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A kormánybiztos 
Junius elsején szokatlan sürgés-forgás 

volt az Operaházban. A folyosókon mér 
kora reggel hivatalnokok és művésztagok 
csoportjai álldogáltak, a szolgák a szokott-
nál fürgébben és fontoskodva jártak ki és 
be a szerepkönyvekkel, még Oroszlén, a 
gyengelébu és népszerű Oroszlán is sietett 
és a mindig higgadt Csepke bácsi, a köz-
ismert portás, figyelőéllásba vágta magát 
a Hajós-utcai árkádok alatt. A próbákra 
érkező tagok tőle igyekeztek megtudni, mi-
féle nagy esemény van küszöbön ? 

— Ki jön, Csepke bácsi ? 
— Az u j gróf. 
Ebből mindenki mindent megértett, pedig 

»az uj gróf" nem is gróf, hanem báró. 
Tudni kell 'Ugyanis, hogy az Operaház 
legutolsó intendánsa, helyesebben kormány-
biztosa gróf Bánffy Miklós volt és Csepke 
uram a rangot azonosítja a hivatali állás-
sal. Az uj gróf tehát báró W/assics Gyula, 
az ifjabb e néven, aki miniszteri tanácsos 
a kultuszminisztériumban és mint kormány-
biztos junius elejével került az állami szín-
házak élére. Színházi körökben nem uj a 
neve, hiszen évek hosszú sora óta országos 
szinészeti főfelügyelő, jól ismeri nevét a 
magyar színházi publikum is, hiszen nem 
egyszer jelent meg a Nemzeti Szinház 
függönye előtt, mint szerző és mindkét 
minőségben őszinte becsülést és tiszteletet 
szerzett nevének, amelyet a magyar kultura 
fejlesztésének történetében mar híressé tett 
egy másik Wlassics Gyula, az ifjabbiknak 
atyja, egykori kultuszminiszter. 

Az uj kormánybiztos pontosan, mint hi-
vatali rendhez szokott ember, tiz órakor 
megjelent az Operaházban és minden kü-
lönösebb ceremónia nélkül elfoglalta az első 
emeleten az úgynevezett intendánsi szobát, 

azt a pompás, gobelines termet, amelyet 
még gróf Keglevich István rendezett be 
nemes Ízléssel. Ifj. Wlassics Gyula báró 
azóta minden nap bejár u j hivatalába, ahol 
serényen dolgozik, tárgyal az igazgatókkal, 
tagokkal és lelkes ambícióval készíti elő 
a jövő művészi munkáját. Itt kerestük fel 
a napokban, hogy megkérjük, nyilatkozzék 
terveiről a „Színházi Elet" olvasói számára. 

— A jövő terveiről — mondta 
a kormánybiztos, — egyelőre 
semmi konkrétumot nem mond-
hatok. A művészi vezetést Kernel 
István főzeneigazgató ur vállalta,, 
akinek megvan a maga, a kor-
mány előtt is jól ismeretes mű-
vészeti programmja és az én fel-
adatom csupán az, hogy ennek 
a piogramrrnak, amelyet ter-
mészetesen a magaménak is 
vallok, megvalósítását tegyem, 
lehetővé. 
— Ugy tudjuk, — vetettük közbe — ho^y 

Kerner főzeneigazgató ur annak idején csak 
bizonyos anyagi garenciák mellett volt 
hajlandó a művészeti vezetést vállalni. 
Megvannak ezek a garanciák ? 

— Igen természetesen — fe-
lelte Wlassics báró. — Sem ő, 
sem én nem vállaltuk addig a 
munkát, amig a pénzügyminisz-
térium nem járult hozzá büd-
zsénkhez. Az Operaház sohasem 
volt lukrativ intézmény, de az 
utóbbi években mégis odafejlő-
dött, hogy minden nagyobb [de-
ficit nélkül fentarthatja az állam. 
Ez volt az oka annak is, hogy 
a legutóbbi bérleti ajánlatnál a 
többé-kevésbé rideg anyagi ala-
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pon kalkuláló pénzügyminisz-
térium is magáévá tette — a 
kultuszminisztérium javaslatát és 
a bérbeadás ellen döntött, egy-
ben hozzájárult korábbi előter-
jesztésünkhöz és megadta a kellő 
anyagi eszközöket, amelyekkel 
iz Operaház most már művészi 
szinvonalának minden csorbítása 
nélkül folytathatja munkáját. A 
legfontosabb tehát az, hogy most 
a magunk részéről biztosítsuk e 
munka zavartalan menetét. Mint 
ismeretes, a tagok szerződése 
augusztus végével lejár és igy 
az első feladat, hogy még a 
nyári szünet előtt megszervezzük 
a szinház egész művészi gárdáját. 
— Milyen kilátásai vannak méltóságod-

nak e tekintetben? 

— Az eddigi tapasztalatok után 
a legkedvezőbbek. Már több mű-
vésszel tárgyaltam, eredményre 
is jutottam és hiszem, hogy vala-
mennyivel sikerül méltányos fel-
tételek mellett megállapodásra 

„ jutnom. A jelenlegi gazdasági 
viszonyok természetessé teszik, 
hogy nagyobb fizetéseket keli 

KÁLMÁN OSZKÁR és VENCZEL BÉLA 
Operaház — „Rajna kincse* (Pappfelv.) 

adnunk, mint amilyenek most 
érvényben vannak. Elvem is, 
hogy a tagokat érdemük szerint 
lehető legjobban fizessük, de ez-
zel szemben kell, hogy megfelelő 
teljesítményt is követeljünk. Sza-
badságot a szokásos nyári szüne-
ten kívül nem adhatunk, mert az 
egész munkarendet megzavarná, 
ha oszlopos tagjaink egy részét 
bármikor is nélkülöznünk kellene. 
Egyelőre tehát a szerződéseket 
kell nyélbeütnünk és ha ezzel 
a munkával elkészültünk, rátér-
hetünk a továbbiakra. 
— Mi lesz Ábrányi igazgatóval ? 

— Ábrányi igazgató ur, meg-
állapodásunk értelmében, az évad 
végéig vezeti az Operaház ösz-
szes ügyeit. Mi csak a jövő éva-
dot készítjük elő. Ábrányi a jö-
vőre is felajánlotta értékes diri-
gensi munkásságát és célom az, 
hogy ezt az ajánlatát a Iegmél-
tányosabb módon hasznosítsuk 
az Operaház javára. Az uj évad 
művészi programmját, mint mond-
tam, Kerner főzeneigazgató ur 
késziti elő, aki lelkes támaszt nyer 
tervei megvalósításában a ki-
tűnő Anthes Györgyben, uj, sőt 
lehet mondani, első színpadi ve-
zetőnkben, aki gyakorlati taná-
csaival és gazdag tapasztalatai-
val bizonyára eredményesen fogja 
betölteni ezt a külföldön már rég 
bevált állást. A gazdasági, ad-
minisztratív ügyek intézésében 
Chmilevsky Endre gazdasági fő-
nök ur egészíti ki az igazgató-
ságot s az ő kipróbált képességei 
is bizonyára hozzájárulnak majd 
terveink sikeres megvalósításá-
hoz. 

— Egyelőre csak ennyit mond-
hatok, — fejezte be az interjút 
báró Wlassics Gyula. — Most 
még csak szervezkedünk, tárgya-
lunk, készülődünk, de remélem, 
rövidesen elérkezünk arra a pontra, 
amikor majd konkrétumokról is 
beszámolhatok. 
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Blaháné az Aranykakasban 
Most, hogy a Vígszínház fölujitja tizen-

nyolc évvel ezelőtti repertoárjának egyik 
legmulatságosabb műsordarabját : az „Arany-
kakast", amelyben pár évvel a bemutató 
után a korcsmárosné szerepében Blaháné 
is fellépett néhányszor, fölkerestük a mű-
vésznőt : mondana el egyetmást akkori 
vendégjátékairól. 

— Nagy örömmel gondolok azokra a szép 
időkre, — mondotta Blaha Lujza — csak 
hadd szedem össze az emlékeimet. Mert 
bizony régen volt, talán nem is igaz. Hát 
ugy történt a dolog, hogy akkortájt meg-
néztem az Aranykakast a Vigszinházban és 
nagyon megtetszett nekem a darab is, meg 
a Haraszthy Hermin szerepe is. De csudála-
tosan jó volt a Dachslmayer szerepében az 
öreg Szatyi is, Szathmáry Árpád, akit az 
üvegszeme miatt félszemű Szatyinak hivtak. 

És páratlanul kitűnő volt Hegedűs Gyula, 
aki a pincért játszotta. Nem is tagadtam, 
hogy el vagyok ragadtatva az előadástól 

és talán olyasmit is mondtam a környe-
zetemnek, hogy no, ebben a darabban a 
Haraszthy Hermin szerepét'örömest e l já ts ia ' 
nám. Hogy, hogynem, mindez az öreg 
/v»/uc//-direktor urnák a tudomására jutott, 
aki néhány nap múlva megkinált a szereppel. 
A megtisztelő ajánlatot persze örömmel 
elfogadtam e's a legjobban annak örültem, 
hogy Hegedűs Gyulával játszhatom együtt, 
mert természe.esen ő lett a partnerem. 
Különben is igen sokszor gondoltam arra, 
hogy milyen jó lehet ezzel a páratlanul 
tehetséges színésszel játszani. Nos hát, a 
Paludi jóvoltából ez a vágyam is teljesült. 
A próbákon persze egyre mondtam Hegedűs-
nek, hogy énekeljen velem egy duettet, 
mire Hegedűs azt dörmögte : 

— „Oh persze, majd én Blahánéval éne-
kelek !" 

— De hiába szerénykedett, szabadkozott 
mégis muszáj volt velem énekelnie és igy 
az akkori siker jórésze őt is megilleti. 

Az olasz s tag ione a Városi Szinház előtt 
Balról jobbra a harmadik Braida igazgató, melletle Pagnini, Azrimonti, Michèle Fleta, Isora 

Rinolfi, Sigismundo Saleschi, Malescotti, Poriéra, Torri, Zenarri, Perna Palermi. 
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ha én színházba megyek ott mindjárt skan-
dalum lesz, zaj és lárma kerekedik. A mi-
nap is, hogy a „Náni" előadására elmentem, 
alig lehetett elkezdeni az első, meg a máso-
dik felvonást. Amint a közönség észrevett 
a páholyban egyszerre elkezdett tapsolni, 
éljenezni, sokan a kendőjüket lobogtatták 
felém és ez a nagy szeretet, higyje el, olyan 
jól esett nekem, hogv ki sem mondhatom. 
Biz, isten, sirtam örömömben. 

Eközben, — hogy vagy egy órahosszat 
elbeszélgettem a művésznővel, — hazaérke-
zett Blaháné nővére a Színművészeti Aka-
démiáról, ahol az ezüstös hajú úriasszony 
az uj szinésznemzedék fölött az intézeti 
felügyeletet gyakorolja. 

— Lujzikám, egy kis örömhírt hozok ne-
ked az Akadémiáról, — mondta Blaháné 
nővére — most folynak ott a vizsgálatok 
és tudod-e mit kaptak föl a gyerekek írás-
belinek ? 

— No, hadd hallom fiam? 
— Hét képzeld I Kéki professzor ur tcgc 

det dolgoztatott fol, hogy milyen hatással 
voltál a magyar irodalomra. 

— Nagyon boldog vagyok, hogy nem fe-
ledkeznek meg rólam, — mondotta Bla-
háné, — de azért isten uccse, nem bánnám, 
ha egy kicsit még én foglalkozhatnánk az 
irodalomtörténettel és nem az irodalomtör-
ténet velem . . . 

És ezzel ment ki Blaháné a „kertjébe' a 
széles balkonjára, ahol spanyolfal védi szél-
től és cserépbe rakott virágok környezik, 
amelyeket gondosan öntözget, ápolgat, aki 
egykor térdig járt a rózsák özönében . . . 

,,Az aranykakas" szereposztása 
Szikra Julis Gombaszögi Ella 
Fürge Antal ~ Lukács Pál 
Dachslmayer János gyáros Vendrey Ferenc 
Erzsi leánya Molnár Aranka 
Liza Kürthy Sári 
Horváth Gedeon Balassa Jenő 
Klárika leánya Takács Klára 
Dr. Gyárfás ügyvéd ... Kardos Géza 
Müller - Kertész Dezső 
Flóris koldus Szerémy Zoltán 
Bokros Róna Aladár 
Emma Gárdy Karola 
Lándorné Kész Rózsi 
Körmös Fábián Mihály 
Angol Fenyő Aladár 
Péter Győző Lajos 
Kató Horváth Lenke 
Feri (... Bárdy Ödön 

VADÁSZ GÉZA 
festőművész százados, a nemzeti hadsereg 
összekötő tisztje a francia missziónál, akinek 
legutóbb kiállított portréi nagy feltűnést 

keltettek 

— A duetten kívül én még egy szép 
szomorú magyar dalt is énekeltem ; azt 
hiszem, a Hullámzó Balatont . . . 

— Emlékszem rá jól : nagy sárga szal-
makalapban, meg karton ruhában játszottam 
a szerepemet, amelyik nagyon nekem való 
volt ós emlékeztetett a Szigligeti „Szt rá jk-
jának Szikránéjára, amelyet boldogult Újházi 
mesterrel játszottam régesrégen, még a 
régi Nemzetiben. De igaz is, ezt meg majd 
elfelejtettem : amikor ötödször vagy hatod-
szor játszom a szerepet, egyszer, amint a 
szinpadra lépek, hatalmas virágbokrétát 
nyújtanak föl a zenekarból. Ahogy meg-
nézem : gyönyörű arany kakasfej volt benne. 
Faludi direktor küldte és igazán [nagy örömet 
szerzett vele nekem. Ott van a szép emlék 
a többi között, a főváros muzeumában. 

Remélhetőleg elmegy a báróné a reprizre, 
— invitáltam Blahanét Faludiék nevében. 

— Szent isten ! dehogy megyek, — mon-
dotta aranyos jókedvvel Blaháné — hiszen 
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Nagyszerű operettel nyitott idén a Buda-
oesti Színház. A megnyitó-előadáson Walter 
Kollo „Három a vénlány" cimü operettjét 
mutatta be. Diadalmas siker előzte meg 
ezt a bemutatót. Ez az operett volt az, 
amely Berlinben verte a „Lengyel menyecske" 
nyolcszázas rekordját, amennyiben ezer-
szer ment egyfolytában, ugyanilyen nagy 
sikert aratott Bécsben is. Tavaly március-
ban mutatta be a Johann Strauss-Theater s 
a direkciót szerződés kötelezte, hogy augusz-
tusban tartsa meg a premierjét Kálmán 
Imre u j operettjének, a „Hollandi lény"-nak. 
A „Három a vénlány" azonban olyan sikert 
aratott, hogy a Kálmán-bemutatót el kellett 
halasztani novemberre. És jöt t az ősz, még 
mindig nem lehetett újdonságot hozni. 
Walter Kollo darabja estéről estére telt há-
zakat csinált. Csak február végén lehetett 
megtartani a „Hollandi lány" premierjét s 
azóta is felváltva megy csak a .Három a 
vénlánnyal." Ilyen szokatlanul nagy sikere 
volt ennek az operettnek s egészen biztos, 
hojgy Budapesten is rekordot fog csinálni : 
a Budapesti Színház aligha mutathat be 
ebben a szezonjában még egy újdonságot-
Bécsben Ida Russka, a Csárdáskirálynő és 
a Hollandi lány címszereplő je játszotta a 
Walter Kollo operett főszerepét, Berlinben 
Stefi Wallit, a Mágnás Miska Marcsája 
vitte fényes sikerre. A szövegkönyvet Hauer 
Herman, a verseket Redeamus irta. 

