása a
második felvonásban kezdődik, amikor már
tudjuk, hogy Petronella báróné a toalettszobájában őrzi azokat a szerelmes leveleket, amelyeket Dezső hozzá irt. Hogy bonyolultabb legyen a helyzet, Petronella is ir
levelet Dezsőnek, magához kéretve a fiatal
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embert. Klivényi ugyanis elhatározza, hogy
első házasságából született leányát, Jankát,
a felesége legnagyobb kétségbeesésére nőül
adja — Dezsőnek. A megrémült báróné
magára vállalja, hogy a frigy érdekében
beszél majd Dezsővel és megirja első számú
levelét. Időközben Lodoiszka elhozza a ruhákat Klivényiékhez és amig egyedül van
Petronella szobájában, magához veszi a
rózsaszínű szalaggal átkötött levélcsomót,
majd rosszullétet színlelve elkisérteti magát
az időközben odaért Dezsővel, hogy az
ne beszélhessen négyszemközt a bárónéval.
Petronella felfedezi a levelek eltűnését,
férjére gyanakszik és végső kétségbeesésében megirja második számú levelét Dezsőhöz, amelyben bejelenti a katasztrófát és
közli, hogy nincs más hátra, mint a páros
szökés. A levelet kézbesités végett átadja
az inasnak. De elkészült időközben egy
harmadik levél is. Janka irta, aki semmi
körülmények között nem akar Dezső felesége
lenni, mert szerelmes egy fiatal kereskedősegédbe, Léczey Ernőbe. Ennek irta meg
gyászos sorokban a készülő nagy tragédiát
és a levelet ugyancsak az inasnak adja át
kézbesités végett. Az inas szabadkozik, nála
már van egy levélkommissió. Ki irta ? A
báróné. Kinek ? Kallóczy urnák. Janka elkéri
az ostoba inastól a levelet és helyette a
magáét bizza rá. Gyanítja mostoha any-
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jának gyengéd viszonyát és most bosszút
akar állni. A második számú levél tehát
Jankához kerül.
Közben még egy negyedik levéllel is megismerkedünk, de ennek csak a fele van meg.
Elsárgult, régi papiros, tépett foszlány,
Hodola Pét ;r uram hozza Klivényi úrhoz,
aki már rég elhalt barátjának, egy gazdag
lengyel kereskedőnek írására ismer benne.
A kereskedő meghalt és vagyonát azóta
Klivényi kezeli, várva, hogy az örökös
jelentkezik majd egyszer. Az elsárgult papírlapból kitűnik, hogy a lengyelnek maradt
egy kis leánya, de hogy az hová lett, arról
Hodola uram nem tud felvilágosítást adni.
Lodoiszka időközben megbánta tettét,
visszalapozik és titokban újra helyére teszi
a levélcsomót. A bosszuvágyó Janka apjának
adja át az inastól elvett levelet, Klivényi
azonban gavallér, nem bontja föl, megvárja
Dezsőt, aki nemsokára visszatér. A báróné
kétségbe van esve : ha a levelet meglátja a
férje, veszve van. Szerencsére Dezső feltalálja magát. Átveszi Klivényitől a levelet,
felbontja és lassan tagolva olvasni kezd —
egy másik levelet, amelyet Petronella sietve
ir le a háta mögött. Mire a felolvasás kész,
elkészült az ötödik levél is, amellyel boszorkányos gyorsasággal kicserélik az aminózus másodikat. Ez kerül Klivényi kezébe:
egy egyszerű teára szóló meghívó.

Nagy Margit, Rajna Alice, Simonyi Mária, ;Dénes György, Petheő, Harsányi, Bánóczi,
Bojda Juci, Matány
Belvárosi Szinház — ,A báróné levelei"
(Popp felv.)
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Levéllel kezdődik a harmadik felvonás. A
hatodik levéllel, amelyet a bánatos, egyetlen
szép álmáról lemondó Lodoiszka irt és olvas
fel. Csupa szomorúság, bajsejtelem ez a
levél. Lodoiszkának közvetlen szomszédja a
fiatal Léczey, Klivényi Janka szerelme. Az
ő levelét véletlenül Lodoiszkához kézbesítették és így a szép masamód áthívja a
fiút, aki lesújtva értesül Janka soraiból a
készülő tragédiáról. Ez mér a hetedik levél.
Mialatt Lodoiszka a postára siet, hogy egy
vidékre szóló táviratot adjon fel, Janka jelenik meg szobájában. A fiatal leány szeme
az asztalon heverő levélre esik, elolvassa
és abban a hitben, hogy Lodoiszka öngyilkosságra készül rémülten, magához veszi,
azután átsuhan Léczey szobájába, mert
lépteket hall.
Klivényi jön, aki megint kísérletet akar
tenni Lodoiszkánál, de sietve elrejtőzik a

GALETTA FERENC
(Páris)
Scala-szinház — , S z é p Heléna"
(Angelo fotográfiája)
belső szobában, mert idejön a felesége, Petronella is a levelekért. Eközben Janka találkozik Léczeyvel és lelkendezve mondja el,
hogy Lodoiszka sötét gondolatokkal foglalkozik s bizonyságul átadja az asztalon talált levelet. (No. 7.) Klivényi eközben nagy
meglepetéssel megtalálja Lodoiszka szobájában a régi lengyel levél hiányzó részét és
az ugyancsak idetévedt Hodolé/al elsiett,
hogy megállapítsa az azonosságot. Meglátogatja Lodoiszkát Dezső is, akinek a
fiatal Léczey nagy lelkendezve adja át Lodoiszka levelét (No. 8.), amelyből Dezső boldogan állapilja meg, hogy a fiatal lány
szereti őt. Lodoiszka megkéri Dezsőt, csomagolja be a báróné leveleit és irja rá a
cimzést, hogy végre visszajuttassák a jogtalanul elvett csomagot, de erre már nincs
idő, mert a báróné is, Klivényi is visszatér.
HEGYI IZSÓ
(Achilles)
Scala-szinház : ,Szép Heléna"

(Papp^felv.)

A régi levél valóban a Hodola ur által
hozottnak kiegészítő része és igy semmi
kétség, hogy Lodoiszka az elhunyt lengyel
kereskedő elveszettnek hitt leánya ós a Kli-
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vényi által kezelt [vagyon örököse. Lodoiszka egyéb okmányokkal is tudja bizonyítani származását és megkéri Klivényit, vegye
ki azokat iratszekrénykéjéből. Szerencsétlen"
ségre ugyanoda tette Dezső a bárónénak
cimzett csomagot, amelyet megdöbbenéssel
talál meg Klivényi. Hosszas ki magyarázások
után végre Lodoiszka bevallja, hogy ő akart
egy kis meglepetést küldeni a bárónénak
és azért irta Kallóczy a cimzést, mert ő
tagnap óta — Lodoiszka vőlegénye.
Ezzel végett is ér a levelek labirintusa,
mert Petronella most már igazán visszakapja leveleit s ezek után valószínűleg el
is égeti őket. Klivényi beleegyezik, hogy
Janka Léczey felesége legyen és a konokul Lodoiszkába szerelmes Hodola Ambrus
sem idekenkedik most
mér attól a gondolattól, hogy elvegye a
tótocska Mariskát
A darabot kitűnő,
mintaszerű előadásban
játssza a Belvárosi
Szinház. A rendezőigazgató dr. Bárdos
Artúr, az eredetileg a
kilencvenes évekbe helyezett cselekményt artisztikus megértéssel
a harmincas évekbe,
a jámbor biedermeier
korszakba helyezte, miáltal a darab nagyobb
távlatot kapott és mosolygós naivitásaival
közelébb férkőzik a mai
néző szivéhez. Nagy
s e g í t s é g é r e voltak
Bárdos Artúrnak ebben az archaizálásban
Feiks Alfréd és Ferenczy Sándor, akik
festői hatású, silusos
díszleteket terveztek.
A Belvárosi Szinház
művészei egészséges
jókedvvel, sok finom ötlettel fűszerezve játszszák Rákosi Jenő újra
felélesztett kedves da-

rabját. Lodoiszka, a szép lengyel masamódkisasszony szerepében Simonyi Máriának van kitünö alakítása, a folyton leveleket
írogató bárónő pedig Rajna Alicében talált
pompás személyesitőre. Klivényit, Újházi
Ede egykori szerepét, harsányi Rezső játssza
a naggyá fejlődő színművész minden kvalitásával. Kallóczy szerepében finom és rokonszenves Petheö Attila, Klivényi Jankát pedig
Nagy Margit iátssza igen kedvesen. Pompás
kabinet-alakítást nyújt Hodola Ambrus szerepében dr. Bénóczy Dezső, Bojda Juci és
Matány Antal pedig végtelen kedves és
jellegzetes duzzogó szerelmesek. Marosi
Adél és a tehetséges Dénes György egészítik ki a kitűnő együttest.

PÉCHY ERZSI, GALETTA FERENC
(Heléna)
(Páris)
Scala-szinház — .Szép Heléna"
(Angela fotográfiája)

Mit hozott Sebestyén?
Ahogy megérkezett Sebestyén Géza társulatával Temesvárról — illetve Lököshézáról, ahol feltartóztatták a románok, —
azonnal felkerestük, hogy megkérdezzük :
mit hozott a budaiaknak ? A direktort a
legnagyobb izgalomban találtuk. Benn a
színpadon már próbálták a „Cigánybárót",
az irodában pedig a direktor tárgyalt a
szállítókkal, díszítőkkel, festőkkel, asztalosokkal. Vezérkara : mind az öt testvére segített neki a tárgyalásoknál. Sebestyén,
aki elszokott már a pesti áraktól, kicsit
meglepődött, mikor csak borravalókban
többet fizetett ki, mint két évvel ezelőtt az
egész Temesvár—Buda-i utért. A Horváthkertben különben sort állanak a szinkör barátai, akik üdvözölni jöttek Sebestyént.
A direktor kérésünkre igy nyilatkozott :

— Hogy mit hoztam magammal
Temesvárról ? Először is uj primadonnát. Szebeni Margitnak hivják, azt
hiszem tetszeni fog Pesten. Nekem
már Temesvárott tetszett. Uj tenoristát

is hoztam : Halmos Jánost, s még
három uj tagom van, akit nem ösmernek a budaiak : Marton Aranka naiva,
Kálmán Sári társalgási színésznő és
Harasztos Gusztáv naturburs. A többiek a régiek. Micsoda programmot
hoztam ? El fogjuk játszani a „Raskolnikov"-ot, melyet Dostojevszkij regényéből Biring irt színpadra és azt
Salgó Ernő fordította magyar nyelvre.
A dráma főbb szerepeit Virányi Sándor a Magyar Szinház volt tagja,
Füzes Anna, Bársony és
Czakó
játsszák.
— Reprizre tűztem én is Offenbach
operettjét a Szép Helénát. A címszerepet Hajdú Ilona fogja játszani,
Páris, az uj tenoristám, Halmos János
lesz. Legközelebb lesz a reprize a
„Kis szökevényének. A címszerepet, Küry Klára szerepét, Szebeni
Margit játssza, Kovács Mihály egykori szerepében Tamás Benő lép fel,
míg Hegyi Aranka szerepét Papp
Manci játssza nálunk. Tamás Benő
játssza majd a „Tul a nagy Krivánon"ban ismét az öreg tótot. Színre kerül
majd a r K Jdusdiák", a címszerepben Halmos Jánossal.
— Arról már tud is a budapesti
közönség, hogy két eredeti operettet
hozok. Az egyik Farkas Imre műve
és cime : „Debrecenbe kéne menni*;
a másik szerzői : Kőváry Gyula,
Harmath Imre, Marthon Géza és e
cime: „Bobby".
— Hoztam még sok mindent, dt
egyet- mást meglepetésnek tartogatok
Nem folytathattuk tovább az intervjut
mert a Horváth-kertben a „sor" türelmet
lenkedni kezdett. Elkezdtek kiabálni velem
hogy amúgy is „soron kivül" kerültem (
direktori szobába, ne üdvözöljem olyai
sokáig Sebestyént. Féltek, hogy rájuk má
nem kerül a sor.