Halk és finom a története a Három a 
vénlánynak. Egy csöndes sziléziai városká-
ban játszik. Két testvér, Lotti és Orsolya 
éldegélnek csendben, házitanitásból tengetve 
az életüket. Orsolyának valamikor volt egy 
vő'egénye, de nem lehetett az övé, mert 
annyi hozományt r.em tudtak összekupor-
gatni, hogy berendezkedhessenek. Lottinak 
is akadt kérője, egy fogalmazó, de ezt pedig 

ANTAL ERZSI, SUGÁR GYULA 
(Lotti) (A kapitány) 

Budapesti Színház — „Három a vénlány' 
(Angelo fotográfia) 

a nagy háború vitte el. Háborúba kell menn| 
a két testvér hűséges „mindenesének," 
Guszti vőlegényénekxis. Lotti, Orsolya és 
Guszti hoppon maradnak. És múlnak az 
évek, egyik a másik után, a három lány 
fölött bizony nem minden nyom nélkül 
suhan el az idő. Lassan, lassan megöreg-
szenek, a városkában már nem is nevezik 
őket másképp, mint a három vénkisasszony. 

Tiz esztendő múlik el és ekkor hirtelen 
megérkezik a fogalmazó ur és Guszti sze-
relmese. Az egyikből kapitány lett, a másik-
ból őrmester. És Lotti huszonnyolcéves 
lett . . . A kap :tány fájdalmasan állapítja 
ezt meg, a régi rózsás arcon mér halványan, 
de mégis észrevehetően ott vannak az első 
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SUGAR GYULA, ANTAL ERZSI, KERÉNYI IRÉN, SZÖLLŐSSY RÓZSI, KOLTAI JENŐ 
(A kapitány) (Lotti) (Orsolya) (Guszti) (Az őrmester) 

Budapesti Szinház — ,Három a vénlány• (Angelo fotográfia) 

ráncok. Megrendülve gondolkozik : ura le-
gyen-e a szavának, elvegye-e a lányt fele-
ségül ? Ugy dönt, hogy nem. De udvarias akar 
maradni és meghívja a két nővért a tiszti 
bálra. Gusztinak lis báli meghívotthoz az 
őrmester s amikor átadja neki a belépő-
jegyet, tárcájából egy másik, egy fiatalabb 
lány szerelmes levele hullik ki. 

Csak most ébrednek a lányok a rettenetes 
tudatra, hogy már megöregedtek, mér nem 
kellenek a férfiaknak. El sem akarnak menni 
a tiszti bálra. Mégis ugy döntenek, hogy 
Elmennek, mert meg akarják vivni a döntő 
ütközetet. És győznek ! A bálon Lotti ismét 
ragyog és csodálatosan szép, ő a bálkirálynő 
s az ünnepeltetés közt valósággal megfia-
talodik. A kapitány nem is hiszi, hogy 
Lottival táncol, azt hiszi, hogy a vénkisasz-
szonyok egyik unokahuga jött el volt 
menyasszonya helyett a bálra. Lotti nem 
világosítja fel tévedéséről, még akkor sem, 
amidőn a férfi megkéri a kezét. Másnap, a 

bál után, a kapitány teljes diszben bekö-
szönt Lottihoz, hogy beleegyezését kérje 
a házassághoz. És most Lotti bevalja, hogy 
ő volt a bálon. A kapitány pedig bocsánatot 
kér mesrtántorodásáért s most ismét sze-
relmesen kéri a lányt : legyen a felesége . . . 
Gusztihoz is visszatér a hűtlen őrmester 
és a két lány megfiatalodva, boldogan, bi-
zakodva meg fogadja, nem nyugszanak 
addig, mig a harmadik lánynak, Orsolyának 
nem keresnek férjét. 

Ehhez a megható,- kedves történethez 
csinált muzsikát Walter Kollo s a muzsika 
gyönyörűen festi alá a három vénlány 
meséjét. Mindvégig finom, hangulatos ez a 
muzsika, lágy és zokogó, mikor a vénlányok 
tragédiája sir a zenekarban, de ujjong és 
zeng, amikor diadalmasan éled ujjá a sze-
relem. Meglepő szinte az első felvonás 
foxtrottszerü duettje, „De jó cicázni reggel, 
pláne hadsereggel, az édessel". . . A má-
sodik felvonásban egy tercet („Három a 
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SZÖLLÖSSY, KOLTAI, " ANTAL ERZSI 
(Guszti) (Az őrmester) jLotti) 

Budapesti S?inház — vHárom a vénlány* 'Angelo fotográfia) 

vénlány s bálba mén") végtelenül finom, 
hangulatos, a nagysláger pedig, melyet a 
harmadik felvonásban énekelnek („Walze i , 
waízer izgató, érted ég a nő") ma Bécs-
ben és Berlinben a legdivatosabb keringő. 
Ezt játsszák, éneklik minden bécsi és berlini 
mulatóban, bárban, ezt játsszák a katona-
zenekarok, a kávéházak cigánybandái. Ez 
a dal Budapesten is hamar népszerű lesz. 

A Budapesti Színház elsőrendű szerep-
osztásban hozza szinre Walter Kollo ope-
rettjét. A primadonna-szerep Szöllőssy 
Rózsié, aki ugyanolyan nagyszerű szubrett, 
mint amilyen tökéletes sanzonénekesnő. 
Sok művészettel játszotta meg a Gusztit, 
szépen énekelt, bravúrosan táncolt. Lotti 
szerepében Antal Erzsi igen finom és meg-
ható, a hangja sokat fejlődött ennek a 

fiatal színésznőnek, aki végre most hozxá 
illő szerephez jutott Budapesten. Keiényi 
Irén — a harmadik vénlány — hálátlan 
szerepében is elsőrendűt tudott produkálni. 
Sugár Gyula játszotta a kapitányt, férfiasan, 
sok melegséggel, Koltai Jenő, akit a bécsi 
Künstlerspillétől szerződtetett el Feld 
Zsigmond, igen tehetséges színész, Az őr-
mestert játszotta pompás humorral, igen 
temperamentumosán. Fekete Irén és Győri 
Matild két vénasszonyt adtak ügyesen, 
Radócz Ferenc, Lánczy Mici, Jászolyi Ria 
és Bitó Manci nevét kell még megjegyezni. 
A kitűnő rendezés Szabolcs Ernő avatott-
ságát dicséri, a zenekart Rajna Ferenc 
dirigálja lendületesen. És részese a siker-
nek Faragó Jenő, aki az operettet fordí-
totta. 
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Az Ezüstsirály bécsi premiérje 
(Főpróba: az összes riválisokkal — 51.000 koronás premiérbevétel — 

„Lemondunk Nyugatmagyarországról és megtartjuk Kosáryt") 
Irta : FÖLDES IMRE 

Szivesen és örömmel számolok be az ugy érzem, hogy teljesen elszakadhatok a 
„Ezüstsirály" bécsi bemutatójáról a magyar szerző személyétől és mindent megírhatok 
közönségnek, pedig ez a tudósítás nehéz erről a forró színházi estéről, mert ez a siker 
kenyér. A szerző és a tudósító sehogysem csak utolsó sorban illet engem, mint libret-
fér meg egy személyben, az ujságirót ille- tistát. Magyar siker voit ez, a magyar mu-
delmes szerénységre kényszeríti a szerző, a zsika, a magyar operett-stilus, a magyar 
szerzőt meg elragadja a sikerért lelkesülő kuftuhr-sikere. Erről pedig boldogság irni, 
színházi ember. Most az egyszer azonban boldogság, mi több — kötelesség! 
nem látom ezeket a kötelező akadályokat, Miír a főpróba közönségén meglátszott, 

hogy nem mindennapi színházi esemény 
készül. Zsúfolt ház, a meghívottak sorában 
Bécs összes színigazgatói, Kosáry Emmy és 
Király valamennyi riválisa : Zwerenz, Gün-
ter, Ruska, Fischer, Mnrischka, az elegáns 
Bachmann, — ott volt mindenki, aki valaki 
a bécsi színházi világban. A főpróba előtt 
— ezt talán most sem tagadják — Kosáry 
Emmy is, Király Ernő is nagy szorongással 
váriák, mi lesz? Mit szépítgessem: druk-
koltak, akár az iskolás gyerekek, különösen 
Király Ernő, aki ugy beszél németül, mint 
Goethe — mos'. Bámultam azt az energiát 
és S Z Í V Ó S kitartást, amivel bevágta a német 
szöveget, sőt pompásan megtanulta a ki-
ejtést, a hangsúlyt is. Nos, a főpróbán nem-
csak, hogy simón ment minien, hanem ez 
a délelőtt felért egy premier sikerével. 

B csben nem szoktak a főpróbán tapsolni, 
ez a főpróba pedig az ünneplések végesza-
kadatlan sorozata volt. A bécsi ri/álisok 
önmaguknak sem tapsolhattak volna lelke-
sebben s a főpróba vége felé Király Ernő 
bécsi konkurrensei már arról álmodoztak: 
milyen gyönyörű volna egyszer Kosai y Em-
myvel játszani, a primadonnák meg vala-
mennyien megegyeztek abban, hogy Királ> 
Ernő a legjobb partner. Ilyen főpróba utár 
persze mindkét művész fölényes nyugalom-
mai készült a premierhez. 

A Carltheater ugyancsak felemelte a hely-
órait : a páholy ára ötszáz korona, a föld 
szinti hely száz, nyolcvan és hetven korom 
volt. így esett azután, hogy az arónylaj 
kis szinház ötvenegyezer koronát vett be i 
bemutató táblás házából. 

A premiéren még csak nőtt a siker. A' 

SZÖLLÖSSY RÓZSI 
(Guszti) 

Budapesti Szinház — .Három a vfnlány* 
(Angelo fotográfia) 
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első felvonás után negyven kihívás követ' 
kezett, a második felvonás végén ez a szám 
megduplázódott, nem is győztük már szá-
molni a kihívásokat, a harmadik felvonás 
után pedig valóságos csoda történt: a kö-
zönség együtt maradt és teljes félórán át 
ünnepelte a szereplőket, virágot dobált a 
színpadra és tapsolt tűzzel, mintha meg 
akarná ujráztatni mind a három felvonást. 

Kosáry Emmy vörös rózsacsokrot kapott, 
a szalagján ezzel a kedves üzenettel : 

„Eine Gruppe Wie- „A bécsiek egy 
ner ist fest entschlos- csoportja elhatá-
sen eme Revision des « j. 
Friedens unter fol- rozta.hogy a béke 
genden Bedingungen revíziójára ÍÖrek-
anzustreben: Wirtre- szik a következő 
ten Westungarn ab, feltételek mellett: 
u. behalten Kosáry'. ,emQndunk Nyu_ 

Ergebenste Hand- g a tmagya rország-
küsse : ro/ és megtartjuk 

(aláírások.) — Kosáry t". 

Másnap a bécsi lapok kritikái állapították 
meg hivatalosan a magyar operett sikerét. 
Kiemelték a partitura értékeit, lelkesen di-
csérték a szereplőket. Kosáry Emmyről, 
mint a világ egyik legnagyobb művésznő-
jéről szólottak s nem fukarkodtak az elis-
meréssel Királylyal szemben sem. Kosáry 
Emmy bájos, decens játékát, különösen 
pedig énekét szinte itta a bécsi nézőtér. A 
primadonnák és bonvivantok versengve di-
csérték, a kritikusok és színházi emberek 
meg nyihan hangoztatták, hogy ma operett-
színpadon ilyen hang és ilyen énekművé-
szet sehol nincsen. Külön méltatást érde-
melnek, nem : követelnek a Kosáry Emmy 
ruhái. Bizonyos, hogy forradalmat jelen-
tenek a bécsi színpadi divat terén s talán 
fölösleges megemlit jnem, hogy a toalettek 
sikerében a primadonna ötléteinek mennyi 
része van. 

A külföld részére a darab magyar mivol-

Aki nem hisz a melegnek, a kivirult kávé-
házi kerteknek, a napsugárnak, aki nem hiszi, 
hogy végérvényesen itt a nyár, azt talán meg-
győzi ez a két fénykép, az elsők melyek 
minden kétséget kizárólag bizonyítják, hogy 
nyár van. Magaziner Erzsi idén az első 
fecske, aki „trikós szerepben" szerepel a 
Színházi Élet-ben. 

A Revü Színház kedves és tehetséges prima-
donnája Balatonfüreden nyaral s amellett, 
hogy fürdőzik, nagyban készül a szinház leg-
közelebbi újdonságára, mely a „Szép He-
léna" után kerül színre a Scálában. Az uj 
operett komponistája Stolz, a „Csókbakter" 
neves szerzője s a címe: Angyalka. Maga-
ziner Erzsi a címszerepet fogja játszani. 

Az első fecske 
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tának erősebb kidomboritása okából egé-
szen uj harmadik felvonóst irtam, amely 
Magyarországon, Cziáky gróf kastélyában 
játszik. Ide hozza az agyafúrt kínai a nagy-
hercegnőt is, itt békíti ki a magyar gróffal. 
A harmadik felvonás kimagasló momen-
tuma a mulató-jelenet, cigányzenével. Ki-
rály Ernő magyar nótájának szövegét én 
irtam, a zenéjét — mint u j betétet — 
Buttykay Ákos. Ezt a dalt Király Ernő 
Bécsben — magyarul énekelte. Fölséges 
érzés volt ezt hallgatni, nekünk magyarok-
nak és hallani a nyomában felzúgó taps-
vihart. Olyan hatalmas sikere volt, hogy 
az egész jelenetet meg kellett ismételni. 

Ez az „Ezüstsirály" bécsi premiérjének 
históriája. Ugye most megérti a magyar 
közönség, hogy ebből a sikerből nem sza-
bad szerénykedve elhallgatni semmit. Nagy, 
forró siker volt, magyar darab, magyar 
muzsika, magyar művészek sikere, a magyar 
kultura győzelme a császárvárosban. . . 

Lohengrin 
és Szép Heléna 

A Scala-szinház .Szép Heléna"-előadá-
sán Orestes monoklit hord, Szép Heléna 
lorgnont. Chalchas és Páris pedig öngyúj-
tóval gyújtanak rá a finom dritteszortera. 
Hasonló meglepetés fogadta a nézőt az 
Opera most folyó Wagner-ciklusának egyik 
legutóbbi estélyén, à „Lohengrin"-előadá-
sán. A harmadik felvonás második képé-
ben Madarász Henrik elnöklete alatt tudva-
levőleg az egész német nemesség összegyűl 
a Scheide partján, hogy Lohengrin a — Grál 
monda cimén — elbeszélhesse nekik, milyen 
előkelő családból származik. Madarász Hen-
riket megjelenése előtt négy hűséges har-
sonása előzi meg. Ez a négy harsonás a 
zenekar négy, korhű jelmezbe bujtatott tagja, 
akik közül az egyik hosszú harsonája köze-
pére diszkréten rátűzte a szólam kottáját. 
A X-ik századbeli cselekmény közepette 
kissé furcsán hatott ez a merészen modern 
tendenciájú tett, amelynek folytatásaképen 
már-már attól lehetett tartani, hogy Lohen-
grin, a terebélyes tölgyfa alá ülve, szintén 
partiturából olvasva fogja a Grál-mondát 
előadni. Ez azonban nem történt meg, csak 
az egyik harsonás tévesztette össze Lohen-
grint Szép Helénával. 

PÁSZTOR FERIKE 
a Budai .Színkörben vendégszerepel péntek, 
szombat és vasárnap este. Fali Leó operett-
jében a Stambul rózsájá-ban játssza el 
Kondsa Gült, mely a művésznőnek parádés 
szerepe. Pozsonyban, Kassán aratott különösen 
nagy sikereket ebben a szerepbén ez a te-
hetséges színésznő, aki egyike a legkiválóbb 

vidéki primadonnáknak, 

A „Színházi Élet" apróhirdetései 
50,000.000 dollár vagyonnal rendelkező 

fiatal, csinos, Amerikából visszatért úri-
ember kizárólag ifjú színésznőt venne 
feleségül. Hn netalán tán akadna olyan, 
kiben volna hajlam egy ilyen házasságra 
Írjon „Amerikai szerelem" jeligére. • ••• 

Fiatal mfivész, a Nemzeti Szinház tagja, 
keres társat egy nagyobb pénzügyi mű-
velet lebonyolításához. Kérek leveleket 
„Egy kiló cseresznyét szeretnék venni* 
jeligére. 

Még mindig fiatal asszonyka vagyok. 
Elmondanám életem gazdag történetét 
megértő fiatal hírlapírónak. Jelige : J ó 
téma". Szenes ember 



FÖLDES DEZSŐ, HELTAI, GEIGER 
a »Keringöszerelem" rendezője, a debreceniek 
direktora és az újdonság táncszámainak be j 

tanítója 

Egy pompás főúri kastélyban játszik a 
cselekmény. Házfelszentelés van s itt szeret 
bele Surényi László gróf egy ismeretlen 
dominóba. Hajnalig táncolnak, s a hajnallal 
véget ér a keringő — és véget ér a szere-
lem. Az ismeretlen dominó eltűnik. 

A grófot meg akarja házasítani az apja, 
László gróf azonban csak az ismeretlen 
dominó után vágyik. És a harmadik fel-
vonásban, tengernyi bonyodalom után meg-
tudja, hogy az a lány, akit apja neki szánt 
és a dominó egy és ugyanaz a hölgy. 

A debreceniek előadása nemcsak nivós, 
hanem egyszerűen meglepetés. Honthy 
Hanna a szó teljes értelmében primadonna, 
— kifogástalanul játszik, szépen énekel és 
nagyszerűen táncol. Grófkisasszonya han-
gulatos, tökéletesen sikerült operettfigura. 
Járay Sándor Laci gróf szerepében kitűnő 
bonvivántnak bizonyul. Hódítóan elegáns, 
szép hangja és illúziót keltő játéka van. 
Két humoros szerepben rengeteg kacagást 
váltanak ki Várna y László, Szabó Gyula 
Berczelly Magda ideális szubrett, nagy-
szerűen öltözködik és pompásan táncol. 

A rendezés elsőrangú, a kiállítás pedig 
gyönyörű. A „Keringöszerelem" bizonyára 
még igen sok telt házat fog vonzani a ki-
tűnő debreceni társulatnak, 

A Császárnétól — a 
Keringőszerelemig 

Nagy siker van a Fővárosi Orfeumban, 
a debreceni szintársulat a Keringöszerelem 
bemutatásával rátalált slágeroperettjére. 
Granichs'ädten Brúnó nálunk eddig még 
nem játszott nagyszerű énekesjátéka meg-
hódította a pesti publikumot. Granichstäd-
ten neve nem ismeretlen a közönség előtt, 
néhány évvel ezelőtt Császárné cimmel került 
színre egy Biedermeyer operettje a Király 
Színházban. A Keringöszerelem partitúrája 
még inkább bővelkedik azokban a zenei 
kiválóságokban, amelyek a Császárnét kassza-
darabbá avatták. Már az előjáték szenzáció, 
elejétől végig zenés pantomim, egészen 
finom, komoly munka, egy kis zenei bíjou 
ez az előjáték. Annál könnyebb viszont a 
másik két felvonás muzsikája : csupa szár-
nyaló valzer, pattogó táncduett. 

HONTHY HANNA 
Fővárosi Orfeum — „Keringöszerelem" 
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Marconi rokona: Giuseppina Zinetti 
nyilatkozik a „Színházi Élet*'-nek 

A Városi Színházban nagy sikerekkel mű-
ködő olasz stagione hozta magával Giu-
seppina Zinettit, ezt a legérdekesebb és leg-
igazibb Carment, aki nem csak Bizet zenéjét 
érzi, de ismeri ós megérti Prosper Merimée 
hősnőjének pszichéjét is. Zinetti Giu-
seppina a démon mellett megjátssza a 
másik Carment is, amely oly ritkán kerül 
elénk, a náivabb, természetesebb Carment, 
aki egészen másképen hat igy, mint az, 
amit sablonként megszoktunk. Az uj olasz 
énekesnő produkciója ezért valóságos reve-
láció Budapest számára és hogy alakítá-
sának hatása mély és rendkívüli volt, annak 
magyarázata, hogy nagy színészi kvalitásai 
mellett mindenekfelett kiváló énekesnő is. 
A legutóbbi Carmen-előadás alatt meglá-
togattuk Zinetti Giuseppinát öltözőjében. 

— Nem vagyok kisasszony, — mondta 
kedves mosollyal, mikor signoriná-nak szólí-
tottuk, — asszony, sőt özvegyasszony va-
gyok és a férjem után hívnak Zinettinek. 
Családi nevem Marconi . . . 

— Csak nem a nagy Marconi rokona ? 
— Valóban az vagyok. A hires feltaláló 

rokonom és én is a nagy ferrarai Marconi' 
családból származom. Szülővárosomban jár-
tam a konzervatóriumba és szép énekesnői 
pálya előtt álltam, amikor megismerkedtem 
Mario Zinettivel, a hires olasz karmesterrel, 
aki tizenhatéves koromban feleségül vett. 

Ezzel egyelőre véget ért művészi pálya-
futásom, mert néhai férjem leghatározot-
tabb kívánságára lemondtam a színpadról. 
Csak otthon és kisebb hangversenyeken 
énekeltem és csupán kedvtelésből gyako-
roltam tovább. Férjem négy évvel ezelőtt 
hirtelen és fiatalon meghalt és a gyászév 
leteltével visszatértem a színpadra, hogy 
folytassam ott, ahol abbahagytam. 

— Hol lépett fel ? 
—^Első fellépésem a milanói Scalaban 

volt nagy sikerrel, azután különféle stagio-
nekkal végigjártam Itália összes nagyobb 
operaszinpadjait. Voltam Genováben, Bo-
lognában, Turinban, Firenzében, de nagy 
sikerrel működtem a Carmennek igazi ha-
zájában, Spanyolországban is, ahol Barcelo-
nában és Madridban voltak különösen nagy 
sikereim. 

— Hogy van megelégedve a budapes-
tivel ? 

— A legszebbek közé fogom könyvelni. 
Jól esik ez a különösen meleg, őszinte taps, 
amilyent csak otthon, a déli városokban 
lehet tapasztalni. Bécsben, ahol legutóbb 
vendégszerepeltünk, szintén nagy rokon-
szenvvel fogadott a közönség, de a ma-
gyarok egészen más genre, egészen más 
temperamentum. Talán furcsán hangzik, de 
kereken kimondom : itt, Budapesten itthon 
érzem magamat. 

Granelli 
Eduardo Granelli„ az olasz 

operatársulat kiválódirigense. 
Meg kell nézni Granelli urat, 
amint dirigál, a zenével együtt 
szárnyal, sóhajt, zug, süvit, 
emelkedik, leesik és össze-
törik és — egy este nigy inget, 
hat gallért és három csokor 
nyakkendőt vált. Hazájában 
óriási népszerűségnek örvend, 
a karrikaturája hetenként meg-
jelenik a lapokban. Egy ilyen 
olasz karrikatura jön itt: 
Granelli a Tosca dirigálása 
előtt és után. 

» 

«.>> F o í < a. 

M 1 
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INTIM PISTA, hogy mit csinál az 
Itáliából hazatért Mészáros Giza ? 

— Szorgalmasan jár a korzóra és a 
Margitszigetre, hogy ne veszítse el az 
aranybarna patinát, amit az olasz nap 
csókolt arcára. A napokban azonban 
egészen szokatlan helyen találkoztam 
vele : a Népszinház-utca külső részé-
ben „Mit csinál e vidéken, művésznő ?" 
— kérdeztem. — „A Füstös Orzsinél 
voltam— felelte nevetve, azután látva, 
hogy ebből .ugyan semmit sem értek, 
elmondta a következő esetet. Olasz-
országi utja során megfordult Mészáros 
Giza Triesztben is, ahol egy csapat 
Franciaországbólhazatérő magyar hadi-
fogolylyal találkozott. Magyar szót 
hallva, odasietett hozzájuk, kikérdezte 
őket, honnan jönnek, merre mennek, 
hogy ment soruk. Nagyon tetszett a 
derék magyaroknak a szép honfitárs 
is, meg a szives beszédje is, nekibá-
torkodott hát az egyik és megkérdezte 
a művésznőtől: „Osztán hová való a 
nagysága ?" — „Budapestre" — felelte 
Mészáros Giza. — „Hiszen akkor biz-
tosan ismeri a Füstös örzsit, a mát-
kámat, aki a Grünéknál szolgál'a Nép-
színház-utcában \" Mészáros Giza nem 
akarta rontani a hadfi hangulatát. — 
» Hogyne ismerném, nagyon is jól is-
merem" — mondta. Elkérte hát Füstös 
Erzsi pontos címét és megígérte, hogy 
átadja a honi föld felé közelgő jegyes 
szívbeli üdvözletét a leányzónak. Ezért 

jár Mészáros Giza kora délelőtti órák-
ban a Népszinház-utcában. A Grünék- KRAJNIK. MÁRIA ' 

Royal-Orfeuni :"„ Bolondok háza* (Pappfelv.) 

o 

C * 4 K 

nál volt és átadta Füstös Örzsinek az 
üzenetet. 

— Látja, ez a kedves szeretetreméltó-
ság Mészáros Gizára, vall . . . Nem 
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is játszott, de nem [volt szerencséje. 
Mit szaporítsam a szót : mire a parti 
késő éjjel véget ért, a szép bécsi mű-
vésznő az utolsó âllérig elvesztette az-
napi fellépési diját, kereken harminc-
ezer koronát. 

— Mi hir az amerikai magyar da-
rabokról ? Játszanak már odakinn va-
lami magyar újdonságot ? 

— Egyelőre még nem, de ősszel már 
meglesz. Az első magyar bemutató a 
háború után. A newyorki Plymouth-
színházban, Feleky Károlynak, az ame-
rikai magyar színházigazgatónak egyik 
intézetében bemutatóra kerül Pásztor 
Árpád „Az örök dal« című színmüve, 
amelyet nálunk a Nemzeti Szinház szer-
zett meg előadásra. Feleky a napokban 
levelet irt Pásztornak, közölte ezt az 
örvendetes hírt és egyben értesítette, 
hogy nemsokára a „Vengerkák" is 
előadásra kerül egyik newyorki szín-
házában. A nálunk oly emlékezetes nagy 
sikert aratott darabot maga Feleky 
fordította angolra. 

— És Pásztor, a régi amerikánus, 
nem lesz ott a premíéren ? 

— Minden valószínűség szerint ott 
lesz. Pásztor Árpád erősen készül Ame-
rikába. Régi ottani ismerősei gondos-
kodnak róla, hogy megkapja a beuta-
zási engedélyt és őszre már valószínűleg 
kiköt New-Yorkban. Egyelőre szorgal-
masan tudósítja az Amerikai Magyar 
Népszavát, amalynek budapesti kép-
viselője. 

— Mi hir Medgyaszay Vilmáról ? 
— E hó 15-én már itthon lesz Mimi. 

Berlinben óriási sikerei voltak és a 
nagy külföldi turné után ráfér egy kis 
pihenés. 

— Hallotta Fletát, az olasz tenoristát ? 
Nagyszerű énekes ! Teljesen el vagyunk 
tőle ragadtatva. Nem tud róla valami 
intimitást ? 

— Intimitást ? Mindenek előtt, amit 
kevesen tudnak róla, hogy Michele 
Fleta, a jövő Carusoja, mindössze 

tud valami érdekeset a szép Jeritza 
Máriáról ? 

— A múltkor már meséltem róla egy 
kedves történetet, most kiegészíthetem 
ezt egy érdekessel. Azt tudják, ugye, 
bogy « bécsi Operaház kiváló művész-
nője, aki a közel jövőben alighanem 
már dollárokért fogja ragyogtatni gyö-
nyörű hangját, Budapesten egy-egy 
föllépéséért harmincezer koronát kapott. 

— Mit csinálhat annyi pénzzel ? 
— Hiszen éppen azt akarom elmesélni. 

Az egyik előadás után Jeritza Mária 
egy kiváló budapesti művésznőnél va-
csorázott nagy társaságban. A vacsora 
után kis parázs lórum kezdődött, Jeritza 

SÓVÁRY MARGIT 
Royal-Orfeum : ,Bolondokháza" (Pappfelv.) 
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huszonhároméves. Ugye, nem hitték 
volna, mert tökéletes, kiforrott énekes. 
Kér, hogy nem hallhatják egyik leg-
nagyszerűbb szerepében, az Aidában 
mint Radamest, Bécsben is rajongtak 
érte az emberek. Az olasz stagione rövid 
vendégszereplési ideje alatt hihetetlenül 
népszerűvé lett Fleta és a Vtlksoper 
közkívánatra kénytelen volt még a 
stagione elutazása előtt jutalomjátékot 
rendezni tiszteletére. A társulat mult 
vasárnap utazott el, szombaton még 
rendes előadást rendeztek és igy a ju-
talomjátékra a rendes esti előadás után 
éjfélkor került a sor. A Bajazzók került 
előadásra, Fleta Caniót énekelte. A 
Volksoper zsúfolásig megtelt, oly nagy 
volt az érdeklődés, hogy még egy 

hajnali előadásra is el tudták volna 
adni az összes jegyeket. Fletát tom-
bolva ünnepelték, de a tapsvihar egy-
hangúságát hirtelen gyermeksirás sza-
kította félbe. Az egyik páholyban egy 
kis fiu fakadt sírva : [Fleta másféléves 
kisfia, aki résztvett apja ünneplésében. 
Mikor a közönség megtudta, ki ez a 
legifjabb operaláiogató, most már az 
ifjabb Fletát is ünnepelte. A kis Fletát 
különben megláthatják maguk is : dél-
előttönként a Tisza Kálmán-téren szo-
kott sétálni a mamájával, mialatt a nagy 
Fleta próbál. Ezek után pedig. . . 

— Búcsúzik ? 
— Igen, csókolom a kezeiket. A 

viszontlátásra. Sietek a Fővárosi Orfe-
umba, megnézni a Keringőszerelmet. 

Strasser István 
Soha annyira nem volt fontos odakinn a 

külföldön tanúságot tennünk kultúránkról, 
mint most és soha annyira nem kellett 
megbecsülni a külföldön nagy elisme-
rést arató művészeket, mint most. Ők 
a mi igazi külképviseletünk. 

Ennek a gárdának egyik értékes 
tagja Strasser István, a magyar, sőt 
budapesti születésű komponista és 
dirigens. Már néhány éve járja a 
külföldet. Sokáig volt a rigai operaház 
első karmestere, aztán más német 
városokból jött hire ujabb és ujabb 
sikereinek. Nagy feltűnést keltett ta-
valy Berlinben az a modern zenekari 
hangversenye, amelyen a legmoder-
nebb komponisták műveit mutatta 
be. Ő mert a háború óta először 
modern franciákat dirigálni Berlin-
ben és rendkivüli sikere fényesen 
igazolta ezt a próbálkozást. 

Most a stockholmi operaház szer-
ződtette első karmesternek. (Irigy-
lésreméltó gázsija 12.000 svéd ko-
rona.) A svéd sajtó nagy örömmel 
üdvözli ezt a szerződtetést. És akik 
hallottuk itthon és Bécsben Strassert 
a szimfonikusokat dirigálni, nyugod-
tan füzzük ezekhez a cikkekhez, hogy 

a svéd főváros operaházának csak gratulálni 
lehet uj karmesteréhez Strasser Istvánhoz. 
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„A végtelen szomorúság kertje* 
(Rippl-Rónai festménye) 

héz megállni, hogy az ember fel ne kiáltson 
egy-egy kép előtt. 