GYÖNGYI IZSÓ, GYÁRFÁS DEZSŐ
(Agamemnon)
(Menelausz)
Scala-szinház — „Szép Heléna" (Papp felv.)

Az első kitüntetett táncművész Farkas Józsd
volt. 1825-ben a koronázás alkalmából 50<
forintot kapott 1. Ferenc királytól, mert nagyol
tetszett neki a lábujjhegyen bemutatott tánca
tu*
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A hermelines nő Máskor ilyenkor kezdődött a színházaknál
az uborkaszezon és nagy ambícióval készültek
a záporpróbára. Az idén ugylátszik másképpen
van. Példa erre a Vígszínház. Késő tavaszszal hozták az idei szezon legnagyobb sikerét,
a „Vanja bácsit" és nyárra ujabb szenzációval lepik meg a közönséget. Jean Gilbert
„Frau in Hermelin" cimü operettjét mutatják be
jövő hónapban a Vigszinházban. Az operett,
amely külföldön rendkívüli sikert aratott gyönyörű zenéjével és kitűnő szövegével, Hevesi
Sándor dr. fordításában kerül szinre és magyar címe : A hermelines nő lesz. Az operettújdonság ez alkalommal külön meglepetést
rejteget, mert primadonnává avat egy feltűnő
szépségű urileányt, akiről a pesti előkelő társaságban már régóta tudják, hogy gyönyörű
hangjával nagy színpadi jövő vár rá. Cséry
Ida mindössze három éve tanul
énekelni. Mestere Anthesz György,
az Operaház jeles tenoristája, környezete előtt a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkozott a fiatal
művésznő képességeiről.

Cséry Ida

színház kitűnő rendezője, Jób Dániel segítségével le tudom gyűrni
ezeket a nehézségeket. Azt hiszem
jövő héten elkezdjük a próbákat és
talán junius vége felé megleszj a
premier.
Ezeket mondotta a fiatal művésznő szerényen és bájos közvetlenséggel. Itt emiitjük
meg, hogy „A hermelines nő" férfi főszerepére a szinház Környey Bélát szerződtette.
Ezek után nem nehéz megjósolni, hogy milyen forró nyara lesz a Vígszínháznak.
A súgók a legönzetlenebb s a legkevésbbé
hiu emberek : minden darabot ők segítenek
sikerre és pedig névtelenül és látatlanul !

Felkerestük a jövő primadonnáját, hogy mondjon el egyei-mást
terveiről. Cséry Ida a következőket
mondotta a „Színházi Élet"-nek.

— A legnagyobb meglepetés volt számomra a Vígszínház meghívása. Sohasem
gondoltam arra, hogy máshol is feljépjek, mint az
Operában. Én operaénekesnőnek készültem és minden
ambícióm az opera volt. A
Vígszínház ajánlatát mégis
elfogadtam, mert ismerem a
„Frau in Hermelin" gyönyörű
partitúráját és a szerep nagyon tetszik nekem. A nyilvánosság előtt eddig is szerepeltem néhány hangversenyen, ahol klasszikus dalokat
adtam elő. A színpad világa
természetesen teljesen ismeretlen előttem és őszintén
szólva kissé zavarban vagyok,
ha a szerep színészi követelményeire gondolok. Remélem azonban, hogy a Víg-

CSÉRY IDA
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Szirmai Imre, Király Ernő
és a Jaguár
A mult számában hirdetett a Színházi
Élet cimerpályázatot, amely annyira megtetszett a közönségnek, hogy egész sereg
cimertervezet érkezett már hozzánk. Köztük
a legjobb hármat itt adjuk.

Az egyik Szirmai Imre cimere (tervezte
Germán Ervin), a másik Király Ernő cimere
(tervezte Kiszlingstein Katica), a harmadik
pedig a „Burlingtoni Jaguár" (tervezte Guth
Erzsi). Ezzel még nem zártuk le a cimer

BURUNGTONÍ ÍAQUÁH
círoare '

pályázatot, tessék pályázni tovább, a dij :
a cimert kapott művésztől egy autogrammos
fénykép. Kérjük Guth Erzsikét, aki a Jaguár
részére tervezett cimert, hogy válasszon
egy megközelithetőbb férfit, mert a „BurIingtoni" gonosztevőtől kissé bajos autogrammos fényképet szereznünk.
DÉRYNÉHEZ
Hol Te ragyogsz, a művészet örök rózsái
[teremnek,
Ámde művész kezeit vérzi ezernyi tövis,
Elhal a taps, az öröm-riadó nép zaja lenyugszik,
Zug az idő s busán hervad az ifjú virág.
Szép fiatalságban virul egy : a művészeti múzsa,
S amelyet a nép fűzött, megmarad a koszorú !
Kolozsvár, 1839 julius 11.

Három a vénlány
Néhány nap múlva gyönyörű melódiáktól lesz hangos a Budapesti Színház. Junius
3-án mutatja be újonnan szervezett és kiváló
erőkből álló társulata Walter Ko/o és Rideamus hires operettjét, a Három a vénlányt.
Ez az operett Berlinben rekordot teremtett,
mert egyfolytában ezerszer adták és Bécsben is a Johann Strauss-Theaterben százötven telt házat vonzott. A „Három a vénlány" nem paródiája „A három kislány"nak, csupa véletlen, hogy cime után Ítélve
annak látszik. Bájos, biedermeyer miljőben
játszódik az operett, amelynek szövegírója,
az álnéven szereplő Rideamus nem isme'
retien a pesti közönség előtt. Több hires
szövegkönyve már nagy sikert aratott. Walter Kolo zenéjéről elég egyelőre annyit
megjegyezni, hogy egész Berlinben éneklik
az operett számait, amely csupa ötletes és
fordulatos sláger.
A Budapesti Szinház a legnagyobb gonddal készül az előadásra. A díszleteket Spanraft Ágoston az Operaház díszlettervezője
tervezte, a ruhákat pedig a berlini hires
Baruch-cég készítette. A szereplők külön
meglepetést fognak kelteni, mert a szinház
igazgatósága összeválogatta a legkülömb
operett-szinésznőket és szinészeket. Szöllősi
Rózsinak a Fővárosi Orfeum ünnepelt primadonnájának, Antal Erzsinek, a kolozsvári
Nemzeti Szinház és a Télikert nagytehetségű operettdivájának és Kerényi Irénnek,
a Nagyváradi Szinház kitűnő szubrettjének
rendkívül hálás szerepek jutottak a darabban. A férfiszerepeket Sugár Gyula, a Télikert bonvivanja és Koltay Jenő, a bécsi
Künstlerspiele népszerű tánckomikusa vállalták el. A darab rendezése Szabolcs Ernő
avatott kezében van. Ha még megemlítjük,
hogy a szinház zenekarát is kibővítették
erre az alkalomra, ugy végeztünk is előzetes beszámolónkkal.
A Budapesti Szinház különben megszerezte előadásra a „Madame Boccaccio' cimü
elmés francia bohózatot. Engel és Horst
„A szovjet-feleség'
cimü kitűnő szatíráját
és Xavér Mounier „Sári te csalsz" cimü
vaudevillejét. Kérdés azonban, hogy „A három a vénlány" sikere folytán mikor kerülhetnek előadásra ezek az újdonságok ?
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INTIM PISTA,
hogy mi volt az elmúlt
hét legérdekesebb
színházi eseménye ?
— A legérdekesebb
? Góth Sándor és
Tapolczay
Dezső kibékűlése.
A Városi
Színházban
történt
ez a kibékülés
a
vasárnapi Tosca-előadáson.
Két
érdekes
hallgató került itt véletlenül
egymásmellé. A földszint
első soraiban
szomszédok lettek a közelmúlt
szinészbetegjei : Solti Hermin és Góth Sándor,
akit
természetesen
a felesége is elkísért a
színházba.
Különösen Góth
megjelenése
keltett
szenzációt : a betegsége
óta
ezúttal volt először színházban.
Tapolczay Dezsőt, aki már husz év óta nem
volt beszélő-viszonyban
Góthtal,
anynyira
meghatotta
az eset, hogy odasietett hozzá és szívből gratulált
szerencsés
felgyógyulásához.
— Mi is szerettünk
volna
Jeritza
második fellépéséhez
elmenni, de csak
a „Carmen"-hez
kaptunk jegyet.
Óriási
volt !
I — A Jeritza-vendégszereplésről
jut
különben az eszembe, hogy
legközelebb
a mi Operaházunkban
is érdekes
„Carmené-előadás
lesz. A népszerű
Bizetjpera címszerepében
uj szereplő
mutatkozik be : Sándor Mariska, Sándor
Erzsi
íövére, kinek orgánuma ós
énekmüvéizete egyre
szebben
fejlődik,
a zeneiart pedig ez alkalommal először fogja
Urigálni Karátsonyi
István, az Opera\áz egyik érdemes
korrepetitora.
— Mi újság van még az
Operaázban ?
— Egy szenzációs
házasság
és egy
em kevésbé
szenzációs
válás van kéiülőben,
sőt a kettő
össze is
függ
jy mással.

— És a szereplők ?
— Erről egyelőre
még nem
nyilatkozhatom.
Nagyon korai volna.
Majd
meghallják.
— Mit tud a külföldi
magyarokról
?
— E héten egy jelenleg külföldön élő
budapesti
szép
asszonyról
hallottam
nagyon kedves történetet.
Faludi
Sándorné, a Városi Színház
kitűnő
igazgatójának
a felesége, mint tudják, már
közel egy év óta Abbaziában
üdül. A
kedves, finom úriasszony
leánykorában
színésznőnek
készült
és nem
mindennapi képességeit
a minap nagy
sikerrel
érvényesítette
az olasszá lett
osztrák
üdülőhelyen.
Az abbaziai uri
társaság

ÁBRÁNYI EMIL
a régebbi költői nemzedéknek egyik legkiválóbb
és legismertebb tagja május 20-án hatvankilencéves koiában hirtelen meghalt. Lirai
versein, rendkívül népszerű hazafias ódáin
kivül irt elbeszéléseket, szini bírálatokat, színdarabokat is, de irodalmi munkásságának
legértékesebb része a műfordításai. Byron
„Don Juan"-ja és „Manfred"-je, Rostand
„Cyrano"-ja és a „Sasfiók"-ja igazi remekei,
legszebb kincsei műfordításainknak,

SZINHÄZI EIîET
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nagyszabású jótékony célú
hangversenyt
rendezett és azon fellépett Faludi Sándorné is. Énekelt és szavalt olasz nyelven és hallgatósága
zajos
ovációkban
részesítette.
A hangverseny
után nagy
banket
volt, amelyen résztvett
az est
legelőkelőbb vendége, az olasz vezérkar
főnöke is. Pezsgőbontásnál
Faludi Sándorné egyszerre
megragadta
a gyöngyöző itallal
teli poharat
és csengő
hangon, felkiáltott : „Uraim, igyunk a
magyar Fiúméra !" Általános
elképedés,
kinos zavar fogadta ezt a hazafias
felbuzdulást, a vezérkari
főnök
azonban
finom mosollyal szintén
felemelte
poharát és a társaság felé fordulva
igy
szólt: „Amire egy szép asszony
inni
akar, arra mi kiüríthetjük
poharainkat f

TOMPA BÉLA bonvivan,
a Scala-szinház buffetjénck bérlője
(Papp felv.)