— Hát kicsit szokatlan anyag van itt 
együtt, magyarázza. Itt van például a Zorka-
ciklus. Zorkát — a mester kedvenc modellja — 
egy rendkívül finom arcú kis lány, akit úgy-
szólván ő nevelt fel — lefestettem vagy öt-
ven különféle változatban, azonkívül sok 
rajzom és vázlatom van róla. Nagyon sze-
retem ezt a témát. 

— Tagja vagyok annak a bizottságnak, 
amelyik feladatul tűzte ki, hogy a magyar 
művészet utján propagandát csiriál a ma-
gyarságnak a külföldön. A nagy nyugati 
városokban akartunk kiállítani, da sajnos, 
most nem lehet, mivel az ántánt-államok 
maguk részére lefoglalták az elsőrendű ki-
állítási csarnokokat, másodrendű helyen pe-
dig nem állithatunk ki. No, de majd csak 
csinálunk mi is valamit, mondja, csak ki 
kell várni. 

Bejárjuk az egész lakást. Minden teli van 
képekkel, még a fürdőszoba falai isMele 
vannak remekművekkel. Egy kis kép előtt, 
mely a fürdőszobában lóg, megállok. 

— Mi ez itt, mester, kérdezem. 
— Ez a kis humoros vázlat azt ábrázolja, 

hogyan akartak megverni a franciák, ami-
kor kitört a háború. És épen Parisban vol-
tam s ezek az emberek itt meg akartak 
verni. Itt futok én, mutatja a mester, ez itt 
ütött, ez meg itten meg akart ölni. Minden 
egyes alakra jól emlékszem, pedig sokan 
voltak s utóbb — még reszkető kézzel — 
csináltam ezt a kis mulatságos vázlatot. 

Ez jellemzi Rippl-Rónait. Amikor üldözik 
s az életét kell futással mentenie, akkor is 
megfigyel, s akkor is a művészi téma izgatja^ 

Mit csinál Rippl-Rónai? 

„NEMES MARCELL a szobájában« 
(Rippl-Rónai festményé) 

Évek óta rtem állított ki, holott minden 
egyes képe eseménye a magyar művészet-
nek. Sokan kérdezték és kérdezik tárlatokon, 
kiállításokon, hol van, a közönség keresi, — 
de Rónai mester nem mutatkozik. Elmen-
tünk hát mi ő hozzája, hogy megkérdez-
zük, mit csinál, mit tervez és hogyan él a 
magyar festőművészet büszkesége, Rippl-
Rónai József. A Kelenhegyi-uton a Műterem-
bérházban lakik. Egyedül van, épen egy 
pasztellképen dolgozik. Műtermében a föl-
dön, állványokon, a falon mindenütt képek, 
a mester élete munkájának egyes darabjai, 

— Igen, már rég nem állitottam ki, be-
széli a mester, pedig ugyancsak volna anya-
gom akár három kiállításra való is. A télen 
februárban fogok az Emszt-muzeumban egy 
kollekciót bemutatni, valószínűleg csupa 
pasztellképet. A képek már megvolnának, 
van elég anyagom, amiből összeválogassam, 
csak a rámákkal van baj. Nem is hinné, 
milyen nehéz kérdés ma a rámák do'ga, — 
nem lehet rendes rámákat kapni. Én ugyan 
könnyen segitek magamon, mert igen sze-
retem az" egészen keskeny kis léceket, eset-
leg ilyen keskeny keretekbe fogom csak 
foglalni a képeket. 

— Még csak néhány napig maradok Pes-
ten, aztán megyek haza Kaposvárra. Fele-
ségem már háromnegyed éve otthon van 
kis lányommal s most megyek én is. Alig vá-
rom, hogy megint ott lehessek a kertemben. 

A mester megmutatja a képeit. Szerény 
és kedves, mint minden igazi művész, nem 
is szereti, ha dicsérik a dolgait. Pedig ne-
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Kincsek az — 
A háború előtt alig volt műkereskedelem 

Magyarországon. Azóta azonban annyira 
fellendült a kereskedésnek ez az ága, hogy 
szinte csodálatos. Mindenki képet akar el-
adni és venni, mintha tudja isten, csupa 
műértő és műgyűjtő élne Magyarországon. 
Ha az okát keressük enhek, akkor nem kell 
sokáig kutatni. Egyik ok az, hogy a közép-
osztály, amely nem tud jövedelméből meg-
élni, kénytelen képeit és egyéb műtárgyait 
eladogatni, másik ok, hogy az emberek a 
pénznél a biztos értékű kepeket többre be-
csülik. Nem kell azonban a2t hinni, hogy 
minden arany, ami fénylik. Ha végigmegyünk 
a főváros legelőkelőbb utcáin, egyik ragyogó 
műkereskedés sorakozik a másik mellett, de 
ami bennük van, az kizony többnyire nagyon 
selejtes, vasári portéka, igazi művészi érték 
alig akad bennük. Nem is o'.t kell keresni 
a jó dolgokat, hanem a régi, kevesebb hi-
valkodásra berendezett helyeken, azokon, 
amelyeknek megvan a maguk biztos, régi 
művészi alapjuk. 

így például, ha az ember igazán jó képe-
ket akar látni, elmegy az Aradi-utca egy 
kis üzletébe, a régi ismert Fraenkel-fé/e mű-
kereskedésbe. A napokban bevetődtünk oda 
s jól esett látnunk a pesti műkereskedelem 
dzsungeljében egy üzletet, amelynél nem az 
üzlet a fontos, hanem a — művészet. Szinte 
ugy érezzük magunkat, amikor belépünk az 
Aradi-utca 22. szám alatt lévő szerény he-
lyiségbe, mtntha a párisi, vagy londoni régi 
utcák egyik kincsekkel teli műkereskedé-
sébe kerültünk volna. Nincs diszes kirakat, 
nem a rámák a fontosak, a falakon körös-
körül képek, semmi hivalkodás, semmi rek-
lám, csak — művészet, amelynek, mint a 
jó bornak nem kell cégér. 

Tiz év előtt nyitotta meg Fraenkel Ernő 
az üzletet, amely azóta részvénytársasággá 
alakult át. Ismeri mindenki őt, mindenki, aki 
nem máról holnapra lett műbarát, hanem 
komolyan és hozzáértéssel foglalkozik a mű-
vészettel. A Szépművészeti Muzeum épugy 
értékeli az ő munkásságát mint a magáno-
sok s bizonyos, hogy a főúri házak, ha 
venni vagy eladni akarnak, elsősorban Fraén-
kelhez fordulnak, aki egyik legelső szak-
emberünk művészi kérdésekben. Hogy csak 

Aradi-utcában 
példát említsünk : Fraenkel hozta haza, annak 
idején Hollósy Simont, ós ő volt az, aki 
úgyszólván felfedezte Koszta Józsefet, akit 
azóta becsül annyira a magyar műértő kö-
zönség, amióta Fraenkel divatba hozta a 
kiváló művészt. 

Ahogy körülrézünk a négy falon, csupa 
elsőrendű alkotás. Mert Fraenkel arra büszke, 
hogy csakis igazi művészi érték legyen nála. 
Munkácsy, Lötz, Szinyey-Merse, Csók István, 
Iványi-Grünwald, Kernstock Károly, Réti 
István és a magyar piktúra többi legjobb 
képviselőjének legjobb munkái találkoznak 
nála még pedikr a mai horribilis árakhoz 
szokott közönség előtt szinte hihetetlenül 
olcsó áron. Mert Frienkel a régi maradt, 
üzleti elvein nem változtatott, s ha benézünk 
az üzlet meilett lévő sötét kis irodába, ott 
látjuk a legjobb bizonyítékát annak, hogy 
nála — nem minden az üzlet. A falon a 
Szépművészeti Muzeum és az állam egész 
sor köszönő levele sorakozik, amelyeken 
megköszönik azt a sok ajándékot, amelyet 
Fraenkel a magyar államnak juttatott. S 
nemcsak ezt teszi egészen önzetlenül, hanem 
egész sor tehetséges fiatal művészt támogat 
állandóan, anélkül, hogy ebből hasznot akarna 
magánik szerezni, s ha sz gény ember jön 
hozzá eladni képet, olyan a Ki rá van szo-
rulva arra, hogy ezekben a nehéz időkben 
eladogassa egy-két képét s egyéb műkin-
csét, — Fraenkel eladja az ő biztos, évtize-
des vevőinek, de hasznot nem vesz rajta. 

Jól esik ezeket megírnunk, mert a nagy-
közönség gyakran nem igen tudja meg-
különböztetni az igazi értéket a talmitól és 
művészi kérdésekben szorul irányításra. 

L: - M . • „ - J 
SZÉKELY IMRE. Most ve&ezte a színész-
iskolát és az újpesti Népszínházhoz szerződött. 
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Látogatás a Corvin-gyárban 
Kinn a Zuglóban, a Gyarmat-utca végén, a 

finom és előkelő villanegyed közepén áll egy 
hatalmas, negyven méter hosszú és harminc 
méter magas üvegház: a Comi-filmgyár zárt 
műterme. A napsütésben ragyog és csillog, 
mint egy fantasztikus ékszer és körülöleli 
egy csodálatosan szép kert. A Corvin-gyára 
előtt állunk. Az utcára néző fronton négy-
szögletes épülettömb fogad bennünket, itt 
vannak az irodák, az asztalosműhelyek, a 
laboratórium, az öltözők, a szobrászműhely, 
kasirozóműhely, festőműhelyek, parókaké-
szitőműhely, az óriási gardrób, a butorraktár. 
Hátrább egy kétemeletes faépület i a díszlet-
raktár. A kapu előtt jönnek, mennek a kocsik, 
autók, ismerős színésznőket és színészeket üd-
vözlünk, majd hatalmas társzekerek érkeznek 
statisztákkal megrakva. Bemegyünk a gyárba. 
Az első, ami frappiroz bennünket a hatalmas 
kert. Valóságos erdő, óriási fákkal, egy 
vadon, térdig járunk a fűben, virágban. Pom-
pás felvételeket csinálhat itt a Corvin! 

Dr. Molnár Dezső vezérigazgató és dr. 

Radó Antal a Corvin dramaturgja kalauzolnak 
bennünket. Átmegyünk az előtér kertjén és 
belépünk az asztalosműhelybe. Borzalmas 
zaj, lárma fogad itt bennünket. Sivítanak, 
zugnak a gyalugépek, készülnek a díszletek, 
állványok, oszlopok. A sarokban egy villany-
erőre berendezett esztergagépből két perc 
alatt egy erkély teljes váza kerül ki. Innen 
az öltözősorokhoz érünk. Egyetlen pesti szín-
háznál nincsenek ilyen öltözők. Finom selyem 
tapéták, tükrök, pamlagok, kényelem, higénia 
minden egyes öltözőben. A szobrászműhelybe 
lépünk. Egy óriási két méter magas Buddha 
szoboj vigyorog felénk, oldalt még három 
életnagyságú Buddha és mindenféle szobrok, 
görög vázák, egyiptomi istenszobrok. Va-
lamennyit itt faragták gipszbe, itt készült a 
szobor negativja és pozitivja. A kasirozómű-
hely következik, ahol a fürge munkáslányok 
kezéből tömör márvány és bronzoszlopok 
kerülnek elő, természetesen — papírból. Az 
amerikai rendszerű és berendezésű labora-
tóriumhoz érünk. Egyik szoba következik a 

Az üvegház 
(.Bambach felv.) 
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A kasírozó' és szobrászmühely (Bambaçh felv.) 

másik után, ugy, ahogy a film készül és 
mindegyikben a vegyszerek más és más 
illata és mindenütt fantasztikus vörös vilá-
gítás. A mozi boszorkánykonyhája ez, meg-
lepő az egész, szinte fé'elmetes. De a Corvin-
gyár leggrandiózusabb 
része, csak most kö-
vetkezik. A műterem ez, 
az óriási üvegcsar-
nok. Pokoli hőség fo-
gad bennünket. Szédí-
tő magasságban soha 
nem látott nagyságú 
villanylámpák égnek, 
csigák, kerekek, emelők 
khaosza a tetőn és 
földszinten — egy tel-
jesen berendezett szín-
ház. Megállunk a meg-
lepetéstől. Mintha a 
Vigézinházban, vagy az 
Operában lennénk. Két emelet páholysor, 
fölötte az erkély, ötszáz személyes földszint 
és a páholyokban, az erkélyen, a földszinten 
estélyi ruhás hölgyek és frakkos urak : a 
statisztéria. És szemben a nézőtérrel egy 

óriási színpad. Szétlibben a függöny és elénk 
lép Ferdinand Bonn, a nagy német színész. 
A ,Végszó' cimű filmet játsszák, melyet Paul 
Frank regényéből ifjabb dr. Radó Antal irt. 
Teljes csend az óriási színházban, csak a 

felvevőgépek berregé-
se hallatszik és néha 
a I rendező, Pásztory 
Miklós szava. Csupa 
ismerős játszik a szín-
padon. Molnár Aranka 
borul most feldúlva, 
kétségbeesetten, sirva 
egy halottra. Egy szót 
nem szól és szinte 
zeng az egész nő. Pár-
tos Gusztáv, Kürthy 
György, Jankovszky 

A laboratórium Mara, Orbán Zsuzsa, 
(Bambach felv.) Dénes György, Pálffy 

játsszák többi szerepét 
a filmdarabnak, a filmszínházban. 

Nagyon érdekes egy ilyen filmfelvétel. Az 
óriási műteremnek csak az egyik részében 
áll a díszlet, pedig ez a díszlet olyan hatal-
mas, mint akármelyik pesti szinház. 



SZÍNHÁZ! ELET 21 

Ha a „Végszó" szinházjeleneténél a frakkos, 
estélyi ruhás statiszták közé ülünk a néző-
téren és a színpadra figyelünk, teljes az 
illúziónk. Csak oldalt nem szabad nézni, 
mert jobbról balról már ujabb és ujabb 
díszleteit állítják össze 
a filmdarabnak. Való-
ságos élmény volt ez 
a délelőttünk itt a Cor-
vin-gyárban! Feledhe-
tetlen élmény ! 

Nagyszerű, amit lát-
tunk, a Corvin-gyár 
valóban csak a nagy 
német filmgyárakhoz 
hasonlítható. Magyar, . 
osztrák, olasz és főleg 
angol tőke támogatja. 
A háború alatt nőtt fel, 
építkezéseit csak most 
fejezték be. A köz-
ponti hatalmak összes gyárai közül a Corvin 
gyártmányai kerültek először az ántánt or-
szágaiba. Angliában, Amerikában elsőrendű 
márka a Corvin. A hatalmas színészgárda, 

az imponáló munkástömeg élén dr. Molnár 
Dezső vezérigazgató áll, aki szakértelemmel, 
lankadatlan energiával vezeti a Corvin ügyeit. 
A dramaturg : i f jabb dr. Radó Antal, a kiváló 
iró, akinek avatottságát, művészi készségét 

sok film dicséri. Ga-
ras Márton és Pász-
tory Miklós a Corvin 
rendezői, nemes, első-
rendű művészemberek, 
a szcenikus Ferenczy 
Sándor, akinek neve 
elé már nem kell jel-
ző, operatőrök Eiben 

István és Kovács 
Gusztáv és nem sza-

bad megfeledkezni 
Juhász Józsefről, aki a 
műterem vezetője és 
részese a Corvin min-
den sikerének. 

És nem szabad megfeledkezni arról a 
misszióról, amelyet a Corvin teljesít. Minden 
filmje, amely külföldre kerül, a magyar ipar 
életrevalóságát dicséri. 

Az asztalosmühely 
(,Sambach felv.) 