Zajos
eviva
közben igy
ünnepelték
Abbaziában az olaszok a magyar
Fiumét!
— Nem tudja mikor lesznek a Rózsahegyi iskola vizsgaelőadásai ?
— A jövő hónap elején. A nagyon
érdekesnek
ígérkező
vizsgaelőadásokat
Rózsahegyi
Kálmán az idén a Belvárosi
Színházban tartja meg, de azért munkáját nem szünteti
be. Az idén lesz
nyári tanfolyama
is, sőt felvesz
arra
növendékeket
is. Rózsahegyiék,
mint
minden
évben az idén is
Leányfalun
nyaralnak,
de Kálmán barátunk
azért
minden héten kétszer-háromszor
bejár
a városba. Igy aztán elhatározta,
hogy
iskoláját nem szünetelteti
nyáron sem,
külön kurzust
hirdet.
— Miféle nyilatkozatot
adott le Tompa
Béla ?
— Az egyik
amerikai
magyar
lap
valami ostoba pletyka
alapján
megírta,
hogy a népszerű énekes társulatot
szervez és azzal őszre kimegy
Amerikába.
— No és?
— Egy szó sem igaz a dologból és
ezért nyilatkozott
Tompa Béla. Különben, hogy mennyire nem igaz a dolog,
arról meggyőződhetnek,
ha
kimennek
a S cal a-színházba. Tompa Bélának nincs
ugyan szerepe a „Szép Heléná"-ban, de
azért mégis szerepel a színházban : kibérelte a büffét. A
megnyitó-előadáson
hallatlanul
izgatott
volt az uj büffétulajdonos. Azt mondta, még soha,egy eilen bemutatón
sem volt olyan
lámpaláza, mint ez alkalommal.
De, talán
mondanom
sem kell, hogy ebben az
uj szerepeben
is kitűnő volt
Tompa
Béla és pompásan, vagy ha ugy tetszik :
tompásan
működött
a büffé is. Most
pedig . . .
— Csak még egy szót Intim Pista :
hová megy ?
— Sietek a Városi Színházba,
hogy
jegyeket
biztosítsak magamnak az olasz
operaelőadásokra.
Szenzációsak
lesznek ! Csókolom a kezçiket. 4 viszont*
látásra, í
•
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Náni és a Sárga csikó
Heltai Jenő társulata a közönség változatlan érdeklődése mellett vendégszerepel
a Fővárosi Orfeumban. Már az első előadások bebiionyitották, hogy a társulat a legkitűnőbb együttesek közé tartozik, amely
bátran felveheti a versenyt a főváros színházaival. Összjáték, rendezés, az egyes
szereplők kvalitásai teljesen érthetővé teszik
a közönség nagy érdeklődését. A Cigánybáró és A falusi kislány Pesten, nemkülönben a Boszorkányvár
a legpompásabb
és legklasszikusabb operett-előadások közé
tartoznak.
A legnagyobb érdeme azonban a debreceni társulatnak az, hogy azt a műfajt
kultiválja a legnagyobb előszeretettel, amely
teljesen letűnt a fővárosi szinházak műsoráról : a népszínművet.
A népszínmű,
amely egyik külön specialitása a magyar
színházi kulturának, amelynek irodalmi jelentőségét senki nem vonhatja kétségbe,
amelynek levegőjében nevelkedett fel és
izmosodott meg a magyar szinpad, úgyszólván mér csak az emlékek közé tartozik.
Amióta a nemzet csalogánya, Blaha Lujza
elhallgatott és nem a szinpad fényében,
hanem otthoni magányában élvezi örök
dicsőségének ragyogását: Szigeti, Szigligeti,
Csepreghy nem jutnak szóhoz a magyar
színpadon. A debreceniek műsorában — és
ezt a legnagyobb örömmel kell tudomásul
venni — nagy helyet foglal el à népszínmű.
A gyimesi

vadvirág

előadása

a

legszebb

emiekeket idézte fel azokban, akik élvezni
tudták a legmagyarabb műfaj e jeles alkotását. Az előadás pompás volt. A szereplők
kitűnően illeszkedtek a darab stílusába és
[levegőjébe. A kiállítás, a székely táncok
gyönyörűek voltak. „A gyimesi vadvirág"
nagy sikere arra buzdította a debreceni
Kábeleim: Feleky Newyork

szinház igazgatóságát, hogy legközelebb
szinrehozza Foliinusz Aurél Nániját és
Csepreghy Sárga csikóját. A Náni címszerepére sikerült megnyerni a színháznak
Berky Lilit, aki legutóbb a Nemzeti Szinház
Follinusz-ünnepélyén kreálta ezt a szerepet.
Beszámolónk befejezéséül fel kell sorolnunk azoknak a neveit, akik leginkább részesei a nagy sikernek : Honthy Hanna,
O. Hilbert Janka, Kovács Lili, V. Egressy
Gitta, Gazdy Aranka, Pe> celly Magda, Ocskay Kornél, Székely Gyula, Bihari Ákos, de
a többiek is mind kitűnő színészek.

FELEKY

KRÚDY ILONKA,
Krúdy Gyula leánya, az Országos Színművészeti Akadémia második vizsgáján Schiller
„Stuárt Máriá" jában a címszerepet játszotta
sikerrel.
(Angelo fotográfiája)

KÁROLY

Alapíttatott 1890. évben.

színházi vállalatai

Palace Theatre Building, N e w York
Magyar színműveket, operetteket szinrehoz, drámai és zenei kitűnőségeket képvisel Amerikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. Megszerzi amerikai darabok előadási
jogát Magyarország területére.
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Mi van a szolnoki
művészteleppel?
A szolnoki művésztelepet annak idején,
amikor Szolnok a vörös front középpontja
volt, szomorú sors érte. A telep egyik házában a vörösek géppuskákat és a parkban
ágyút állítottak föl, aminek természetesen
az lett a következése, hogy az oláhok állandóan ágyútűz alatt tartották a telepet. A
művészek rémülten menekültek a műtermekből. Pestre jöttek s még a hősle kü

A szolnokiak : jávor Pál, Zombory Lajos,
Vidovszky Béla, Szlányi Lajos, Fényes Adolf
(Pólya Tibor rajza)
Zombory Lajos is kénytelen volt otthagyni
a lakását és műtermét, pedig ő kéthéttel
tovább állta az ágyutüzet, mint a többiek.
A diktatúra bukása után nyomban hozzáláttak a telep újjáépítéséhez, de, persze
nehezen ment a dolog. A hidat, mint ismeretes, felrobbantották a visszavonuló vörösök,
a Tisza is elöntötte á telepet, anyag sem
volt, ezer baj ós akadály késztette a telep
régi lakóit, abban, hogy visszatelepedhessenek régi otthonukba.
Most végre valahára annyira haladtak az
újjáépítés és javitás munkájában, hogy
junius elejére elkészül a telep és a régi,
úgynevezett „törzslakók" Fényes Adolffal a
telep vezetőjével élükön ismét bevonulhatnak az újjáépített műtermekbe. A telep
lakói Zombory Lajos Vidovszky Béla, Szlányi

Lajos és Jávor Pál már erősen készülődnek
az utazásra és junius elején újból ott fognak
állni a festőéllványok a szolnoki művésztalepen.

Mire készül az „Artes"?
Az „Artes" hatalmas művészeti programmra készül. Szegedi és miskolci nagysikerű vidéki kiállításain megmutatta, hogy
művészi terméket is el lehet adni a vidéki városokban, nemcsak úgynevezett „giccseket".
Most Nagyváradon fog kiállítást rendezni
és „román" területen fogja terjeszteni a fölényes magyar kulturét. Rengeteg fáradság
és sok akadály legyőzése után sikerült csak
kieszközölnie, hogy a románok megengedjék ezt a kiállítást, amely bizonyára nagy
örömére fog szolgálni elszakadt véreinknek.
A vidéki kiállításokon kívül Budapesten
is nagyobbszabásu kiállítás készül válogatott anyaggal, amely művészi szenzációszámba fog menni. De ezenfelül piacot akar
teremteni az „Artes" kitűnő igazgatója Bálint
József dr. és Kövér Leó festőművész a magyar művészek termékeinek egész Európában, sőt azzal a tervvel is foglalkoznak,
hogy nagyobb gyűjteményt visznek ki Amerikába is, még pedig hamarosan.
Más helyen foglalkozunk a „Lóri művészeti játékárugyár" működésével, amely
ugyancsak az „Artes" alapítása. Ezenkívül
azonban még egy olyan tervvel foglalkoznak Artesék, amely ugyancsak hézagpótló
nálunk. Művészeti keretgyárat akarnak alapítani, ami nálunk eddig nem volt. A rámásoknál látható rámák ezideig mind külföldről kerültek hozzánk, az Artes vállalkozása lesz az első, amely az idegen portékát
ki fogja szorítani és belföldi gyártmánnyal
fogja ellátni a rámakereskedőket és művészeket. Sok más terv foglalkoztatja még
ezeken kivül a vállalat vezetőségét, amely
fáradhatatlan munkát végez a magyar művészi ku'tura terjesztésében,
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Karlovszky Bertalannál
A Műcsarnok tavaszi tárlatán, az első
teremben, egy remekbe készült női portrait
állítja meg a látogatót. A kép hátteréből
plasztikusan emelkedik ki az arc, szinte
látjuk a vér lüktetését a bőr alatt, élettel
teljes szinek megkapóan tökéletessé teszik
a hatást és a fülben csillogó gyémánt izxó
csepp, ragyog, mintha igazi drágakő-prizma
verné vissza a napsugarakat. A kép Karlovszky Bertalan műve, a legújabb ópusz
és egyik szenzációja a tavaszi tárlatnak.
Budapest műértő társaságában sokat beszélnek most a Karlovszky-portraitről és
nem maradhatott el a hivatalos elismerés
sem a gyönyörű alkotásért : a birálóbizott*
ság a Horovitz Lipót-arcképdijat Ítélte Karloszky Bertalan festményének.
A napokban felkerestük a kiváló művészt
a Fasorban levő műtermében. Munkaközben
zavartuk meg : egy néhány évvel ezelőtt elhunyt kiváló irónk fiának arcképét festette
épen. A modell is ott ült a vörös brokátselyem-fallal körülhatárolt emelvényen s
amint a féligkész képet nézzük, szinte ugy
hat, mintha tükörből látnók az ifjú modellt.
A nagy üvegablak alatt széles, keleti szőnyeggel letakart pamlag, ott foglalunk helyet

és előadjuk jövetelünk célját: a Színházi
Elet olvasóinak akarunk beszámolni a Mester
műterméről. Mit dolgozik ? Miként vélekedik a mostani pikturáról ?
Karlovszky Bertalan elmosolyodik. Egész
alakján, lényén megérzik a Párisban élt
művészember. Bő, buggyos bársonypantalló
van rajta, a lábain magas sárga bőrpapucs,
barna bársonykabátja csupa festékfolt, kedvesen, érdekesen hanyag, mint Murger valamelyik regényalakja. Balszemén monokli
csillog, könnyedén megsimitja franciás szakállát, amelynek szürke színét megcáfolják
fiatal, friss mozdulatai.
— Csak rövid ideje dolgozom megint,
— mondja a műteremben lévő képekre mutatva, — sokáig tartott, amíg a vörös rémidők után megint olyan hangulatban kerültem, hogy ecsetet vehettem kezembe. A
kommunizmus alatt semmit sem dolgoztam.
A hirtelen Jváltozás egészen lesújtott, azutánmeg egyre személyes kellemetlenségeim
voltak: mindenáron a műtermemet akarták
rekvirálni. Egyre-másra jöttek a bizott'
ságok, de a feleségem, aki francia nő, egyszerűen kidobta őket. Ősszel fogtam megint
munkához, de a képek javarészt a megren-