FELVÉTEL A „VÉGSZÓDBÓL. Elől háttal állva Pásztory rendező, a sziken ü f dr. Radó 
dramaturg, mellette Berendi operatör. (Bambach felv.) 
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Eders és társai 

Különben eddig- ez az egyetlen szó : 
„Ferenc", amit megtanult magyarul. Hai-
minchatezer korona gázsit kap egy hónapra, 
nős, a felesége igen kedves, bájos asszony, 
aki trapézen dolgozik s töri a magyar 
nyelvet. Frank Eders a cirkusz u j műso-
rának a fő attrakciója, pedig ez a műsor 
igazán bővelkedik atti akciókban. Nagyon 

A két Rosello 
(Papp felv.) 

Frank Eders 
(Papp felv.) 

régen láttunk cirkuszban ilyen tökéletes, 
pompás előadást. 

A világháború elszakította tőlünk a kül-
földi artistákat s most, hogy a békét aláir-
ták, megjelentek a Fővárosi Cirkusz porond-
ján a világ hírességei. 

Elsősorban a négy Uimanról kell szó-
lanunk. Az Urman-csa lá^ — három ur ós 
egy hölgy — Varsóból érkeztek meg ren-
geteg kaland után Budapestre. Valósággal 
a békét hozták, mert amit produkálnak, azl 
csak a leghíresebb külföldi számoktól láttuk 
Mozgó nyújtókon dolgoznak szédületes 
magasságban, valósággal repülnek a le-
vegőben. Negyvenezer korona gázsit kap' 
nak havonta. 

A két Roselló létra-egyensulyozómű' 
vészek. Haláltmegvető produk iójuko 
lélekzet visszafojt va figyeli a közönség 
Színházban sem hallottam még olyan teljéi 
dermesztő csendet, mint amilyen az ő s iá 
muk alatt volt a cirkuszban. Az időseb] 
Roselló hátára fekszik és lábával tart tel 
jesen szabadon egy tizenkét méter maga, 
bambusz-létrát. A fiatalabb Roselló fel 

Frank Eders a legszebb férfi, akit valaha 
is láttam. Egy óriás, hatalmas mellkassal, 
egy szőke atléta ez az Eders középen vá-
lasztott hajjal. Vasgolyókkal, gránátokkal 
dobálódzik a Fővárosi Cirkuszban. Nem a 
tipikus erőművész, sokkal több, fiakkban 
biztosan épp oly sikere lenne, mint a 
cirkuszdresszben. Egy megelevenedett klasz-
szikus szobor s amellett nagyszerű humo-
rista, színész, aki miközben a sulyokkal, 
vasgolyókkal, gránátokkal dolgozik, olyan 
egyéni humorral fűszerezi produkcióját, 
hogy az ember nem tudja bámuljon-e, vagy 
nevessen ? Egészen egyéni, amit produkál. 
Különben husz egynéhány éves, Bécsben 
született s most így mutatkozik be : 

— Eders Ferenc. 
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mászik a létrára s tetején elkezd tornászni. 
Óriási ez a szám, a közönség, amikor vége 
a produkciónak, percekig tapsol. 

Ali Rerud török iltuzionista. Bámulatosnál 
bámulatosabb dolgokat csinál ez a török. 
Többek közt berakja partnerét egy lá-
dába, melynek tetejére ráül egy hölgy és 
a közönség soraiból egy ur. Egy pillanat, 
s már a ládában a hölgy van s a bámuló 
ur mellett Ali Rerud partnere ül. 
' A Sisters Wood következik. Az idősebb 

Wood. Eders ur felesége, egy zászlóövbe 
hatalmas lírát emel, melynek felső ivében 
van egy trapéz. Ezen dolgozik igen ügyesen, 
stílusosan a másik Wood. S egyik nagy-
szerű szám jön a másik után. Négy hölgy 
és négy ur diszmagyarban manőverlovag-
lást mutat be. Igazén szép látvány a pártás 
delnők és a sastollas leventék a lóháton. 
A kedves Kenedy és Mosca bohozatos je-
lenetén nagyot kacag a közönség. Könyöt 
Sándorné gyönyörű szép hófehér lovat 
idomit a publikum előtt, majd a mulatsá-
gos Zoli egy csacsival produkál kedves 
dolgokat. Egy nagyszerű humorista ez a 
törpe Zoli, igazán megérdemli a tapsokát. 
A balettkar — egész sereg fiatal leány — 

Zoli 
(Papp felv.) 

A Fővárosi Cirkusz balettkara (Papp felv.) 

d 



2 4 s 2 i N H Ä z i m m 

« 

A négy Urman 

téncegyveleget mutat be, majd Webb ur 
lovon egyensúlyoz. Könyöt Adolphi iskola-
lovar következik, utána a három Noges 
humoros akrobaták, Könyöt Sándor igaz-
gató nagyszerűen idomított lovaival, a 
Könyöt család pedig bravúros amerikai 
lovasjelenetével arat tapsokat, s végül 
Geraid a bohócok tkirálya, partnerével 
Freudéi. 

l-i a Gerard tetőtől talpig gentleman. 
Tuvaly októberben kötötte meg idei szerző-
dését a Fővárosi Cirkuszszal. A telet ha-
zájában Hollandiában töltötte, ahol vagyo-
nokat kínáltak neki, hogy maradjon ott 
nyáron is. Gerard azonban ragaszkodott 
szerződéséhez, talán azért, mert nem felej-
tette el azt a szeretetet és ünneplést, 
melyben a budapesti közönség mindig ré-
szesítette-

Valóban művész Gerard. Ellenállhatatlan 
humorral adja elő dolgait, minden mókáját, 
viccét, minden egyes gesztusét kacagás 
fogadja. Külön meg kell dicsérni a Fővárosi 
Cirkusz igazgatóságát azért, hogy a leg«, 
elsőrendű bohócokat és Augusztokat szer-

A Sisters Wood 
(Papp felv.) 

) 

ződtette tagjai soréba. Gerard mellett a nagy-
szerű Zoli kész komikus. Hasonlóan törpe 
partnerével a legviccesebb dolgokat produ-
kál,a. Kenedy és Mosca is ügyes bohócok. 
Pompás aktuális vicceket adnak elő, termé-
szetesei nagy hatással. 

Muszáj nevetni a Fővárosi cirkuszban. 
Ha nem akar az ember, még akkor is mu-
száj nevetni. 

Igen jól mulattunk a cirkuszban, minden 
nagyszerű volt, a műs^r, a buffet, a cuk-
rászda, még a zenekar is, melyet Gutlenberg 
karmester vezényelt. 

Kenedy és Mosca 
(Papp felv.) 
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A DÍSZÍTŐK BOSSZÚJA. À 
Scala Színház díszítői a minap 
küldöttségben keresték fel 
Tompa Bélát. Szónokuk így 
kezdte beszédét : 

— Nem társulatunk bonvi-
vantjához jöttünk, hanem a Scala buffetjé-
nek a bérlőjéhez. 

És beszéde végén, tekintettel a nagy me-
legre, kérte öt üveg sörnek díjtalan kiszol-
gáltatását. Tompa meghatottan válaszolt. 
Azt válaszolta, hogy bonvivanti minőség á-
ben szívesen fizetne öt üveg sört a díszítők-
nek, de mert most ő komoly üzletember, a 
kérést megtagadja. 

A díszítők bosszút esküdtek. Másnap őrült 
gyorsasággal díszítették be a második és a 
harmadik felvonást, oly gyorsan, hogy a 
felvonás közötti szünet alig tartott két-három 
percig. Ily rövid idő alatt a közönségnek 
arra sem volt ideje, hogy egy szendvicset 
megegyen a buffetben. 

Tompa Béla előadás után sajátkezüleg 
vitte a díszítőknek az öt üveg sört. À díszí-
tők megbocsájtottak Tompának s a rákö-
vetkező nap ismét tíz percig tartott a szünet. 

Beöthy, Molnár, Dalnoky, 
Burián 

igazán ötletes, de a mértéket még nem tel-
jesen megütő címerekkel pályáztak. Ezek : 
Nagy Teri Szentes, Iskola-utca 3., „ E g y hü 
olvasó" Nyíregyháza , Molnár Imréné Portch 
Gabriella, Budapest, Fehérvári-ut 15., Lilly, 
Budapest, Szabó Lajos, Budapest, Szegő 

Ők négyen kapnak cimert ezen a héten 
a közönségtől. Beöthy László címerét Szak-
máryienő (Budapest, Sziget-utca 40.) rajzolta, 

M 

Erzsi, Budapest, Erzsébet-körut 56., Simon 
Marcsa, Budapest, Orczy-ut 47., Löw lzc, 
Budapest, Teréz-körut 5., Bartha Ferenc, 
Budapest, /Cnop/Magdus, Budapest, Garami 
Géza, Budapest, Polgár István, Budapest, 
Weisz Margit, Budapest, K. Erzsi, Budapest, 
Singer Zoltán, Budapest, Kun-utca 11. 

Molnár Ferencét Rumann Irénke (Budapest, 
Elemér-utca 30.) és Malek Károly (Budapest, 
Fő-utca 16.) tervei nyomén rajzolónk készí-
tette el, Dalnoky Viktor címerét Molnár 

Mária (Budapest, Bokréta-utca 33.) Burian 
Károlyét pedig Löw Iza (Budapest, Teréz-
körut 5.) készítették. Meg fogják kapni az 
autogrammes fényképeket. 

De meg kell dicsérni még azokat, akik 
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Papuka vadászni megy 
Csütörtökön mutatta be az Andrássy uti 

Szinház u j műsorát, mely megcáfolja, hogy 
nyár és kánikula van. A szó teljes értelmé-
ben téli ez a műsor ; gazdag, nivós és fő-
képpen mulatságos, két és fél órát kacag-
nak az emberek esténként az Andrássy-uti 
Színházban. A műsor kimagasló száma egy 
nagyszerű francia bohózat, cime „Papuka va-
dászni megy". Hennequin, a hires francia 
bohózatiró a szerzője a kis darabnak, amely-
nél muiatságosebb kevés került szinre ka-
barészinpadon. Egy furcsa helyzetbe került 
udvarló a főszereplője, aki két, erkölcsi ala-
pon álló betörővel találja magát szemben-
Hogy ebből aztán micsoda derűs bonyodal-
mak keletkeznek, azt el nem lehet mondani. 
Nagy Magda, Boross, Kertész, Kabos játsz-
szák a kis darab főszerepeit kacagtatóan. 
Második szenzációja a műsornak Szoma-
bázy István vígjátéké, a „Kaukázusi herceg". 
Arról van szó a Kaukázusi herceg-ben, hogy 
egy öregedő, még hozzá szerelmes színész^ 
hogy ábrándít ki egy kis lányt a nagy, 

HOLLÓ LILI 
moiiszinésznö, Hollandiába szerződött 

világhirü filmcsillagból. Aranyos humor szöv 
át meg ét Szomaházy kedves hengu víg-
játékát, melyet Kállay Angéla, Abonyi Ti-
vadar, Somlár és Pázmánné visznek sikerre-
A harmadik felvonásban Rátkay Márton a j 
Király Szinház nagyszerű művésze folytatja ' 
vendégfellépését. Ez a darab szintén egy 
francia bohózat, Courteline „Ripacsok" cimö 
egyfelvonásosa. Szenes Béla fordította a 
„Ripacsok"'-at ezt a pokolian mulatságos 
szatírát, melyben Rátkay egy szenzációs 
szinészfigurót mutat be. Kivüle még Kabos 
és Bánóczy játszanak a darabban. Lakatos 
László Próbáld meg Aladár, cimen irt ked-
ves jelenetet az u j műsorba. A darab egy 
pofon körül forog. A pofont — mely váló-
okul szolgálna — a feleségnek kellene kapni, 
természetesen végül mégis a férj kapja. 
Kökény Hona, Kabos, Somlár játsszák a je-
lenetet mulatságosan. 

A tréfák soréban első helyen áll Lázár 
István kis darabja a Borvizes ember, mely-
ben Bársony és Kabos mókáznak. Kitűnő 

Zágon István tré fája a „Megszökött a súgó" ^ 
hallatlanul ötletes és frappáns. Uray Dezső j 
nyári tréfája is sikert aratott, cime Nyara- ! 
lunk. I 

A magánszámok sem maradnak messze a 1 

darabok mögött. Szenzációs Boioss uj kup-
léja, a „Künn a meccsen", melynek szöve-
gét Mihály István, zenéjét Pallós Tivadar 
szerezte. Kökény Ilona két uj számot éne-
kel, persze — ráadásul elő kell adnia az 
„Angolul tanu/ok"-ot is. Bánóczy ismét 
nagy sikert arat parasztkupléival. Kállay 
Angela „A muszka" ciman énekel hatással 
egy dalt. Urmössy Anikó pedig egy hát-
borzongatóan szép Végváry-verset ad elő 
Vincze Zsigmond zenéjével. 

A „Színházi Élet" apróhirdetései 
Színigazgató keres ügyes szerzőt, aki , 

hangulatos erdö'diszlethez megfelelő da-
rabot írna. Válaszokat „Művészet" jeligére. 

Vígjátékírók figyelmét felhívom azon 
tulajdonságomra, hogy amikor kell, tudok 
hangosan nevetni. Levelezőlapra premierre 
megyek. „Röhögő". Szenes ember. 
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Molière, mii 
Igazán nem nehéz megjósolni, hogy a 

Fasor-Kabaré juniusi műsorának premierje 
sikerekben gazdag este lesz. Már napok óta 
beszélnek arról az irodalmi szempontból is 
nevezetes eseményről, hogy a nagy francia 
klasszikus Molière, a Fasor-Kabaré szín-
padán jut először kabarészinpadra Magyar-
országon. Érthető kíváncsisággal várta a 
közönség igy a bemutatót, amelyen be-
bizonyosodik, hogy Molière századokkal 
megelőzve korát a kabarénak is nemes és 
kitűnő irója. A Fasor-Kabaré a nagy francia 
vigjátékiró egyik legpompásabb bohózatát, 
A repülő orvost mutatja be, amelynek min-
den egyes jelenetét fokozott jókedvvel hall-
gatta a közönség s sokszor percekig nevet 
a helyzetkomikumok egyre mulatságo' 
sabb részeinél és hálásan tapsol a szerep-
lőknek, főként Kertész Endrének, aki a 
címszerepben művészetének olyan skáláját 
mutatja, hogy bizonyos, erről a fiatal szí-
nészről még sokat fogunk hallani. Alakítá-
sának tökéletessége méltó a darabhoz. 
Molnár József és Balú Elemér pompás 
figurája igazi, jeles szinészmunka, Czobor, 
Balog Juci és Náday is hibátlanok. A 
rendezés, a díszletek és jelmezek külön 
dicséretet érdemelnek. 

Fazekas Imre, a kitűnő fiatal iró Szeiel-
mesek cimmel verses vígjátékot irt, amely-
nek bájos hangulatát, megkapó ötletét Júkó 
Amália, Radó Teri és Kertész Dezső, a Víg-
színház művésze interpretálja. A magyar 
szó muzsikája drága aranyként ömlő e 
három kitűnő szinész ajkáról, a Valaki az ágy 
alatt-ban, Török Rezső derűs parasztvig-
játékában egy uj színésznő Balog Juci tűnt 
fel. A két'férfiszerepben Bársony István és 
Baló Elemér zamatos, kellemes alakítását 
láthattuk. Egy paródiában, a Schön Helén-

t kabaréiró 
ben csupa harsogó kacaj között mókáztak 
Czobor Emo," Czartorisky Mária, Baló 
Elemér, Náday Sándor és Gárdonyi Endre. 
Harmath Imre bakfis-vigjátékában Radó Teri, 
Boross Géza és Czoboi Ernő három ser1 

dűlő szerelmest visznek a szinpadra, olyan 
együttes az, amely már magában is sikert 
biztosit. Boross Géza utolérhetetlen humora, 
Czobor éiethü karrikaturája és Radó Teri 
bájossága nyilt szini tapsokat váltanak ki,roig 
az anya szerepében Czartorisky Mária 
nagyszerű. A börlingtoni jaguár és Az 
utolsó darab, Halász Ernő kacagtató tréfája 
a kedves és tehetséges Baranyai Józsának, 
Czobornak, Básonynak és Molnárnak nyújt 
alkalmat megnevettetni a közönséget. 