Kgrlovszky Bertalan a műtermében

(Papp felv.)
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delők már hazavitték. Azért olyan üres
most a műterem. Három képem a kiállításon van, a többi, ami itt van, még csak
most készül.
Arra, hogy a nagy képe dijat nyert, nem
valami büszke.
— Nem nagy dolog az kérem, szóra sem
érdemes. Megnyertem én már minden dijat
a Műcsarnokban, egygyel több vagy kevesebb, mit é r ? A dij összege azelőtt sem
volt sok, hát még most I Ha még erkölcsi
sikert jelentene I De hát van nálunk erkölcsi érdeme a piktornak ? Párisban igen,
ott nagy dolog az, ha egy festőt dijjal tüntetnek ki. Attól kezdve megkülönböztetett
helye van a többiek között, hors concours
állit ki, a képei nem kerülnek jury elé, a
neve fémjelzett lesz. De nálunk ? Nincs itt
kérem igazi műértés. A mi közönségünk
csak igen kis töredéke törődik művészi dolgokkal és az izlés teljesen leromlott.
Husz évig egyfolytában Párisban éltem, —
mondja elgondolkozva Karlovszky Bertalan.
Szeméről leejtette a vékony aranyláncon
függő monoklit és révedezve nézett maga
elé. — Tizennégyben jöttünk haza és ugy
érzem, egyhamar nem is jutok ki oda. Sokáig, nagyon sokáig fog még tartani, amig
magyar ember megint külföldre utazhat. De
meggyőződésem, hogy igaz magyar ember
most nem is hagyhatja el a hazáját. Kevesen vagyunk és dolgoznunk kell a magyar
kulturáért valamennyiünknek.
Cserna Andoi
KÉPKIÁLLÍTÁS SZEGEDEN. Az „Artes';
szegedi kiállítása óriási anyagi és erkölcsi
sikerrel végződött. A kiállítás anyagát az
„Artes" vezetősége a legjobb magyar művészek műveiből állította össze s a szegedi
közönség szinte szétkapkodta az egész kiállítást. A nagy sikerben része van Hoffmann Lajos dr.-nak és Csáktornyay Zoltán
festőművésznek is, akik a kiállítást rendezték, de részese a sikernek az „Artes" vezetősége is, amely Bálint József dr. és
Kóber Leó igazgatókkal az élén igazán
magas szinvonalu kiállítást rendezett végre
egy vidéki városban is. Ezideig csak másodrangú műkereskedők keresték fel vidéki
városainkat, holott a vidék megérdemli,
hogy komolyan vegyék és jó kiállításokat
rendezzenek neki, mert, mint az „Artes"
példája mutatja, megveszik a jó képeket is,
nemcsak másod- ós harmadrendű műkereskedők silány portréját.

Akik elmentek
s akik visszajöttek
Kernstock Károly hónapokkal ezelőtt
Münchenbe utazott fiával együtt. A fiatalabbik Kernstock — ugyancsak Károly — igen
tehetséges szobrász s szorgalmasan mintázott apja mellett. Münchenből — mint ismeretes — nemrégiben az összes idegeneket
kitiltották s igy Kernstockéknak is el kellett
onnan menniök. Most Bécs közelében laknak
s ott dolgoznak szorgalmasan.
Major Henrik, a kitűnő karrikaturista,
szintén nincs itthon. Előbb Kassára utazott,
onnan pedig Pozsonyba ment, ahol most is
tartózkodik. Rossz nyelvek azt a hihetetlenül hangzó hirt terjesztik, hogy sok pénze
van s nagyszerűen megy a dolga. Pozsonyból állítólag Svájcba megy hosszabb időre.
Kandó László viszont nemrégiben jött
vissza Svájcból. Nagyszerű portrékat festett
ott, — svájci valutáért — ő volt a davosi
elegáns hölgyvilág kedvenc piktora.
Ugyancsak Svájcból jött haza Kiss Rezső
is. Bejárta ennek az országnak minden városát, sokat pingált s félesztendei barangolás után most hazatért. Ellenben jóbarátja.
Vadász Miklós Hollandiában volt, jelenleg
Hágában. Előbb Stockholmban volt, de aztán
kijelentette, hogy a svédek unalmas emberek s elment a vidámabb hollandusok közé.
MAGYAR JÁTÉKOT A MAGYAR GYEREKEKNEK. Lasszgallner Oszkár festőművész áll az élén annak az u j vállalkozásnak, amelynek cime : „Lóri művészeti játékárugyár". Ennek a vállalatnak az a célja,
hogy művészi és magyar játékokat adjon a
magyar gyermekek kezébe és kiszorítsa a
külföldi gyárak silány termékeit, amelyek
ezideig uralkodtak a magyar piacokon. A
játéknál kezdődik tulajdonképpen a művészi nevelés. Már a kis gyermekeknek sem
szabad művészietlen dolgot adni a kezébe,
ott kell kezdeni a nevelést, amikor a gyermek látni tanul. Ezért üdvözöljük ezt az uj
magyar vállalkozást, amelynek művészi vezetője Lasszgallner Oszkár, ez az izig-vérig
kitűnő izlésü művészember, igazgatója pedig Bálint József dr., az „Artes' nagytehetségű igazgatója. Á gyár megkezdte már
működését, az előkészítő munkálatok nagyrészt be vannak fejezve és a karácsonyi
vásáron már ott lesznek a művészi játé'
kok, amelyeket minden magyar ember
egészen biztosan örömmel fog g-yermeke

kesébe adni.
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Megdrágul a mozi!
Bizonyos, hogy nem fog rajta megütközni
senki, ha mire a jövő moziszezon valamikor
szeptember elején megindul, a pénztárak
fölött lógó téba a mostaninál jóval magasabb árakat mutat. Hogy miért drágul meg
a mozi ? Annak nagyon sok oka van.
Ha az ember ceruzát venne elő és kiszámítaná a kiadásokat és szembeállítaná
vele a bevételi lehetőségeket, az jönne ki,
hogy a mozi legjobb
esetben nem fizet rá.
A film óriási pénzbe
kerül. Naponta anynyit kell fizetni érte,
amennyit egy pesti
drámai szinház költ
egy nap a társulatára.
A zenekar, a villanyáram, a személyzet és
a többi nagy-nagy tehertételeket jelentenek
s a moziigazgatóknak
még azzal kell számolniok,hogy ha megbukik a film, egész
héten egyebet sem
tehetnek, mint hogy
folyton ráfizetnek.
A film megdrágulását sok körülmény indokolja. Kevés a nyersfilm, mert a hozzávaló matériákból rengeteg pusztult el a harctereken, s igy a nyersfilm ára horribilis. Még
frankban is I A filmek
előállítására is olyan
hallatlan pénzösszegeket költenek, ami például a színháznál elképzelhetetlen. Szentivánéji alom Reinhardt kiállításában szegényes
vidéki népszinműelőadás egy nagyobbstilü
amerikai vagy francia
filmfelszereléséhez képest. És tessék csak
meggondolni, mjlyen

gázsijuk van a moziszinészeknek ? És még
egy fontos ok ! Ma a film hallatlanul gyorsan elpusztul.
Nálunk sok helyen a leadógépek annyira
lesilányodtak a háborús évek alatt, hogy
van film, amely emiatt már a harmadik
héten tönkremegy.

28

SZINHÄZI BLET

Jönnek régi barátaink!

Édes mozicsillag!

Evek óta nem láttuk őket, a háború hovatovább teljesen elszakította őket tőlünk, s
a jövő szezonban annál nagyobb öröm lesz
a viszontlátás ; a pesti mozikban újra játszani fognak a nagyszerű dán színészek.
A nevekre és alakitásaikra, még mindenki
élénken emlékszik, hogy örültünk a fess és
rendkívüli talentumu Gunnar Tolnaesnek,
aki A maharadzsa gyöngyében
és az Utazás a Marsba cimü filmen olyan feledhetetlen művészi kreációt nyújtott. Hogy szerettük Clara Wiethet, Lilly Becket, a pompás
Alf Blütechert, a ragyogó Fönssöt, Frederik Jacobsent és a többieket. Jövő szezonra
valamennyien itt .lesznek ismét. Sőt nemcsak ők maguk, hanem frisebb társaik is,
akiket még nem ismer a pesti publikum.
Egész sora számit az uj dán filmszínészeknek, hogy gyorsan népszerűek lesznek Magyarországon. Kellemes meglepetés lesz az
a sok-sok dán film, amely a jövő szezonban az ország mozijainak vásznára kerül.

Mire e sorok megjelennek, a szépséges
Mia May mér bizonyosan kézhozvette kiváló barátunk, Zugligeti Ede rajzos szerelmi
volapükjét, megtelt a szive szánakozással
és ahogy m ; ismerjük a kitűnő filmművésznőt, már el is küldte szerencsétlen, epedő
barátunknak az arcképét és az autógrammját. Zugligeti most egész héten itt kujtorgott
a szerkesztőségben és valahányszor bekopogtatott a levélhordó, türelmetlenül kikapta
a postát a hóna alól. Mielőtt közbeléphettünk volna, már elkövette a legközön'
ségesebb titoksértést, egymásután feltépte
a leveleket és mohón gusztálni kezdte,
vájjon akadtak-e, akik megértették szive
tehetetlen vergődését, amelynek sokatmondó
hieroglifákban adott kifejezést. Meg kell
állapítani, hogy Zugligetinek egyre derűsebb
lett az arca.
— Megértenek! — ujjongott és mint egy
dervis, akit a Sztambul királynője cimü
filmen figyelt meg, a leveleket kezében lo-
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bogtatva, szilajul körültáncolta a segéd- Körötte bokréták, pompás arany keret.
S most miután pár sort kínnal rímbe szede,
szerkesztő szobáját.
— Megálljon I — kiélltott rá segédszer- Csókolja kacsódat :
kesztőnk. — Ha maga itt holnaputánig forog,
Zugligeti
Ede.
*
lekéssük a sorsolást. Arról volt szó, hogy
aki a legszellemesebb választ beküldi, annak
A szerelmes levelet különben igen sokan
odaitéljük a Mia May autogrammos arc- fejtették meg. Itt adjuk azoknak a nevét,
akiknek a megfejtése legjobban közelíti
képét.
Zugligeti megszűnt forogni, most gyöke- meg Zugligeti megrajzolt érzelmeit : Simon
Manci Budapest, Orczy-ut 47. Ecsedy Lejos
ret vert a lába.
Budapest Telepi-utca 25. Jáimer Gizi Új— Soha! — ordította magánkívül. Az pest, Király-utca 35. Berkovics Endre Gyöngyös, Jókai Mór-utca 133. Cigler Lilly Budaarckép az enyém marad.
pest, Rákóczi-ut 86. Laufer Vilma Budapest,
— Kap egy koronát I
József-körut 19. Melcsech Erzsébet Buda— Nem, és ezerszer nem !
pest, Sziget-utca 4—6. Joób Viktor Buda— Egy frankot I
pest, Verpeléti-ut 14. (Versben fejtette meg
— Hát tudja mit, egy líráról lehetne be- a levelet) Weisz Ilonka és Olga Eötvösszélni. Nekem úgyis őrült pechem van a utca 35. Márton Dodó Conti-u. 4.
nők körül. Az csak természetes, ha már egyszer elnyerem valamelyiknek az arcképét,
akkor is el kell vesztenem. Hadd maradjon
meg legalább a szivemben egy forró, bánatos lira. Az arcképet ezennel S. L. urnák
A mozibajáró publikum általános, nagy
Ítélem, aki versben igyekezett közelférközni
tetszése mellett pereg már harmadik hete a
lelkem fékevesztett szárnyalásához.
Kertmozi'ban, ebben a pompás nyári mozgóZugligeti felhatalmazásából közreadjuk a
képszínházban a Miss American cimü klasszipájadijnyertes verset, s a diadalmas szerző, kus filmkolosszus. Az amerikai filmművészet
5. L , Sas-utca T. szerkesztőségünkben je- e messze kimagasló újdonsága az események
lentkezhet Mia May arcképéért. így szól. a olyan frappirozó láncolatát adja, amilyenre
díjnyertes vers :
eddig még nem volt példa. Van ebben a
filmben minden, amit a mai közönség megÉdes mozicsillag ! Soraimat rimbe
Szedve galambszárnyon küldőm el Berlinbe. kíván. Kezdve az izgalmas üldözéseken, egéHallgasd meg levelem, csupán erre kérlek, szen az életveszélyes produkciókig: minden
a maga tökéletes természetességében eleveA filmművészethez régen fűz nagy érdek.
nedik meg a vásznon. A Miss American neBehódolva tehát a szent moziláznak,
gyedik és egyben utolsó része, a Veritas!
Elmentem gukkerrel bámulni a vásznat.
Rögtön konstatáltam mondhatatlan kéjjel : hétfőtől kezdve kerül bemutatásra a Kertmozi- ban. A hatalmas mozgófénykép attrakSlágerdrámát adnak élén Mia May-jel.
ciónak ez a befejező része a filmrendezési
S mikor megláttalak magam előtt állni,
lehetőségek olyan példáit tárja a néző elé,
Szivem ugrándozva kezdett kalapálni.
Rám nyilait két szemed, e két esti csillag. ameiyek valósággal bámulatba ejtik majd a
nézőt. Azok a csodás nagyszerűségek, amelyeAjkad lepedőn is csupa eperillat.
Fogsorod gyöngycollier, minek ára miljom ket eddig elért a kinematográfikus kultura,
S két márvány karodnak fehér szára liljom. mind feltalálhatók ebben a részben, amely
méltó befejezése a Miss American-nak. A VePicike kis lábad rózsaszín piskóta,
ritas cimü folytatásnak ezenkívül még az az
„Szeretlek virágom !" lm a régi nóta.
Lábad elé rakom a szivem, minek burkát elcnye is megvan az előzőekkel szemben,
Amor ahogy szokta, hegyes nyíllal furt át. hogy teljesen önállóan is élvezhető és igy a
publikum ama részének is, amelynek nem
Cserébe csak drága arcképedért esdem
S a legboldogabb lény leszek egész Pesten. volt alkalma megtekinteni az előzményeket,
tökéletes és kellemes szórakozásban lesz
Ha a tetejébe írsz egy
autogrammot,
Fecskére bízd, mert a vonat lassan cammog! része, ha a Kertmozi jövőheti előadásaira
jegyet vált.
Méltón helyezi el, ki téged ugy szeret,