A magénszámok során Sólyom Janka arat 
megérdemelt, nagy sikert. Három Har-
math—Marthon dalt énekel szubtilis művé-
szettel, erővel, finomsággal és előadói kész-
ségének tökéletességével. Persze Boross 
Géza ez a páratlanul álló komikus ismét 
hangos és hosszas derültséget kelt ak-
tuális dalaival és kellemesen tűnik ki Czar-
torisky Mária, aki két dalt ed elő kedve-
sen, finoman, sok derűvel, igen kellemes 
hangon. Vidor Zseni most külföldi színész-
nőket utánoz épen olyan tökéletesen és 
annyi szinnel és kedvességgel, mint a pesti 
primadonnákat. Most is minden száma utón 
percekig ünnepelték. Radó Teri két bakfis 
dalát csupa bájjal, [csupa kedvességgel 
adia elő. 

Ha még megemlítjük, hogy a Molière da-
rab előtt Baló Elemér megértő melegséggel 
mond'a el Zágon István finom veretű ver-
ses elöljáró beszédét, akkor beszámoltunk 
a Fasoi-Kabaré juniusi uj műsoráról, amely 
bizonyos sok sikerekben, ünneplésben, taps-
ban, gazdag estét szerez a szinháznak. 
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Automata-színház 
Lapunk elpusztíthatatlan barátja, a bájos 

kis Zugligeti belépett a szerkesztőségbe, s 
anélkül, hogy köszönt volna, szinte rátámadt 
a szerkesztőségi kisasszonyra. 

— Azonnal mondja meg Edison lakás-
címét 1 

A kisasszony, akinél minden pesti színész-
nek és színésznőnek a cime fel van jegyezve, 
jámborul kérdezte : 

— Ki az az Edison ? Egy moziszir.ész ? 
— Edison nem moziszinész, de ön egy 

liba — mondta őszinte megvetéssel Zug-
ligeti, s ráült a segédszerkesztő asztaléra. 
Benyúlt a zsebébe, s egy rajzot húzott ki. 

— No apám, ehhez mit szól ? 
— Azt, hogy azonnal szálljon le az asz-

talomról, különben lerúgom — ordította a 
segédszerkesztő. 

— Nahát ön milyen egy finom ember ! — 
hízelgett lapunk barátja — s mert ilyen na-
gyon finom, megmutatom önnek az „Auto-
mata-szinház" tervrajzát. Ezzel meg sem 
mozdulva az asztalról, magyarázni kezdett : 
I — Az „Automata-szinház" korszakalkotó 
(találmány, mely teljesen pótol minden más 
'színházat. Égető, mondhatnám 
a legégetőbb szükség volt már, 
hogy felfedezzem ezt az „Auto-
mata-Theatert". A közönségtől 
vájjon mi jogon követelik meg 
a direktorok, hogy délelőtt sort 
álljon a színházak pénztárai 
előtt, este pedig kiöltözködve 
beüljön a nézőtérre s nézze azt 
i darabot, amely éppen mű-
sorra van tűzve ? Hátha a néző 
iz e]ső felvonás után már unja 
» drámát, amit játszanak, s hir-
eíen egy kis operett-muzsikára 
rágyik ? Nem szaladhat át ugye-
jár hirtelen egy operettszin-
lázba ? Vagy miért muszáj a 
lézőnek, aki Óbudán lakik, be-
áradni az Andrássy-utra, ha 
abarézást akar nézni, amikor 
)budán, a saját lakásáben. vagy 

kertecskéjében, vagy éppen a 
áztetőn — ahol a kedve tartja 
- élvezhet kabaréelőadást. És 
liért éppen csak este lehet 

színházba menni, amikor a néző ebédutáni 
feketéje mellé szeretne egy kis operát ? 
Mindezeken az anomáliákon segit az „Auto-
mata-szinház", s mint rajzomon látni, a néző 
beül egy kényelmes karosszékbe, s csekély 
tiz, vagy husz fillérért azt kap, amit akar. 
Füléhez emeli a kagylókat, s a parányi kis 
színpadon operát, operettet, vígjátékot, szín-
műt, bohózatot, kabarét vagy amit paran-
csol, azt kap. Sőt tiz fillérért záporpróbát 
ad az „Automata-szinház", husz fillérért meg 
jelenik előtte a szerző, husz fillérért ujráz-
tathat, ha tiz fillért bedob a tiz perc szünet 
felírású nyílás ba, akár a szindarab közepén 
kap tiz percnyi pauzát. 

— Óriási ! — lelkendezett a szerkesztőségi 
kisasszony — de minek ehhez Edison ? 

— Hát én megrajzoltam a terveket, most 
mar Edison valósítsa is meg az egész Auto-
mata-színhazat. Csak tudnám hol lakik az 
az Edison ? 

— Alsóerdősor-utca 117/b. — súgta Zug-
ligeti fülébe a segédszerkesztő. 

— Köszönöm ! — kiáltott lapunk zseniális 
barátja és útnak indult az Alsóerdősor felé. 
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vörös gyémánt 
S j i n ß ä ^ i regény 

ZJvta: S s o m a f j á s y I s t v á n <n> 

Leült a zongorához, megütött pár 
akkordot — finom keze olyan volt 
a fekete billentyűkön, mint valami 

csodálatosan kecses élőlény — s 
halkan belekezdett egy régi dalba, 
amit gitárkiséret mellett énekeltek 
eeykor a várudvarok trubadurjai. A 
szeme ismét méllyé és fátyolossá 
lett és hangjában érezni lehetett a 
felgyöngyöző könyeket, melyek a 
szivéből kitörtek. Most megint nem 
az volt többé, aki előbb : András a 
fájdalom istennőjét látta maga előtt, 
aki az elmúlt századok sápadt és 
szenvedő apácáira emlékeztette. Eb-
ben a nőben nem volt többé érzé-
kiség; pillantása túljárt a felhőkön, 
közössége megszűnt a földi világ-
gal s Andrásnak ugy tetszett, mintha 
valami végtelen messzeségből a ha-
lotti misék orgonahangját hallaná. 
De mikor a dal véget ért s a fáj-
dalmas hangulat újra eloszlott a le-
vegőben, Le Rosier kisasszony ismét 
nevetőszemü bakfissé lett, aki cu-
korról, habos süteményről és diá-
kokkal váltott, cigaretta-izü csókokról 

álmodik s imakönyvébe préseli az 
ibolyaszáiat, amivel tizennyolcéves 
lovagja megajándékozta.' 

— Hány nő lakik magában ? — 
kérdezte András, mikor Le Rosier 
kisasszony a forgó zongoraszéket 
feléje fordította. 

— Annyi, ahány férfivel beszélek, 
— mindegyik a maga titkosan meg-
rajzolt álom-asszonyát látja bennem. 
A modern nő a túlvilágról hozta 
magával a képességet, hogy minden 
férfi-álom hősnőjé/é tud lenni. Néha 
pajkos gyermek vagyok, néha apáca-
fejedelemasszony egy középkori ko-
lostorban, — ez mindig a férfi-
től függ, aki szememen át a lel-
kembe néz. 

András kíváncsian tèkintett rá : 
most nem volt rajta semmi titokza-
tosság, szemgolyója egy szicilia: 
öböl kékségére emlékeztette, keze 
nyugodtan pihent térdén, melynek 
leányos vékonysága kirajzolódoti 
pongyolája selyemszövetén, moso-
lya derűs és naiv voJt, mint a kis 
város fiatal hölgyeié, akik délelőtt 
porolás közben az ablakuk alatt Io 
vagoló huszártisztekkel kacérkod 
nak. Ez nem a világot megbolon 
ditó, párisi színésznő volt, hanem i 
faiusi kisasszony, aki pirulva és be 
kötött fejjel flirtöl a helyőrségi ez 
redes adjutánsával. 

— Ha a királyt hivta volna mej 
akkor Pompadour asszonyt játszani 
— gondolta András, — ha párii 
biboros előtt térdelne, akkor a h 
glóriája ragyogna a feje körül, d 
előttem, pusztai magyar előtt, a sz< 
lid és tudatlan hajadont játssz; 
Igazat mond : mindenki a maga ti 
kosán megrajzolt álom-asszony; 
látja benne . . . 
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Kopogtattak az ajtón : a fehér-
bóbitás szobaleány lépett be s mo-
solyogva odahajolt a Le Rosier kis-
asszony lüléhez. A művésznő köny-
nyeden íelsóhajtott, aztán — mikor 

megint magukra maradtak — gyön-
géden megsimogatta az András fejét. 

— Kedves barátom, most távoznia 
kell, — ez nekem talán jobban fáj, 
mint magának. Ha nem haragszik 
nagyon rám, megígérem, hogy leg-
közelebb addig maradhat, amig sa-
ját magának jól esik f 

András engedelmesen felállott és 
bïztositofta Le Rosier kisasszonyt, 
hogy nem haragszik, de a szeme 
egészen mást mondott : a kemény 
és önérzetes férfi dacossága lobbant 
föl benne, aki nem szokott hozzá, 
hogy egy nagyúr kedvéért a mellék-
lépcsőn távozzék. 

— Fáj magának, hogy elküldöm? 
— kérdezte Le Rosier kisasszony s 
keze ismét ott égett az András hom-
lokán. 

Szemük találkozott s egy pilla-
natig némán nézték egymást: a 
leány most egy légies testű sellő-
höz hasonlított, akinek pillantásában 
zöld lángok gyulladnak ki, melyek 
a férfiak minden idegszálán átsiste-
regnek. Aztán, tágrameredt szemmel, 
közelebb hajolt Andráshoz s ajka 
egy szempillantásig ott égett és ott 
vonaglott a férfi száján. 

— Menjen ! — súgta halkan és 
már el is tünt a szomszéd szoba 
függönye mögött. 

* 

Le Rosier kisasszony olyan sikert 
aratott, amihez fogható még nem for-
dult elő a világtörténelemben : a já-
tékteremben alig lézengett egy-két 
játékos, mikor a párisi művésznő 
énekszáma következett. Ilyesmire 
még a legöregebb hazardörök sem 
emlékeztek; a montecarloi operának 
még sohasem volt olyan vendége, 
akinek kedvéért a roulette-t elhanya-
golták volna. Most megtörtént a 
csoda: a zöld asztalok legfanatikusabb 
ülnökei is ott tolongtak a gyönyörű 
hangversenyteremben, fanatikus szisz-
témabolondok véresre tapsolták a te-
nyerüket, mikor Le Rosier kisasszony 
a pódiumon megjelent s a művész-
szobában olyan életveszélyes tolon-
gás támadt, aminőre Monaco állam 
történetében még sohasem volt példa. 

András, aki most újra halotta a 
a törékeny kis chansont, mellyel 
barátnője négyszemközt elbájolta, bol-
dogan így szólott magéban : 

— Oh, milyen másképp énekelte 
nekem, mint ennek a csőcseléknek, 
mely majdnem szédszedi a pódiu-
mot. Talán nem is ugyanaz a leány 
áll itt, aki tegnapelőtt a túlvilági 
szemeivel rámnézett I 

Le Rosier kisasszony száma után 
ő is benézett a művészszobába, de 
rögtön feladta e reményt, hogy bi-
zalmasan beszélhet a barátnőjével ; 
a világhirességek egész csoportja 
hullámzott körülötte a parfume-ös 
kis fészekben, ahova hófehér be-
lépőjében visszavonult. Itt volt az 
ex-kiráíy és az orosz nagyherceg is ; 
a nagy, párisi regényíró, aki hatvan-
éves kora ellenére még mindig húsz-
éves energiával adta a fiatalt, s aki-
nek hófehér kecskeszakálla, tulme-
rész sasorra szinte ragyogott a lel-
kesedéstől, átszellemülve tűzte frakk-
jába a szegfűt, amivel a művésznő 
kitüntette, képviselők, amerikai mil-
liomosok, hires botrányhősök, civilbe 
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öltözött előkelő katonák bókoltak neki, 
míg IV. Timót fáradt egykedvűséggel 
ült mellette egy karosszékben s Szer-
giusz nagyherceg, akinek vérvörös 
arca csak ugy viritott az ebédután él-
vezett pálinkáktői, kíváncsian néze-
gette a virágok sokaságát, melyek a 
tinóm kis öltözőt elborították. 

András, mielőtt visszavonult volna, 
csodálkozó pillantást vetett a mű-
vésznőre : nem az édes, szelid és 
ragaszkodó gyermek ült itt, aki teg-
napelőtt az illatos virágajkával rá-
tapadt. Ez egy idegen és másvilág-
beli lény volt megint ; önhitt, fölé-
nyes, majdnem arrogáns, aki mint 
köteles adót fogadja a körülötte haj-
longó rabszolgák bókjait. Büszkén el-
biggyesztett szájacskája, kissé össze-
húzott szeme, gúnyos mosolygása 
azt a hatást tette rá, mintha most 
vette volna ki ajkai közül a cigaret-
tát, mintha a férfiak beszéde könnyed 
füstként taszítaná el báiosan durcás-
kodó arcoskáját. Andrásnak most 
eszébe jutott az Illustration képe, 
melyet nemrégiben látott, Le Rosier 
kisasszony e pillanatban szakasztott 
mása volt a fotograíiának, mely az 
egész világon keringett róla. 

Menni akart, de Sándor bácsi 
visszaintette ; az öregúr a királlyal 
beszélgetett, aki jóakarattal hallgatta, 
mig arcán halálos unalom t Ü K r ö z ő -
dött. András szertartásosan meg-
hajolt, Sándor bácsi pedig igy szólott : 

— Az öesém azt a kegyet kéri, 
hogy felségednek kellemes utazást 
kívánhasson. (Folytatjuk.) 
Színpadi ruháK, paróKáH,triHoK és Kellékeit, 
legfinomabb béKeanyagból eladóK. Erzsé-
bet-Körut 40. II. 12. Hétfő, szerda, pőnteK 

d. e. :0-től este 5-ig. 

Madzag-színház 
Nem muszáj örökké 

színészkedni annak, aki 
színigazgató is lehet. 
Nem muszáj, hogy más 
keze-lába legyen ama 
férfiú, aki a maga feje 
is lehet. (De jó, hogy ex 
eszembe jutott, de jó.) 

De jó, hogy az őszre színigazgató leszek,, 
de jó. 

Ugyanis szerencsés körülmények folytán, 
már a saját színházamban nyitom meg a 
téli szezont. Igen. 

Tehát már telkem is van. Öt darab. Csak 
öt. Egy a börze előtt, egy a Szentgyörgy-
téren, egy a Városligetben, egy a Lágy-
mányoson, egy a Károly-köruton, utóbbi 
egy kapu alatt. A színház — ellentétben 
a régi gyakorlattal — oda megy, ahoi kö-
zönség van. Hogy ugy mondjam, házhon 
megy. A neve ? Bumszti. Vagyis Budapesti 
Madzag Színház R.-T. 

Hát az ugy lesz, ha látjuk, hogy megfelelő 
tömeg van együtt, hirtelen körülkerítjük 
madzaggal a 
közönséget — 
körülmadza-

góljuk — majd ^ r V A ^ J V L l . 
a madzagot fH Wfe 
összekötjük. Vr— 

E színház : ^ ^ ^ 
1. Mindig 

zsúfolva lesz, hisz a tálat, vagyis a madza-
got olyan szorosra huzhatjuk, hogy az igy 
támadt szinház mindig zsúfolásig tele legyen. 

2. Addig játszhatunk, ameddig nekünk 
tetszik — onnan nem lesz megszökve, ha 
a guta ott üti is meg a közönséget. 

No? 
Tőkés társ kerestetik. T. i. aki a madza-

got megveszi. Paulini Béla 
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SZÉP HELÉNA 
Zenéjét irta : OFFEMBACH 

Operette 3 felvonásban 
A versek HARMATH IMRE fordításai. 

Szövegét : MEILHAC és HALEVY. 
Agamemnon. (Csenget.) Pardon, itt alkot-

mányos m u n k a folyik. A külföld ne vesse 
a szemünkre, hogy nem hagyjak érvénye-
sülni a demokráciát. Szólj bátran, pásztor ! 

Páris. Az első tag : Erdőn rohan, vadász-
szák és agyara van. Az k a n ! 

Meneíausz. (A papírba néz.) St immt ! 
Achilles. Én is azt akar tam mondani-

Már előbb akar tam mondani ! 
Páris. A második tag : Csupa iáng és 

tőle lábad táncra ráng. Dal ! 
Meneíausz. (Mf.) St immt. 
Páris. A harmadik meg, ha kigyúl gyor-

sabban nyargal, mint a nyul ! Ló ! Tehát 
az első szótag kan, a második dal, a har-
madik ló. 

Achilles. (Hirtelen.) Kandalló ! ! Kandalló!! 
Megfejtettem ! Megfejtettem ! 

Páris. Ugyvan. Kandalló, s azt a talányt 
annál nehezebb volt megfejteni, mert a 
kandallót csak háromezer év múlva fog-
ják feltalálni. 

Achilles. Én találtam fel! Én talál tam fel! 
Agamemnon. Achilles, te kezdesz tűrhe-

tetlenül viselkedni. Kompromittálsz ben-
nünket . A pásztor fejtette meg. Az első díj 
az övé ! 
. Heléna. Ö győzött ! (Csókot dob felé.) 

Edes! 
Agamemnon. A neved? 
Páris. Ha megengedik, azt majd csak a 

verseny befejezése uíán fogom megmon-
dani. 

Agamemnon. Azt lehet. (Leül.) 
Orestes. Tasst ! Zengjenek a t rombiták az 

ismeretlen tiszteletére! (Zene nagyon ha-
mis tusst ad.) 

Agamemnon. Meneíausz ez a te bandád ? 
Meneíausz. Nem. A Bródyé . . . 
Páris. (A nép közé vegyül.) 
Agamemnon. Most tériünk át a szójátékra. 
Meneíausz. (Olvas.) Különös. 
Agamemnon. Mi ? 
Meneíausz. Mi különbség van Chalchas 

és egy szamár közt? 
Nép. (Egyhangúan.) Semmi! Semmi! 

Fordí tot ta : KARINTHY FRIGYES. 
Chalchas. (Dühösen.) Dehogy nincs. Tes-

sék gondolkodni, biztosan van. 
Achilles. Tudom, t u d o m ! Chalchas két 

lábon jár, a szamár négy lábon jár ! Meg-
fejtettem! Megfejtettem! Kérem a koszorút! 

Agamemnon. (Menelauszhcz.) Csakugyan 
ez a megfejtés ? 

Meneíausz. Nem Itt más van, elég furcsa, 
de nem ez az. 

I. Ajax. Krumpli ! 
IL Ajax. Mákosrétes ! 
Agamemnon. Mi az ? 
/. és II. Ajax. Semmi ! Semmi ! 
Páris. (Előlép.) 
Agamemnon. Mi az, már megint a pásztor? 
Achilles. Szemtelenség. 
Heléna. (Diadallal.) Tudtam ! 
Agamemnon. Nos i f jú pásztor, tudod már 

a különbséget? 
Páris. Igen, tudom. A mezőn a szamár 

jósolja meg Chalchasnak, hogy eső lesz, a 
városban Chalchas jósolja meg ugyanazt 
a szamaraknak. 

Agememnon. Bámulatos ! 
Meneiausz. Csodálatos. 
Chalchas. (Kezet szőrit Párissal.) Köszö-

nöm. De van még egy különbség. A sza-
már ingyen C3inálja. 

Agamemnon. Megfejtetted a szójátékot ! 
Tiéd a másqdik dij is. A neved ? 

Páris. Majd utóbb. (A nép közé vegyül. 
Zene.) 

Agamemnon. Te Meneiausz ! Errő l nekem 
is jut eszembe valami. Láttál már szamár-
fészket ? 

Meneiausz, Még nem. 
Agamemnon. Hát nézd meg az ágyadat 

reggel, mikor felkelsz. (Röhög.) 
Meneiausz. Nagyon jó ! Nagyon jó ! 

(Achilleshez.) Hallottad ? 
Achilles, Nem. 
Meneiausz. Láttál má r szamárfészket ? 
Achilles. Nem lát tam. 
Meneiausz. (Röhögve.) Nézd meg az ágya-

mat reggel, mikor felkelek. Hehehe, na-
gyon jó. 

Agamemnon. Most lássuk az utolsó pró-

£ £ fényképészeti 
szaKüzlet 
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bát a rímes költeményt. Menelausz király, 
olvasd fel a négy rímet. (Olvas.) 

Menelausz. (Olvas.) „Léha, zsarát, néha 
barát." 

Agamemnon. Nos klasszikus görögök, 
főzzétek le a pásztort. Rajta ! 

Achilles. Megvan ! Megvan I 
Agamemnon. Már megint meg- van ? ! 
Achilles. Nem vagyok én olyan léha mint 

a kályhában a zsarát, mégis néha-néha 
segit rajtam egy-egy barát. 

Menelausz. Csak ugy néha-néha . . . 
Agamemnon. Ez egy vers? Mi értelme 

van ennek ? 
I. Ajax. Én nem tudom! 
Agamemnon. Halljak ! Halljuk ! 
I. Ajax. Ha az ember léha, kialszik a 

zsarát, de bizony azért néha csuklyában 
jár a barát. 

Agamemnon. (Menelauszhoz.) Értetted te 
ezt a verset? , 

Menelausz. Én nem. Kevesebbet kellene 
futbalozni itt a lábával. 

Agamemnon. Ajaxnak van tehetsége a 
költészethez, de még fejlesztenie kellene, 
egyelőre iratkozz be a szabaduszodába. 

II. Ajax. (Előre rohan.) Megvan ! Mákos-
rétes! 

Achilles. Kandalló! 
Nép. Elég! Elég ki kell dobni, halljak 

a pásztort. 
Paris. (Előlép.) Szolgálatjukra. 
Heléna. Halljuk, halljuk! 
Páris. Menelausz király, neked ajánlom 

versemet ! 
Menelausz. (Pártfogóan.) Beszélj. 
Páris. Úgyszintén a szép királynőnek ! 
Heléna. Köszönöm, pásztor. 
Nép. (Körülveszik Párisi. 
Páris. A vers igy hangzik: 
„Kettesben a házasság erkölcstelen és léha, 

Tűzhelyén hamar hamvad a zsarát 
Illő tehát, hogy a parazsat néha 
Megpiszkálja egy jó házibarát" 

AlEGEE-ŐKELŐBS TOILETTE 
ÏÏASjOKON FöGtAlL HELYET 

TOS-E-ftf -V 

S Z A P Í K 4 N 

Mind. Éljen! Éljen! nagyon helyes. 
Heléna. Költői ! 
Agamemnon. Hogy tetszik, Menelausz ? 
Menelausz. A külrim rendben volna, csak 

az a piszkáld ki ! 
Agamemnon Kihirdetem az eredményt. A 

harmadik pályázatot is a pásztor nyerte 
meg.(Nagy ovácio, autogr«mmkérő leányok 
veszik körül Párist, aki autogratrmokat 
osztogat.) 

Finale. 
Kar. 

Achilles. 

Agamemnon 
Paris. 

Mind. 
Heléna. 

Páris. 
Heléna. 
Mind. 
Menelausz. 

Heléna. 
Mind. 

Manelausz. 

Páris. 

Heléna. 

Chakhas. 
Páris, 

Chalchas. 
Páris. 
Chalchas. 

Üdv és áldás boldog szerencse 
[szálljon rád 

Győzni csatában boldogság 
[szálljon áldás 

És babér száz virága rád. 
Hogy legyőzzön egy buta pász-

[tor. 
Ms a neve ? Szeme ragyog, 
Van szerencsém bemutatni 

[magam : 
Páris vagyok ! 
Páris ! 
Nagy ég ! Nagy ég ! Nagy ég ! 
Az almás lovag ő ! 
Az almás lovag. 
Ah. Az almás férfi ő ! 
Az almás férfi, nagy ég! 
Tehát nemes vagy jó barátom 
Ez rosszul nem esik ugy látom, 
Kíert lásd királyi nőm. a zöld 

[babért. 
Paraszt homlokra szívesen 

[tenné, 
Mert ez sért, mert ez sért.y 
Afszonyom, diszitse fel hát. 
Ah, követem szivem szavát. 
Páris lett a győztes a hős 
Észben és erényben erős, 
Páris lett a győztes a hős, 

[boldog a hős 
Észben erős. 
Figyeljen rám a tisztelt társaság, 
Én most Önöket mind meghi' 

[vom, 
Legyen szerencsém este hát, 
Mikor hét lesz az óra, 
Ó, legyen szerencsém egy tabl 

[dóra ! 
Zeuszra mondom, nem felejtet-

[tem el, 
Pont hétre én frakkba klakkba 

[ott leszek, ott leszek. 
Nem kerülzm hát el a boldog 

[végzetet, 
Kegyes tehát hozzánk a sors. 
Boldog vagyok Chalchas, 
De dúsabb vón' a kéj, 
Ha kivül lenne már a bamba, 

[bamba fér j 
Szivemben mámor énekel 
Csak még a férjet küldjük el. 
Segitek ezen is már 
Gazdag jutalom vár 
Philocomentts, rajta hát. 
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Agamemnon. Vilíám csattan, bujjunk cl. 
Mért ily bosszús Jupiter. 
Halljak hát, hogy mit kiván, 
Halljuk, hogy mit kiván. 
Villám csattan, bujjunk el, 
Mért oly bosszús Jupiter. 
Halljuk hát, mit kiván, 
Halljuk, mit kiván.S 
Reszketek én kocsonya módján, 
Testem csupa rettentő láz, 
Hol van óhazahős,aki nem fél. 
Halljuk tehát, jaj mit beszél. 
Büntet az ég és haragja rémitő, 
Ja|,jkit sujt büntetés már beszél 

[a mennykő 
Menelausz jól figyelj, Krétába 

[menned kell. 
Krétába menj, biz ez nem tréfa. 
Olyan fehér vagyok akár a kréta. 
Jaj csak utazz férjem még ma. 
Köszönöm, hálás leszek. 
Hagyni téged szép Heléna. 
El, csak elhamar Krétába. # 
Ei, csak el hamar. 
El, el hamar. 
El, csak el hamar Krétába, 
Hajóra száll a papucska. száll 

[a papucska, 
Száll a papucska. 
Messzi titra kél. 
De messzi útra kél. 
Fején már reszket a kucsma. 
Reszket a kucsma. 

Mind. 

Cíialc/ias. 

Kórus. 
Chalchcs. 

Menelausz. 
Heléna. 
Paris. 
Menelausz. 
Kar 
Heléna. 
Páris. 
Kar. 
Heléna. 

Mind. 
Heléna. 

Mind. 
Heléna. 

Mmd. 

Páris. 
Ajax. 
Agamemnon. 
Chalchas. 
Páris. 

Bár nem fu j a szél. 
Habár nem tujja a szá! 
Mig nem lesz itt majd akad 
Ki mintáz neki szarvakat 
Hajóra száll a papucska 
Ä papucska, a papucska 
Nem lesz itt és fontosabb cz: 

[mindenné!* 
Hajóra száll a papucska 
Száll a papucska, száll a 

[papucska 
Messzi útra kél, 
Fejéfi már reszket a kucsma 
Reszket a kucsma 
Bár nem fújja szél, 
El el el el 

ÍEl Cytherébe, el Cytherébe, 
[el Cytherébe 

Még idejébe, még idejébe, 
El Cytherébe gyorsan el. 
El Cytherébe, el Cytherébe 
Egykettőre el, el, 
El „el Krétába távozz, Krétába 

[távozz, Krétába távozz. 
Gyorsan el a célodhoz 
El, el Krétába távozz, Krétába 

[távozz,. 
Érd el Menelausz a zöld 

[partokat 
Ottan is találsz vidám arcokat. 

(Függöny.) 

EstélycioőK BUDAPEST, 
Kossuth Lajns-u.* 

H 25 k o r . ^ J & S S S ^ j S » ® * ^ 2 5 kor . 
1 szép! W j M , pattanás sreíiszíátSanságok ^ : 

Ideális are&pló. 
! 8 drb rendelésénél 
! ninoB postakUltség 1 

Főraktir: 
Rácz Gy. János £jórysitu*r» 

KisKenhalas 77. sz. 



SZÍN H.TZ! ?LH" r 

MÁSODIK F E L V O N Á S 
Terein a fejedelemnő házában, oldalajtók-
kal. Balra állványon lámpa, jobbra nyűg ' 
.ágy. Háttérben karszék. Nyílt oszlopcsarnok 
a terraszra nyílik, mögötte látni a tájat. 
Jobb háttérben egy festmény, mely Lédát 

ábrázolja a hattyúval. 
1 JELENET. 

Heléna, Bachis és néhány udvarhölgy. 
•{Udvarhölgyek Heléna körül foglalatoskod-

nak, ruhái t igazítják.) 
Kar. Légy ma gyönyörű, szép ékszerek 

Ragyogva tündököljenek ma rád. 
Légy csupa fény, a herceg jő ! 
(Te vagy a legszebp büszke nőj 
Elszédül majd karodban ő, 
Ha majd az i f jú herceg jő, 
Gyönyörű légy ma. Istennő. 

•(Közben Heléna toalettje teljesen elkészült, 
Heléna feláll és elbocsájtja a nőket, akik 

balra elvonulnak, csak Bachis marad.) 

2. JELENET. 
Heléna. Bachis. 

Bachis. Felséges királynőm, ebben az 
egyszerű kosztümben marad egész nap ? 

Heléna. (Leül a lámpa közelében ) Ebben. 
Bachis. De jönnek a királyok és mit fog-

nak szólani. A Bachus-barban 100 személyes 
siagy bankett lesz ma. 

I I * r I ' 1 ezüstért és a ranyér t 

i i n i e n Levelezőlapra jövök. 

Heléna. Mindegy, nem öltözöm át. Ka 
volna még egyszerűbb ruhám, azt venném 
fel. így akarom bevárni a férjemet. 

Bachis. Dehát mié r t ? 
Heléna. Fogadalmat tettem, meg akarom 

tartani . 
Bachis Még az a szerencse, hogy ebben 

a ruhában is mindenki láthat ja , ki a leg-
szebb asszony az egész viláson. 

Heléna. Erről ne beszélj. Átkozott s iép-
ség! Minden rossznak oka. (Rabszolga-
nő jön.) 

Rabszolganő. Fejedelemnő, Párís herceg 
óhaj t ja tiszteletét tenni. (Névjegyet nyúj t 
át tálcán.) 

Heléna. Ettől t a r to t t am! Nem fogadok. 
Bachis. Azt fogja hinni, hogy a nagysága 

fél tőle 
Heléna. Hogy én. Léda leánya félek ? 

Kitől? Fogadni fogom hát, csak azért, is. 
De előbb tánácsot kérek a mamától. (A 
kép elé áll. Bachis és a Rabszolganő el.) 

Heléna. Mert néma csókhoz nem keli 
[szótár, 

Az erkölcs az ma ritkaság, 
Csak muzeumban láthatók már. 
Erényes szende nagymamák. 
Anyám is ár ta t lan vala, 
La la la la la la la la, 
Midőn a ha t tyú szállt felé, 

S XEP LŐ ELTÁVOLÍTÁS, hajszálkiirtás vil-
lannyal. Arcbőrfehéritők, mitesszervizek szét-
küldése. BARTA JULIA, Erzsébet-körut 44, 

Briiliânst, aranyat, ezüstöt, régiséget, régi arany-
és ezüstpénzt igen magas F p | w a | d s s k y | 

a r D a n W@SX&§& VII, DoMií-n. 90 étatrflilet 

Szakorvosit 
VII., Dohány-titoa 89. Rendel : 11—1 és 4—7 óráig. 