A Miss American
befejező része
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Cigánygrófné II.
A napokban ismét végignéztem a Cigánygrófné egyik előadását — és ezúttal a kedves és nagyszerű Várady Ili kedvéért. Kíváncsi voltam, erre a bájos ós nagytehetségű
primadonnára, hogy Fedék Sári diadalmas
Vörösváry Liviája után, mi ujat és egyénit
tudott belevinni a szép „Cigánygrófné" érdekes alakjába? Mert Fedák Sári után parádés címszerepet játszani duplán nehéz.
Először Fedák Sári játékművészetével kell
felvenni a versenyt és ez nem csekély feladat — másodszor pedig lépést kell tartani
Fedák Sári elismerten elsőrangú, ötletes és

D1SKAY JÓZSEF,
a Magvar Királyi Operaház volt ösztöndíjas
lagja, New-Yorkban több nagysikerű hangversenyt adott a magyarországi szegénygyermekek javára. Az amerikai lapok elismeréssel írnak Diskayról

egyéni öltöznitudásával — és ez sem kevésbé
nehéz feladat, mint az első. Nem én mondom, a közönség zugó tapsa bizonyítja
estéről-estére, hogy Várady Ili e kettős feladatának, a kényes összehasonlítás dacára
is győzedelmesen magfelelt. Pompás hangjáról, graciózus táncairól és finom játékmodoráról talán ne is beszéljünk ehelyütt.
Elmondták ezt már a kritikusok, — de beszéljünk talán Várady Ili öltözködési művészetéről, mely éppen olyan kulturált, nagyszerű tehetsége a művésznőnek, mint akár
a hangja, vagy a játéktudása
Mikor ez a fiatal, üde és ragyogóan szőke
művésznő megjelenik a szinpadon minden
figyelem azonnal feléje fordul. Pedig a primadonna egyáltalában nem hive, a hangos,
excentrikus, sokszor bántóan „egyéni", egyszóval operettes öltözködési módnak. Sokszor kifejtettem mér ehelyütt, hogy az operettöltözködésnek nem szabad furcsa ötleteivel még karrikirozni az operett amugyis
kissé túlzott karakterét, hanem finom
és elegáns eszközökkel ót kell hidalnia azt
az ürt, mely az operett valószerű ós lehetetlen helyzetei között tátong. Kevés színésznő tartotta ezt annyira szem előtt, mint
Ili. Elegáns volt, finom volt, dáma volt.
Amit merészet ós operetteset akart, azt
megvalósította fejdiszeiben és legyezőiben.
Érdekes és pompás darabok ezek. A fekete
fejdisz például brilliáns diszével és hatalmas paradicsomkócsagjóval, még a szinpadon is szokatlanul lényüző és elragadó
holmi. Roppant bájos, azonkívül ezüst brokátra dolgozott, pávatoll fejdísze is, mely
épp oly finom, mint amilyen művészi. Két
legyezője pedig szenzációs. Egy kinai modorú, fekete strucclegyező és az ezüst brokátra alkalmazott pávatoll-legyező estérőlestére élénk sikert arat, üde és halk rózsadiszitésével. Az igazságnak tartozom vele
megmondani, hogy ezeket a finom, pompás
és elegáns színpadi holmikat, az ötletes és
ügyes Karsai Fery kreálta. Meg lehet velük
elegedve ő is, Várady Ili is, aminthogy meg
van velük elégedve a legfőbb, akinek kedvéért mindez a pompa elkészült — a közönség is.
Sass Irén

Sí vörös gyémánt
§3in()á3i
cJvta:

regény

é f j o m a f á j y cJstuán

— Két lelke van, mondta magában
András, aki már beletörődött a gondolatba, hogy házias kis barátnője
este kodösszemü királykisasszonnyá
változik. — Ennek a sellőnek semmi
közössége sincs a csevegő kis szinésznövendékkel, aki reggel a dombegyházi tanyámról beszélt velem.
Egy napon, mielőtt a szálloda kapujában elváltak, Le Rosier kisasszony
valamivel tovább tartotta kezében
az András kezét.
— Mit csinál dejeuner után ?
— A legokosabbat, amit a magamfajta játék-analfabéta tehet : alszom.
Két-három órát is alszom, egy szenzációs detektivregénnyel a kezemben, amiből még sohase volt türelmem többet olvasni két oldalnál.
Mióta Montecarloban vagyok, megjavítottam az alvás világrekordját.
— Tudja mit ? — mondta Le Rosier
kisasszony, anélkül, hogy az András
kezét elengedte volna. — Igya meg
ma délután nálam a kávéját, s elégedjék meg kivételesen nyolcórai
alvással. A doktorok szerint az ilyen
aggastyánoknak már ennyi is elég.
A meghívás annyira meglepte
Andrást, hogy szinte belekábult a
boldogságba, de végre mégis meg
tudta fékezni az idegeit annyira,
hogy a nyugodt és udvarias gentlemant adja.
— Hány órakor parancsolja, hogy
eljöjjek ?
— Mondjuk, hogy egy-két cigarettát is elsziv még a barátai társaságában, háromra úgyis a faképnél
hagyják. A roulette itt jobban érdekli az embereket; mint a barátok
és a szép asszonyok. Alkalmas magának, ha három után jön hozzám?
András bólintott, aztán megvillásreggelizett a Sándor bácsi társasá-

(9)

gában, de nem igen tudott volna
számot adni arról, hogy mit beszél :
ugy érezte magát, mintha valami
csodálatosan finom bortól becsípett
volna. Szinte reszketett a vágytól,
hogy odakiáltsa az öregúr fülébe :
„Egy óra múlva egyedül leszek vele
négy fal között I" De nem szólt,
magatudatlanul evett néhány falatot,
válaszolt a kérdésekre, amiket Sándor bácsi intézett hozzá s külsejére
nem igen különbözött azoktól az uri
emberektől, akik a szomszédos asztalok mellett költötték el a dejeuner-jüket. De a lelke ujjongott, lángolt és reszketett, valami szenzációs
változás sejtelme csapta meg, ugy
érezte, mintha élete legválságosabb
fordulójához ért volna, mintha most

Kosáryné Réz Lola
aki az Athenaeum regény pályázatán „Filoména"
cimü regényével pályadijat nyert. Akiválótehetségü írónő férje Kosáry Emmy testvérbátyja.
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jutott volna el a szenzációs fejezethez, melynek minden, ami eddig
történt vele, csak halvány és jelentéktelen előjátéka volt. Mosolyogva
bólintott a Sándor bácsi egy-egy
megjegyzésére, de közben az óráját
nézte és ezt gondolta magában :
— Még hetvenkét perc és akkor
minden szó, amit kimond, minden
mozdulat, amit tesz és minden mosoly, ami büszke
gyermekajkán
megjelenik, az egész világon egyedül az enyém lesz.
Az öregúr, akinek a sajt után
többnyire már leragadtak a szempillái, végre visszavonult a szobájába — ebédutáni álmocskáját a
világ egyetlen szép asszonyáért sem
engedte volna el, — András pedig
nagy gyalogsétát tett a condamineben, mert az óramutatója még messze
járt a III-astól. Az egész tengerpartot
bejárta, később fölment a szobájába
és sokáig válogatott a nyakkendői
közt, egy percre benézett a kaszinóba is, — még mindig nem volt
egészen három óra. Eddigi életében
néha napok, hetek is gyorsabban elteltek, mint most az a negyvenöt
perc, ami a várvavárt pillanattól elválasztotta.
A Hôtel de Paris előtt találkozott
a nagyherceggel, aki egy skót püspökkel beszélt, — András mélyen megemelte előtte a kalapját. De ünnepies
bókolása mögött egy boldog, hátsó
gondolat lappangott, ez : téged fenséges urnák szólítanak, minden em-

ber boldog, ha pillantásod megpihen rajta, külön hajón járod be a
világot és majdnem félisten vagy a
földi halandók közt, — de tizenöt
perc múlva mégis én leszek vele
egyedül egy magányos szobában s
akkor talán azt is elfelejti, hogy te,
a gyémántjaiddal, szolgáiddal, jobbágyaiddal, palotáiddal együtt a világon vagy í
Végre csak öt perc hiányzott a
három órából és András megindult

a szálloda felé. A liftes fiúnak, aki
az emeletre felvitte, egy aranyat
adott s csodálkozva konstatálta, hogy
az egyenruhás boy előtte is csak
oly közömbösen udvarias mozdulattal emeli meg a sipkáját, mint a
szálloda többi vendége előtt. Hát
csakugyan nem látszana a szeméből,
hogy élete legszenzációsabb órájához
jutott ?
(Folytatjuk.)
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SZÉP HELÉNA
Operette 3 felvonásban
Zenéjét irta : OFFENBACH
Fordította : KARINTHY FRIGYES.
Szövegét : MEILHAC és HALEVY.
Chalchas.
(Philocomenushoz.) Ez valami
ELSŐ F E L V O N Á S
lánckereskedő lehetett ó Philocomenus, olt'
Nyilt tér Spártában. Háttérben Jupiter sák el az áldozó tüzeket, ó Philocomenus —
temploma, a templomhoz 5'6 lépcső vezet, nem birom, ó Philocomenus a rezsit, a mai
kétoldalt két amphorában szabad lángok hallatlan árak mellett.
égnek. Jobbra harangláb.
Philocomenus. Értem, ó Jupiter hatalmas
főpapja.
1. JELENET
Chalchas. Rosszul megy az üzlet ó Philo'
Nép, majd Chalchas, Philocomenus és Vit*
comenus. A nép immár csak virágot mutat
singer.
(Az összeg férfiak és nők hajlonganak a be áldozat gyanánt, semmi husáru. Ahhoz
templom előtt és különféle áldozatokat nincs szivük, ó Philocomenus, hogy egy
mutatnak be, virágot, gyümölcsöt, tejet, kis felvágottat is hoznának. Vagy valami
rendes jó kis sonkát.
kalitkában madarat, stb.)
Philocomenus. Vénuszt még tisztelik az
(Kórus, majd a kórus utolsó hangjainál
nyilik a templom kapuja és megielen emberek ó Chalchas.
Chalchas. Igen Vénusz még tartja magát,
Chalchas utána Philocomenus. Ugyanekkor
jobbról sietve jön egy lánckereskedő mo< azt nem lehet mondani. Már ami az öreg
dern ruhában és szalmakalapban homlo- Jupitert illeti, az egy kicsit lezüllött.
Philocomenus. Azt mondják iszik.
kát törölgetve.)
Chalchas. Apropos, kérlek elhozták a
Chalchas. Virág, virág, örökké csak virág :
semmi élelmiszer. (A lánckereskedőre mu- mennydörgős mennykőt? Már négy napja,
tat ) Hát ez a figura mit akar itt ? (Meg- hogy elküldtem a lakatoshoz.
Philocomonus. Ide rendeltem az embert
szólítja.) Üdv csodálatos idegen! Nem láttalak még itt. Mily istenek hoztak el part- ó Chalchas.
Chalchas,Okvetlenül szükségem van rá.
jainkra.
Vitsinger. Bocsánatot kérek főerdész ur, Forró napunk lesz. Mi is van ? (Tógájából
nekem azt mondták, hogy itt lehetne déli' noteszt vesz elő.) Ja igen, Adonisz-ünnep,
gyümölcsöt kapni... A déligyümölcsexport' aztán a fejedelmek konferenciája, aztán a
cég alkalmazottja vagyok. És ha olcsón szépművészeti szabadverseny. Orákulumra
is szükség leend ő Philocomenus. Már pelehetne . . .
dig orákulum mennydörgés nélkiil kész
Chalchas. Nem értem szavaid, oh idegen. Dunaünnepélynek
számit.
Viliinger. (Körülnéz.) Hát fiol vagyok
Philocomenus. Eutikles a lakatos, minden
tulajdonképpen ?
>
Chalchas. Spártában, Krisztus
előtt percben jöhet. Már itt is van.
5621'ben.
2. JELENET
Vitsinger. Tyü, ugylátszik eltévesztettem
Voltak,
Eutikles.
a századot. így jár az ember, ha nem taChalchas. Hol lógtál már megint ó
nul mitológiát. Bocsánatot kérek, nem tetEutikles ?
szik tudni kedves izé . . .
Eutikles. Bocsánatot' kérek, nagyságos főChalchas. Chalchas, Jupiter templomai'
pap ur, postamunkát kaptam. Achilles főnak főaugurja.
Vitsinger. . . . Kedves Aug ur, mikor in- hadnagy ur behozta a sarkát.
Chalchas. Micsodáját?
dul a vonat a huszadik századba, mert én
Eutikles. A sarkát, hogy csináljak rá valaodavalósi vagyok.
Chalchas. Nem értem ó idegen, miről szól ? mit, mert az az egyetlen hely ahol megVitsinger. Bocsánatot kérek, ajánlom ma- sebezhető.
Chalchas. Az neki az Achilles-sarka tudom.
gamat. (Gyorsan el.)

é £ fényképészeti
szaküzlet
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Eutikles. (Hízelegve.) A főpap urnák mindent tetszik tudni. Aztán meg rengeteg
dolog volt ezzel a masinával. Egészen tönkre
ment. Agyon van strapálva.
Chalchas. Persze, mert Philocomenus a k k o '
r á k a t ránt rajta.
Eutikles. Villanyerőre kellene berendezni.
Chalchas. Marha vagy ó Eutikles. Miből
fizessem, először is, — másodszor honnan
veszel villamoserőt, mikor azt csak a 18-ik
században fogják felfedezni.
Eutikles. Igaz ó Chalchas ezt elfelejtettem.
Chalchas. (Nézegeti a gépet.) Remélem
most jól jár.
Eutikles. Csak tessék b á t r a n használni.
Chalchas. Jöjj, ó Philocomenus, vigyük
a helyére. (Mindhárman felemelik a gépet
és viszik befelé, közben a gép mennydörög
egyet.) Vigyázzatok szamarak ! (Eltűnnek
a templomban.)
3. JELENET
Heléna, kísérete, asszonyok, majd
Chalchas.
A kar. Feketén és könnyes szemekkel
Beköszöntött a bús reggel
Bánatunk mély, m i n t a tó,
Ennyi gyászra nincs is szó,
Bánatunk oly mély, m i n t a tó.
Heléna. ElköltözöttszerelmesÁmoristenünk
Kietlenpusztasága szivünk, a lelkünk
Jaj m i lesz velünk,
Hisz igy az ég se kék,
Az élet jaj de bus, sötét.
Szivünk sivár, nem ád szerelmet
Adonisz és Vénusz nézz le r á n k ,
A régi nyár kacagva elment,
Szent csók tüzét kivánja s r á n k .
f
Re r.
Tavaszi friss virágok a könnyem
[ne lássák,
Engedd meg, hogy vágyunk ne
[vívjon m á r tusát,
Küldd a szivünkbe m á m o r perzselő
[varázsát,

AlEimŐKELŐBB TOILETTE

-S
SZAPPAN

Adjad

vissza tehát

M î

hő

szivünk
[májusát.
Kar.
Küldd a szivünkbe m á m o r perzselő
[varázsát.
Heléna. Adjad vissza teháf hő szivünk
[májusát.
Elhervadunk akár a rózsák,
Ha friss tavasz nem száll felénk,
Elsorvadunk, mint bús akácfák.
Elég soká igy szenvedénk.
(Közben a nők elhelyezkednek a lépcsőkön, Chalchas kinyitja az ajtót belóditja
őket. Mikor Heléna is odaér megállitja
Chalchast aki be akarja bocsájtani.)

4. JELENET
Heléna, Chalchas.
Heléna. Egy szót ó Jupiter főpapja !
Chalchas. Nagyon szívesen, óh Léda isteni
leánya ! Csakhogy sietni kell az áldozat
miatt . . .
Heléna. Ráér az az áldozat.
Chalchas. Parancsoljon nagyságos aszszonyom.
Heléna. Nézze, egész éjjel a r r a az izére
gondoltam, arra a dologra, ami Idahegyén
történt . . . Állítólag . . . Nem olvasta ?
Chalchas. Még nem jutottam lapokhoz ina.
Heléna. Nagy riport volt pedig Az Est be.
Azt hiszem a kis T a r j a n u s Vilhelmus irta.
Hogy állítólag h á r o m Istennő — m á r tudja
— és hogy valami pásztor , . .
Chalchas. Talán Pásztor Á r p á d ?
Heléna. Dehogy, igazi pásztor, aki végén
Vénusznak Ítélte oda a szépségverseny diját.
Mondja igazán olyan szép legyen az a n ő ?
És igaz, hogy megvesztegette volna a pásztort, hogy a világ legszebb nőjét neki adja
ha rá szavaz ? És milyen nő, szőke, vagy
fekete ? És sovány, m o n d j a ? És jól öltöz'
k ö d i k ? És kire gondolt a legszebbik nővel?
Chalchas. Kézit csókolom, az igazán nem
lehet más, csak . . .
Heléna. Akkor mi lesz a jó öreg Menelajcsival?
Chalchas. Ha Vénusz igy a k a r j a .
Heléna. Ne lialandzsá;z Chalchas! Végre
is én csináltam belőle valakit. Ki volt ő
azelőtt ? Azért m o n d o m , hogy ez a vég'
zet tijja.
Chalchas. Jobbra néz Jöjj be gynr.-an oh
fi'jedelemmő, az ifjú Orestes közeledik.
Heléna. Ja a kuzinom, az a csirkefogó !
Chalchas. Még hozzá aféle könnyű bölgyecskékkel, a m i n t látom.
Heléna. Hagyja el, még fiatal. Rendes
gyerek, hadd mulasson.
Chalchas. Igaza van.
Heléna. (Lassan unatkozva felmegy a
lépcsőkön Chalchas utána.) Nézze csak
Parthenis is köztük van. Ismeri ? A D i a n a '
bárban láttam egyszer Nem rosszul oltőZ'
ködik. Mondja már, h o n n a n veszik e?ek
a nők a pénzt a mai árak mellett egy
rendes kösztümhöz. (El.)
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6 JELENET
(Cluüchas, Orestes, Pylades, Parthenis, Leona,
Thetis, Fuvolásnők, Táncosnők, Orestes barátjai és barátnői,
(Keringve jönnek, visongva körültáncolják
Chalchast.)
Mind. Hurrá ! Éljen Chalchas ! Csau ! Ex !
Szervusz, öreg!
Orestes, Chalchas, Kar.
Orestes. Elverem én a cifra bárban pénz e m e t és a földecském,
Csábit a koktejl száz pohárban,
[csókol karinthi hölgyecském
Partenist nézd és Leonát
Most bemutatlak ime néki.
Chalchas. Szépek a hu acut angyalát,
Szivem örömtől száll az égig !
Orestes. Leona szép ! Partenis szép !
A kar.
Leona szép ! Partenis szép !
Chalchas. Partenis, Leona mindkettő mo[sólya sziveket tép
Orestes. Tsing lala, tsing lala
Oya Kefalé, Kefalé, Kefalé
Tsing lala, tsing lala
Oya Kefaíé, Kefalé, Kefalé,
Tsing lala, tsing lala
Oya Kefalé, Oya ah lala.

A kar.
Tsing lala stb.
Orestes. Női kacsókba szórom a pénzem
Jó Görögország gondol rá,
Kék avagy posta, én sohse nézem,
Bő papanázsom van hozzá.
Partenist nézd és Leonát
Most bemutatlak ime néki,
Chalchas. Szépek, a huncut angyalát,
Szivem örömt61 száll az égig!
Orestes. Leona szép ! Partenis szép !
A kar.
Leona szép ! Partenis szép !
Chalchas. Partenis, Leona mindkettő mos o l y a sziveket tép.
(Enek után.)
. Orestes. Jaj ám igy vagyunköreg Chalchas.
Épen azon voltam, hogy hazakísérjem a
hölgyvilágot, mikor egyszerre csak meg'
látjuk messzirőleztabarackszinü pisamádat.
Ki ez a szép ember ? Kérdik a hölgyek.
E z ? E z ? Chalchas, mondom én. Chalchas
a leghíresebb föaugur az egész mitológiában. No, mondják a hölgyek, azt meg kell
nézni közelről. (Parthenis és Leonához.)
Hölgyeim, van szerencsém bemutatni az
én Chalchas barátomat. Mit szólnak hozzá ?

Parthenis. Szervusz, tata !
Leona. Aki nála szebb gyerek, az már
csal.
Chalchas. Köszönöm hölgyeim, de bocsánatot kérek, ha vissza kell vonulnom, de
éppen sürgős áldozatot kell bemutatnom.
Leona. Ma áldozat van ?
Parthenis. Tombola is lesz ?
Chalchas. Adonisz ünnepét üljük.
Parthenis. Abban benne vagyunk.
Chalchas. Legyen szerencsém. Csakhogy
az a baj, hogy az ünnepen, csak azok a
hölgyek vehetnek részt, — akik az udvarnál szerepelnek.
Orestes. Mért? Mióta nem udvarképes
Spártában a szinivilág ? Ezek barátom,
mind kiváló nők, Incesztusz Alexandros,
a spártai „Színházi Élet" szerkesztője
minden héten leadja fényképüket.
Chalchas. Szigorú utasításom van.
Orestes. Fütyülök az utasításokra. Hölgyeim, sorakozó. Utánam.
Mind. Utána!
Chalchas. Nézd Orestes, ne csinálj nekem
kellemetlenséget. Az ünnepélyen maga a
fejedelemnő elnököl. A legnagyobb kellemetlenségem lehet a dologból.
Orestes, A Heléna néni, hisz az nekem a
nagynénim, te Pali ! Ilyen jóba vagyunk t
Aztán nem olyan szigorú a nagynéni'
Tudja ő mi az a fiatalság.
Chalchas. No.de Orestes kérlek.
Orestes. Hadd el, tudom mindég a végzet
ujját emlegeti. Ismerem azokat az ujjakat.
Parthenis. Mi is ismertük. Mikor az ember
kevés gázsit kap a színháznál, szerez magának valakit, az a végzet ujja.
Pylades. Vagy mikor az ember jóba van
az államtitkárokkal. Az is a végzet ujja.
Orestes Vagy mit szóljak é n ? Engem
fúriák fognak üldözni, meg menádokMenádlik, menádlik kara — egy egész karmenádli — azonkívül 5 felvonásos drámákat fognak írni rólam. Kérdezlek téged, mit
veszek én magamnak azon ? Ez is a végzet
ujja.
Chalchas. Igazatok van, de mit vehetek
cn ? Én csak egy savanyu hivatalnok vagyok. Nekem utasításaim vannak.
Orestes. Jól van no, semmi baj. Nem
veszünk össze. Hölgyeim: vissza az egész.
Muzik ! Zene ! (Félre vonja Chalchast.)

DIANA
PUDER
Mindenütt k a p h a t ó
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Nézze Chalchas. Maga ismeri ezeket a
szállítókat — Volna nekem 3 waggon fon a l a m — tudja az Ariadne'fonala, amit
Thezeüsz otthagyott a labirintusban —
olcsón lehetne adni, maga is kereshetne
valamit.
Chalchas. Majd megbolondultam, hogy
internáljanak ?
Orestes. (Hangosan.) Hát isten áldja meg
öreg ! Tiszteltetem a szép nénikémet ! Hölgyeim u t á n a m !
Mind. Viszontlátásra !
Chalchas. (Utánuk néz.) És ha meggondolom, hogy ez a gyerek Agamemnon fia,
ez a csirkefogó l u m p I Na az ember csak
közelről ne lássa ezeket a történelmi időket ! De most j e r ü n k áldozni.
Páris. (Jön jobbról, pásztorjelmezben van,
kezében pálca, h á t á n szalmakalap, felmegy
a lépcsőkön, kefét vesz elő, gondosan lekeféli a cipőjét, csöngetni akar, észreveszi
Chalchast.)

RrilIHlK
Dl llllûllà

*kszert> aranyat, ezüstöt

legmagasabb napi árban VtSZCk

Hartenstein ékszerész,Rák óeziutfl,Pannónia mellett

6. JELENET
Chalchas, Páris.
Páris. Bocsánatot kérek. Rendkívül sürgős ügyben szeretnék beszélni a gondnok
úrral.
Chalchas. (Idegesen.) Engedelmet kedves
barátom, de ez talán mégse a sóhivatal,
hogy mindenki hozzám forduljon a bajával.
Tessék a titkáromhoz fordulni.
Páris. (Méltósággal.) Nekem veled kell
beszélnem, ó legfőbb j ó s !
Chalchas. Hagyja kérem ezeket a dolgokat ! Tessék kisebb igényű jósokhoz fordulni, ha jósoltatni akar magának. Én
kedves öcsém az udvarnál jósolok és csak
bevezetett embereknek. Ismerem az ilyet !
Pásztornak öltözik, hogy olcsón jussanak
jóslathoz és megkérdezik, hogy mit jósolok.
A f a b a n k fog-e emelkedni, vagy a Rimam u r á n y i ! Tessék a Bellaágnéhoz fordulni,
az ingyen jósol 1

Orbanol

Mindenütt k a p h a t ó !

arc- é s
kézApoló,
púder,
szappan
batiiilMi ntoKrhctelleo

A le
ezüstéri és a r a n y é r t
legtöbbet fizet:
WY8CHOGROD,
Tisza Kálmán-tér 13. sz.
Levelezőlapra
jövők.

Népligeti nagyvendéglő
den szerdin HsiláC7l4 Figyelmes kiszolgálás.
minden
és pénteken I M H I M I v Cigányzene.

EstélycipőK™1

Kossuth La|os-u. 4

rilliánst, platinát, aranyat,
éKszert
D h »« l w l l » 4 r ® n T e "
f o l g á r , Teréz-krt. »•

B

Telefon: 64 - 63.

Harmatos rózsa
nem oly szép, mint
crémet és arcvizet
Apostol-drogéria,
Török gyógytár,

az Ön aroa, ha Keleti rózsa
használ. Ara 3 0 és 2 0 K.
VIII., Népszlnhiz-utca 16.
VI., Király-utca 12. szám.

Szakorvosi

VIT.. Dohány-ntna 81).

BALATONLELLE
szálloda és penzió
Kellemes, árnyas park a tó p a r t j á n .
Csónakpark.Lawn-Tennis.Telefon. Bérlő:
Förster Konrád, Budapest, III. kerület,
Zsigmond-utcza 50. sz.

rendalő
Intézet.

Rendel: 11—1 és 4—7 óráliz

a pestszentlőrinci (Cséryfélej bányatelepről vaggon— tételekben és teljes fuvarokban megrendelésre azonnal kapható. Tanáosos
a téli szükségletet már most fedezni, mert
későbbi torlódásnál szállítási határidőt nem
garantálhatunk.

KOKSZ

PESTSZENTLŐRINCI KOKSZTERMELO VÁLLALAT
Budapest, V., Rndoif-tér 5., II. em. 8. Tel.: 116-27

a

Rendkívül célszerű újítást léptetett életbe a kitűnő hirnevü Hellinger Henrik órás és ékszerész. A cég magánosoktól bizományba
átvesz ékszerárut és műtárgyakat, melyeket a legkedvezőbb feltételek mellett áruba bocsájt. Ezen újítással ugy az eladó, mint a vevő
részére nagy előnyöket biztosit. HELLINGER HENRIK lV.,Türr István-u. 9.
félemelet (Váoi-ntea sarok.)

SZÍNHÁZI ÉLET
Paris. (Megfogja a ruháját.) Nem kaptál
sürgönyt Vénusztól ó Chalchas ?
Chalchas. Nem.
Páris. Ez érthetetlen. Tegnap adták fel
a postagalambot express ajánlva, itt van
nálam az elismervény. (Kotorász.)
Chalchas. Az lehet. Nagyon rosszul működik a posta.
Páris. Nem hiszi. Hát nézzen oda ! (Jobbra
mutat.)
Chalchas. Mit nézzek?
Páris. Ott a felhők között, azt a kis
p o n t o t . . . ami egyre nagyobbodik.
Chalchas. Az egy biplán.
Páris. (Fölénnyel ) Biplán a mitológiában ? Maga Pali ! Maga nem ismeri a tulajdon korát, amiben él ! Az egy galamb
a levéllel!
Chalchas. Csakugyan ? (Galambruhás postás leereszkedik, szalutál, átadja a levelet.)
Páris. (Átadja a levelet.) Tessék magának
szól.
Chalchas. (Olvassa , a borítékot.) Nagyméltóságú Chalchas Ödön urnák, valóságos belső titkos főaugur . . . Ez nekem szól.
De mi van benne ? Richtig a Vénusz pecsétje. (Leveszi bélyeget.)
Páris. Mit csinál?
Chalchas. Tetszik tudni, bélyegsiber vagyok. (Felbontja a levelet.) Megengedi ?
(Szemüveget vesz elő, feltöri.) Kicsit rövid'
látó vagyok. (Olvas.)

Habszülte Vénusz küldi ezt neked
Szárnyán kicsike galambnak,
Egy szőke pásztor jön majd, büszke hőse
Sok asszonyi és Isteni kalandnak.
Páris. Na mit szól ehhez öregem?
Chalchas. Mit hallok? Uraságod maga
Páris, a büszke Pryanon fia ? (Szemüvege
fölött vizsgálja.) Ön vezette az Idahegyen
a szépségversenyt ?
Páris. Szolgálatjára.
Chalchas. Szóval látta az Istennőket?
Páris. Félig-meddig.
Chalchas. Meddig ? Félig ? (Meglöki.) Maga
kujon. Ezer bocsánat felség.
Páris. Kérem kérem, nem tesz semmit.
Csak egész szemtelenül. (Bajuszát pödri.)
Mi félistenek is csak emberek vagyunk.
Chalchas. Hm, hm. Mit látott belőlük, a
félistenit kegyednek ! ?
Páris. Öreg kéjenc maga ! (Hasára üt.)
Bocsánat méltóságos főpap ur. Tetszik egy
cigaretta ?
Chalchas. Kérem, kérem. Nem tesz semmit.
Páris. Hát hallgason ide. (Öngyújtóval
rágyújtanak.)
(Folyt, köv.)

AZ ÚJSÁG

apróhirdetései után biztos é i gyors
az eredmény.

A„HAIIÍÁRAT."GTORS TAKARÉKFÖZ0

Mihdínvas Itarô sWcúsbcn Kopti dt is !,
ellen 11

Brllllánsot aranyal T ^ T Z Z l ^
napi Árban veszek. Házhoz megyek. Telefon: 108—66
POSTL ékszerész, IV, Semmelweia-utca 19., I. e n .

Főraktár :
drb rendelésűnél
I nincs postaköltség 1

Rácz Gy. János grifrsztrtfra |

KisKnnhala* 77. sz.

38
HALLÓ,

SZÍNHÁZI ÉLUT
Ml
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NYÍLIK A JARDIN. A Városliget legnívós a b b és legelőkelőbb nyári helyisége a Jardin
junius elsején nyílik m e g . Az uj vezetőség
— élén Halmai Á r p á d direktorral — c s u p a
szenzációt tartogat a megnyitó
műsorra.
Egész vigszinházi e n s e m b l e j á t s s z a m a j d
Kövessí Albert az „Utolsó lecke" című b r a v ú r o s egyfelvonásosát, amennyiben a f ő s z e r e p l ő k : Hegedűs
Gyula, Makay
Margit,
Szerémy Zoltán és Stella Gyula.
Külön é r d e k e s s é g e a m ű s o r n a k Michael
Sircai svájci író d a r a b j á n a k , „A j e g e s m e d v é d n e k a b e m u t a t ó j a . Ezzel a d a r a b bal L e o p o l d i n e Constantin évek óta járja
a világot, l e g u t ó b b B é c s b e n a d t á k négy
h ó n a p o n keresztül óriási sikerrel. A J a r d i n b e n Haraszthy
Mici, Szere'mv
Zoltán,
Stella
Gyula
és
Simái
István j á t s s z á k
a » J e g e s m e d v é t " . Idegen p r i m a d o n n á j a a
Jardin k a b a r é j á n a k Zerline Balten, aki nem
rég még a D e u t s c h e s Volkstheaternek volt a
t a g j a . Mint k a b a r é m ű v é s z n ö valósággal megl e p e t é s Zerline Balten, ujszerii, f r a p p á n s és
művészi minden s z á m a . A megnyitó m ű s o r
teljes e g é s z é b e n a lehető legnívósabb, e g é s z e n
biztos, hogy nagy s i k e r e lesz.
A Jardin T a b a r i n j e is c s u p a szenzációt
ígér. P o m p á s tánemüsort tartogat é s egy meglepetést : a h á b o r ú óta most fognak lellépni
e l ő s z ő r P e s t e n a feledhetetlen kis francia
t á n c o s n ő k . Halmai d i r e k t o r egész c s o m ó t
szerződtetett — e g y e n e s e n Párisból.
OLASZ O P E R A T Á R S U L A T B U D A P E S T E N
A Városi Színházban junius elején kezdi meg
v e n d é g s z e r e p l é s é t az az olasz operatársulat,
amely az elmúlt h e t e k b e n szenzációja volt
Béci-nék, A staggione a legkiválóbb o l a s z
énekesekből van összeválogatva es a l e g j o b b
régi és m o d e r n o p e r á k a t fogja a Városi Szính á z b a n előadni. A m ű s o r gerincét Verdi, P u c cini é s M a s c a g n i operái alkotják, d e e l ő a d á s r a
kerül m a j d a francia G o u n o d „Faust" ja is é s
tervednek egy b e m u t a t ó t is : előadni készülnek a . C a r m e n " s z e r z ő j é n e k , Bizetnek k e v é s s é ismert o p e r á j á t , „A gyöngyhalászok"-at,

amelyet nálunk az O p e r a h á z b a n
év óta n e m játszottak.

harminckét

„A NAGYVILÁGI NÖ« — BERLtNBEN.
Ruttkay György idei nagysikerű d a r a b j á n a k ,
„A nagyvilági
nő'-nek
első külföldi előa d á s a m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g szerint b e r l i n b e n
lesz. A n é m e t b i r o d a l m i f ő v á r o s egyik nagy
é s előkelő s z í n h á z a ó h a j t j a Ruttkay d a r a b j á t
a jövő é v a d r a e l ő a d á s r a megszerezni és a
m a g y a r író a n a p o k b a n küldte ki Berlinbe
d a r a b j a német fordítását, amelyet
Horváth
Henrik, a kiváló m ű f o r d í t ó készít.

Levelező-lapok minden kivitelben kaphatók a „Szinhózi Elet"
boltjában, (Erzsébet-körut 29.)
f

__
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RADAI JftNOS
férfi-divat, fehérnemű- és harisnyaraX,lr

Vili., Ríkóczí-ut 61.
(Népopera kávéház melleit)

a

«

keztyflk,

Ä
mérték

k
szériát

Hamis fogakat,
brilliáns, arany, ezüstöt b á r m e l y
hirdetett árnál d r á g á b b a n veszek.

Mendelsohn JKKÜB» «.

La Sphinx qui rit

(Ean de Toilette)

Mindenütt kapbaté!

Az

arm

Szőnyeg-, függöny-, szőrmepormcntcsités, megőrzés, mosás, javítás.
József1 Vü—72. FISCHER VACUUM R.-T.
József 60—88. VII., Dob-ntca 90. (Baját ház.
Brllliánst, aranyat, ezüstöt, régiséget, régi arany,
és ezüstpénzt Igen magas
f j i y a i d s i k y
árban

CITY D R O G É R I A

veszek

vii.nohány-n. 90 ékuerSilel

s

-

Az előkelő világ legkedveltebb bevàsârlô helye.
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ÉLÉT

Szerkesztői üzenetek
(/;' rovatban készséggel adunk felvilágosítást
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat,
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzésére nem vállalkozunk.)
Íródeák. Köszönjük a figyelmet, de Erődi
Jenő ezeket már rég kibányászta, sőt a még
régibb szinészvilág homályába is behatolt.
Margaréta. I. Nős, 33 éve.% 2. Nem kapható.
— Klári. Már sokszor megírtuk; ha a Színházi Élet szerkesztői üzenetei között böngészget, rá fog találni okvetlenül. — Vicza, 20.
1. Csak névrokona. 2. Belvárosi Színház. 3.
Nem küldte meg. 4. Fennebb megtalálja. 5.
A Révai lexikonban meg van. — E. Boriska.
1. Nincs Pesten. 2. Olaszországba megy. 3.
Nőtlen. — B. Elly. 1. 1876 jan. 24-én született
Budapesten. 2. Pesten, azután Kolozsvárt. 3.
1899-ben szerződött a Nemzeti Színházhoz.
Fogadás. 1. Rákóczi-ut 28. 2. 26. 3. Nincs.
— Gödöllő. 1. Nem kapható. 2. 6 év óta. 3.
Aradi-u. 11. — Előfizető. I. Igen. 2. Nem
lehet. 3. Nem okvetlen szükséges. — Művészetért élek. Nincs nálunk bejelentve. — M.
jolán. 1. Néhány ezer koronába. 2. Nem. 3.
Rózsahegyi Kálmán színésziskolája, VII',. Népszinház-u. 22. alatt van. Ott tessék érdeklődni.
Jenő gróf. Nádor Jenő T888 dec. 3-án szü-

letett Budapesten. Tanulmányait a Markóutcai gimnáziumban végeztp. 1910-ben beiratkozott a Rákosi-szinésziskolába. Ugyanez cv
dec. 10-ón volt az első színpadi szereplése a
Királysziriházban, Lehár Ferenc „Cigányszerelem" c. operett Jonel szerepében. 1911 jan,
1-óta a Királyszinház tagja. Első nagy szerepét 1913 január 24-én játszta a „Cigányprimás"-ban. Ez Laci szerepe volt. Innen a
Népopera szerződtette, majd ismét visszatért.
— G. M. 1. József-körut 19. 2. Franciául,
németül. 3. Szintén. — F.-rajongó. 1. 1880-ban
Beregszászon. 2.16 éves korában. — Színészetért rajongó. Tessék Rózsahegyi
Kálmán
szinésziskolájánál érdeklődni ez ügyben. —
Gusztáv. Nem ismerjük. — B. K. Bécs. Méltóztassék a bécsi „An der Wien" nél Valentin
Lajos urat fölkeresni és ügyét előadni. —
Gyöngyvirág, 23. 1. Ha tehetségesnek bizonyul, lehet rá kilátása. 2. Havi 200 K.-tól
följebb. — Jalcotihu. 1. Már nagyon sokszor
megírtuk e helyen, — szíveskedjék a Színházi Élet régebbi számait kikeresni. 2. A
színházhoz kell küldeni levelét. 3. Felváltva
játssza. 4. Przsonyi-ut 4. 5. Nem adják. —
Star, Magyaróvár. Kellő anyagi fölszerelés
hijján bizony nehéz az ut. Azonban aki célhoz akar érni, az a tövisektől nem ijed meg.
— Régi előfizető, Nagykanizsa. Az első operát
1908 ban adták. A másodikra nézve legköze-

Kéményseprő-vendéglő
Aréna-ut 100.

K

(A Műcsarnok mellett.)

NAPONTA HANGVERSENY.
A b o h é m v i l á g találkozóhellyé.

ai-Riiy,ezüst ésbrilliánsért bárkinél tübbot fizet I Te]trón
(iOLUNF.K KÄROl.Y, VIT, Kottenbiiler-n. 61. | 135-83.

MASCOTTE BAR eh^LTC^'M.L

VI., Nagymező u t c a »0.
Tulajdonosok : l - E L D M A N N

és

SZÁSZ

D r . V i d o r S á n d o r , or wo s

lyínnek-Ryzralóielepe
megnyílik juriias elsején Balaton-Lellén saját villáiban
Bővebbet: VII., Kâkéc:I ut 8(1,1. em Tel.: József 6(1-1!«.

^amiir

jemmr

W
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78.

M ű v é s z i e s e n javít,
mos és garanciával
megóv.

SZEPLÖELTAVOLITAS, hajszálkiirtás villannyal. Arcbői fehérítők, niitesszervizek szétküldése.
BARTA JULIA, Erzsébet-körut 44.
X

:

MOST

.1 E L U N T

M fi: O !

MAGYAR ELEK

PESTI H I S T Ó R I Á K
Járatlanul kedvem novellák a fővárosi életből.
Kónya.Sándor gyönyört!, többszínű borítékában, Ara 3D korona S0 fillér. Az Athenaeum
kiadása. Kapható könyvesboltunkban Erzsébet-

m Krém, szappan,
púder, sampon

Kaphat«
mindenütt!
Készíti : Bonni] KyóKvIár, Hpest. Erzsébet-körut 58.
Telefonszám : löl

( V á r o s l i g e t i fasor és
Ar6na>ut s a r k i n ) .

Hetenként uj műsor!

Wil.TZ GYÖRGY tulajdonos.

Hamis fogakért,

ERTMOZI

RHIIIánCnk^f
gyöngyöket,
platinát
a i l l l i a i l & u n f l l t é k s z e r e k e t mindenkinél drft
»Abban vesz Székely Knill é k s z e r ü z l e t e , Budapest,
Király-utca 51. T e r e z - t e m p l o m m a l szemben. Címre
tessék figyelni. Telefon : József 106-35.

Szőnyeg-klinika
B u d a p e s t , V I . , Bafnok-utca 13. szám.

Telefonszám : 161—78.
M ű v é s z i e s e n javít,
mos és garanciával
megóv.
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lebb felelünk. — Egyenes Kató. 1.. Elvált. 2.
Nem színésznő á felesége. 3. Mozirovatban
felelünk. — Százszorszép. 1. 25. 2. Homonnán.
3. Nagyváradon. 4. 4 évvel ezelőtt szerződött
oda. — V. R. Vácz. Sajnos, nem színházi
vonatkozású a kérése, — nem a mi dolgunk
ezzel foglalkozni. — Maca és Oily. 1. Levele
a Színházi Élet szerkesztőségében megtalálja.
2. Tessék Rózsahegyi Kálmán sz:nész:sko!ájánál érdeklődni. — Barátnők. 1. Elvált tőle.
2. Jókai irta, 1882-ben. 3, Ügyelői minőségben.
— K. Andrea. 1. A Nemzeti Színházhoz kell
cimezni a levelet. 2. Igen, a Színházi Élet
kiadóhivatala utján. — O.G. Böske. 1. Berlinbe
szerződött. 2. Mozirovatban felelünk. — Cica.
1. 31. 2. Színházhoz kell küldeni levelét. 3.
Nem igaz. 4. 29. 5. Nem. — Mucskó. Nincs
benne, a lexikonban. — Dritte Sorte. A Színházi Életben a nem előfizető olvasóinknak
is készséggel válaszolunk 5 színházi tárgyú
kérdésre, tehát ha ön példányonkint vásárolja
lapunkat, szintén igényt tarthat feleletre.
(Azonban csak tentával irt levélre válaszolunk.)

STEFÁNIA CORSÓ-KAVÉHAZ
és étterem, Stefánia ut és Thök51y-ut sarkán
újonnan átalakítva megnyílt. Délután fél 5 täl 7-ig
Csóka OdBn szalonzenekarával hangversenyez.
Esténkint Csóka Józsi muzsikál. Kitűnő ebéd és
vacsora. — Gyönyörű kerthslység.
Hölgy fodrászat, ondnláclóval hajmosás, manikür, szépségápolás és fagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú
ninnka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Olm:

S i í n l i n é , VI., Horn Ede-utca 12. sz.

H a m i s fogakat

Színházi képrejtvény
Megfejtési határidő 1920. junius 10.

A megfejtést lapunk 1920. 24. számában
közöljük.
A megfejtők között a következő dijakat
sorsoljuk ki :
I. díj : Egy könyv.
II. dlj : Egy arckép.
Hl. díj : Egy kotta.
A Színházi Élet 1920. 20. számában közölt
rejtvény helyes megfejtése: Erkel Ferenc.
Helyesen megfejtették 398-an.
Ar. I. dijat Gyiirki Juliska, VII., Er/sébetkörut 23., a II. dijat Neumann Etus, VII,,
Almássy-tér 8., a III. dijat Knöpfler N.-né,
Nagyatád nyerte el.
A szerkesztésért felelős : INC2E SÁNDOR

Férjhez a k a r menni? Akar nősülni?

Platinát

Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkel. DAVIDOVICS, Erzsébet-kSrnt 17. (Cégjelzéstelen

Ékszert

ü modern cipőti

Aranyat

Ezüstöt

szilié

Legújabb

Cigarettatárcát

Újvári sláger

Dísztárgyakat

hanglemezen.

végleg eltávolít Bach M u n e i
kozmetikai Intézető. Mindennemű
szépséghibák kezdése, sseplóeltsvolüJa, ráncok kinimitáxa, arcgözölé3 és arcniasazSis
jutányos bérletben, tindapest. VII.. Almfteßy-nics 3.

ialszáfalist

FOGAüUKT
legtöbbet flret Els'er Kálmán
VII., Hőzsa n. 3». Levelezőlapra jövök !

Vegye meg

a er

ba jól a k a r m u l a f n i .

St X - FEKETE MIHftfcY
gramofon

osztályában,

B u d a p e s t , J ó z s e f - k ö r ut 9

Mindent takarít Ditriehsteín
Telefon: JA»«f 118—55.

Nyomatott Thálla mfilnté*ét tíö- ée könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Cxáky-tt. 12 -1«,