SkZ UJSÄC3 
apróhi rdetése i után biztos és gyora 

az e redmény . 

KERBER H E N R I K É I M E ^ á 2 . \ S L m . & J l k 1 * \ M Ä 1 ! padlóbeeresztés és féreg 
irtási vállalat. 

VIII., Nap-utca 29. Telefon: József 3—86. MortoaHíárszás! 

A Szent Gellért nau Parkja S S F 
H E G N Y I L T . Frenreisz István. 
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Elbűvölő volt a dala, 
La la la la la la la la. 
Hogy bűnös, ő nem sejlheíé. 
Vénusz anyám, csak te tudod 

[talán ; 
Mért fu tónk szédülten. 
Szédülten a bün u t á n ! ? 

II. 
Hiába is kerüld a fiörtöt, 
Az if júság öreg hiba, 
Az Istenek közt sok az ördög, 
S a nő az mégis caak liba ! 
Erős légy, mint egy vár fala, 
La la la la la la la la, 
Eredben mégis pezsg a vér, 
Biztos a bün diadala, 
La la la la la la la la, 
Meri- ellentállni mit sem ér. 

(Ének után ) Ugy, most erősnek érzem 
magam megint. A mama mindenben igazat 
ad nekem. Bacbis ! 

Bachis. (Jön jobbról ) Parancsolj velem, 
íejedelemnö ! 

Heléna. Kéretem a herceget. 
Bachis. (Bevezet. Párist, széket tesz elébe, 

aztán el balra.) 
3. JELENET. 

Heléna, Paris, majd Bachis 
Paris. (Fesztelenül belép, monokli van 

a szemén.) 
Heléna. Jó estét, herceg. 
Páris. Jó estét, tzép asszony. 
Heléna. Haragszik ? 
Páris. Hogyan mernék haragudni?(Szünet ) 

Heléna. Talán azért haragszik, mert meg-
vára t tam ? 

Paris. Oh, ami a várást illeti, abban 
gyakorlatom van. 

Heléna. Ejnye, ejnye, milyen maticiózus. 
Páris. (Hirtelen.) Mondja asszonyom, 

tudja-e, mit jelent az, hogyha egy férfi el* 
szánta magát valamire? És elhatározta, 
hogy az élete á rán is eléri azt, amit akar ? 

Heléna. No, ne ijesszen meg ! 
Páris. Azt nem. De talán foglaljon h í ' 

lyet. Szeretném, ha nyugodtan meghall-
gatna. 

Heléna. Parancsoljon. ('Leülnek.) 
Páris. Mint ahogyan a lapokban olvas-

hat ta asszonyom, abban a szerencsében 
részesültem, hogy Vénusz ideigérte nekem 
a világ legszebb asszonyát. Amikor keiye-
det megláttam asszonyom, azonnal tisztá-
ban véltem lenni azzal, hogy megtaláltam 
azt, akit Vénusz nekem igért. De az az 
érthetetlen ellentállás, amit tapasztalnom 
kellett, min tha azt mondanák, hogy mégse 
kegyed a világ legszebb asszonya. 

Heléna. (Felugrik.) Igazán? Nagyon ked-
ves. .Hát akkor mit akar tő lem? Hit mo-
lesztál ? Menjen és keresse ! Biztosan meg 
fogja találni. Ajánlom figyelmébe Parthe-
nis kisasszonyt, vagy a kis államtitkárnét, 
vagy talán az erényes Penelopét, vagy 
Niobét, aki telesírja a fejét, vagy mit bá-
nom én, akár a Gracchusok öreganyját, az 
is nagyon szép nő, csak engem hagyjon 
békén. Tulajdonképpen mit akar tő lem? 
Hívtam én magá t? Azt sc tudtam, hogy a 
világon v a n ? (Fol.t. köv.) 

h OolsíDienesei fürdőtelep rí., 
tulajdonát képező „OTTHON" nagyszálloda Balaton-
kenesén, 80 etsőrangiir.n berendezett; szobával. A 
balatonparti MÄV vui.a on első balatoni állomás, 
osondeB, nyugodt nyaralóhely A szálloda, étterem, 
cukrászda a fürdő r t . s a j á t k e z e l é s é b e n áll. 1000 
személyes ét terem és té r ra jz a Balatonra. Első-
rangú ellátás. Penzió. Villanyvilágítás, vízvezeték. 
Cigányzene.(Alacsony bársnnyhnmokOB talaj. Ujjon-

nan épitett s t randfürdő. 

Megnyitás Junius fiú ZQ-án. 
Felvilágosii i s t ad : 

s fSrdrgoigolfisag, ItoiofofikeiiBse és 
B U S E S ' , I , FOLK MÍKSO-UÍCB 1 0 . si. 

Telefon 10!—G8, va 'a- r in t 

Síkra? b i r d e t i M , M T M ? 4 ™ 4 :í;!-

fi^a/to-plobl 
a pénzt, 

hogy eladja rtoska hang-
lemezeit potom áron, 

Uj cserealhalom 
3 régi vagy tőríitt hanglemezért 
t e t s z é s s z e r i n t választhat egy 
já karban levő l e g s i k e r ü l t e b b 

felvételű haoglemezt. 

H a n g s z e r o t t f i o n 
Fekete Mihálynál, 

Budapest , VI I I . , J6zsef-körut 9 . s t . 
Legújabb fe'vételü lemezek nagy raktára. 

merifiai rente? az taitoestsedelEin terén. 
1 Rendkívül célszerű ujilást léptetett életbe a kitűnő hirnevü Hel-

; H linger Henrik órás és ékszerész. A cégmagánosoktól bizományba 
S • átvesz ékszerárut és műtárgyakat, melyeket a legkedvezőbb fel-
tételek mellett áruba bocsájt Ezen újítással uay az eladó, mint a vevő 
részére nagy előnyöket biztosit. HELLIN6ER HENRIK IV.,Türr István-u. 9. 

' félemelet (Vám-utca sarok.) 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
ÉNEKTANÁRNÖ, AKI KÖNYVET IR. R. 

Dévai Janka neves énektanárnő az, aki köny-
vet irt. Még pedig nagyszerű könyvet. Most 
jelent meg „A K.edronvölgy titka" cimii regénye, 
mely meglepetés lesz nemcsak a közönségnek, 

•de' a hivatásos könyvkritikusoknak is. A Jor-
dán partjain játszik a regény, a datolyafák, 
fügefák, a gránátfák fantasztikus zöldjétől 
körülölelt Ghizen városban. A legpompázóbb 
szinek, a bibor, az arany, a keleti ég mély 
kéksége ragyog a regény minden lapján, az 
alakjait erősekké, grandiózusokká varázsolja 
uz írónő. A könyv sok fejezete — mint Sai-
•inanár jóslata például — rr.isztikusságával 
frappirozni fogja az olvasót. R. Dévai Jankát 
meglátogattuk a Fasor szanatóriumban, ahol 

'nemrégiben operálta meg sikeresen Ádám 
professzor. Az irónő elmondotta, hogy évek 
óta állandóan foglalkozik az okkult tudomá-
nyokkal s ezeknek a hatása alatt született „A 
Kedronvölgy titka". A regény ára 40 korona, 
kapható és megrendelhető a ,Színházi Élet' 
kiadóhivatalában: Erzsébet-körút 29. 

SOMOGYI ADRIENNE a kiváló zongora-
művésznő és operaénekesnő, kinek magas 
művészi k alifásait önálló hangversenyei al-
kalmával már több izben méltattuk, most 
'mint államilag diplomáit zenetanár fényes 
tanújelét adta pedagógiai képességének. 
Zeneiskolájának növendékeivel két vizsga-
hangversenyt tartott, melyek fényesen sikerül-
tek. A növendékek produkciója egytől-egyig 
Somogyi Adrienne pedagógiai kiválóságáról 
•^ettek bizonyságot, különösen az énekosztály-

beliek keltettek feltűnést kitűnő hangvételük-
kel és stílusos frazirozásukkal. A zongora-
osztálybeliek meglepően éles ritmikával és 
csiszolt technikával, a hegedűsök szép tiszta 
intonációval játszottak. A termet zsúfolásig 
megtöltő közönség a műsor minden egyes 
számát zugó tapsokkal kisérte. A növendékek 
dicséretére válnak ugy Somogyi Adriennek 
valamint jeles tanári karának. 

A MÁGNÁS MISKÁBAN Bakonyi-Szir-
mai nagysikerű operettjében vizsgáznak szom-
baton délután Rákosi Szidi növendékei a 
Király Szintláz színpadán. Baracsct : László 
Andor énekli, Rolltíi: Farbaky Nelli. Marcsa 
szerepét az első és harmadik felvonásban 
Németh Annus játssza, a második felvonásban 
Betegh Bébi. A címszerepben Körösy Zoltán 
fog fellépni. 

KRAMMER TERÉZ énekiskolájának növen-
dékei a Katholikus Kör fehér termében hang-
versenyt rendeztek. A növendékek közül kü-
lönösen kiíiinr dr. Doming Henrik rendőrfő-
tanácsos neje és Steitnemé Fritz Margit. 
Dorningné az „Álarcosbál" nagy áriáját éne-
kelte csengő hangon, stílussal, már kiforrott 
énektudással, Sietlnerné Fritz Margit szop-
ránja pedig a „Rigoletto' egyik áriájában ér-
vényesült előnyösen. Mindkeiten valóban az 
Opera színpadára valók. Héderváry Piroska, 
Kovács Dezső, B. Radó Lili, Varsányi Rózsi, 
Cs. Szász Renée, Szedő Miklós, Fejér Mar-
git, Schweiger Emma, dr. Nemes Józsefné, 
Drakulits Rózsi és Spolarits Olga is biztató 
tehetségek. 

PAPP REZSŐ fényképész műterme: 
Izabelia-téi 5. szám. 

T m o z i 
(Városl igeti fasor és 
Aréna>ut s a r k i n ) . 

$f@ft@nkénf uj műsor! 

H a m i s f o g a k a t , 
brilliáns, arany, ezüstöt bármely 
hirdetett árnál drágábban veszek. 

itadeísüim } í r & , . 

Hamis fogakért, 
arany, ezüst ée brllli&naért bárkinél többet fizet | Telefon 
GOLDNER KÄROLY, VII, Rntteublller-n. 61. ! 185-83. 

Poutire du Perle 
Gyënay-puder 

Az elókelO világ szépitöazere. 
Kószitl : S T H I N X - M Ü V E K . 

Minden színben ! Mindenfitt kapható. 

1 Telefonszám : 161—78. Szőnyeg-klinika Tetef.inszám : 161—78. 

1 M ű v é s z i e s e n javit, 
j mos és garanciával 

megóv. 

Szőnyeg-klinika M ű v é s z i e a e n javit, 
mos és garanoi&val 

megóv. 

1 M ű v é s z i e s e n javit, 
j mos és garanciával 

megóv. Budapest i V I . , Bajnok-utca 13. szám. 
M ű v é s z i e a e n javit, 
mos és garanoi&val 

megóv. 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokai, 
rajzokat nem adunk vissza és azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk ) 
Barna bakfis. 1. Havas u. 2.2. Hidegkuti-ut. 

3. Andrássy-ut 21.4. Rudolí-tér 8 5. Rákóczi-tér 
15. — K. L. Mit méltóztatik kérni.? (Levele 
homályos.) — Ballerina. 1. Koronaherceg-u. 
3. 2. igen. — J. 1. Kecskemét. 1. Szeniczen 
születeti. 2. Igen. 3. Jónás Dezső. 4. Nőtlen. 
5. Adnak. — K. J. Valamely orfeumban kell 
megpróbálkozni. — Hü olvasó. Patti Adelina 
1874 tavaszán járt először nálunk, akkor csak 
hangversenyen lépett föl. Azután a Népszín-
házban vendegszerepelt a Luciában, a Sevillai 
borbélyban és a Traviatában. Születeti 1843 
február 19-én, Madridban. Atyja szicíliai szár-
mazású tenorista, anyja római nő. A kis Adelina 
korán tanult meg angolul, azután franciául 
és spanyolul Első szini-kisérlete 1859-ben 
volt a „Lammermoori Luciá"-ban, 15 éves 
korában ; de ezt megelőzőleg 7 éves korában 
volt először színpadon egy hangverseny 
keretében, midőn a Sevillai borbély-ból „Una 
voce poco foi" t énekelte. — Vitatkozók. A 
Szép Heléna „Uraufíiihrung"-ja Kassán volt, 
1866 marc. 7-én. Budán 1870 ápr. 30-án adta 
elő Aradi Gerő társulata. Szép Helénát 
Medgyaszay Ilka játszotta, Párist Halmi, 

Çhaîchast Szép, Achillest Gonda, Menelauszt 
Érczi. Kolozsvárt 1870 május havában adták 
Blaha Lujzával a címszerepben. Szegeden 
1867 január 24-én. Szép Heléna Hetényi Antónia 
volt, Meneiausz Szigetközy Zsigmond. A Nép-
színházban 1882 okt. 7-én volt a premiérje. 
Páris szerepét Kápolnai játszotta, Menelauszt 
Kassai, Helénát Pálmay, Agamemnont Andorfi, 
Chalchast Solymosi, a két Ajax Újvári és 
Hatvani Ede volt. 

Hollandia. 1. Mert más darabra is szükség 
van. 2. Nem volt neki való szerepe. — Haladás. 
„Verse" papírkosárba került. — Oily Polly. 
Darabját 3 koronáért megkaphatja a Színházi 
Élet boltjában. A többire a mozirovatban 
felelünk. — Szi: észbarát. 1. Rózsahegyi Kálmán 
iskolájának cime: Vili., Népszinház-u. 22. 
2. Ott bővebb felvilágosítást adnak. — tíz. 
Mariska. 1. Igazgatósági intézkedés. 2. Cime : 
Vígszínház. 3. Címe: Magyar Szinház. — J. 
Manci. 1. Csanádi-u. 21. 2. Nem közölte. 3. 
Veress Pálné-u. 16. 4. Mária Terézia-tér 3. 
5. Korona-u 4. — Gy. Ida. 1. Andrássy-Uti 
Szinház-hoz kell címezni a levelet. 2 Nős. 
3. Rákóczi-ut 51. 4. Van. 5. El kell szerződni 
valamelyik színtársulathoz. — Tizedes. 1. 
1886-ban született. 2. Faust. 3. Városi Szinház. 
4. Még nincs megállapítva. — Kíváncsi bakfis. 
1. Nincs férjnél. 2. Őszre visszatér. 3. Báró 
Aczél-u. 3. 4. Nem igaz. 5. Üdül. — Carmen. 
1. 1892-ben. 2. Nem bizonyos. 3. Ez a családi 
neve. — Sz.'imádó. 27. — M. B. A Színházi 

Krém, szappan, 
púder, sampen 

K a p h a t ó m i n d e n ü t t ! 
Kéazitl ? Hunnia gpjgvlár, Bpe-t. Erzsébít-karnt 56. 

g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á t 
d l l l l l a l l a t f t i a t » ékszereket mindenkinél drjk-

S&bban vesz Székely Emil ékszerüzlete, Budapest, 
irály-utca 51. Teréz- temolommtl szemben. Cimrt 

tessék ílgyelnl. Telefon: Ïôïsef 10S-S5. 

uKor néiMi 
i ' t Ä befőttjeit 

minden háziasszony, lm 
k o n z e r v á l ó szernek 

„S5ÉHLIKÛ" Ä k a t 

Hölgyfodrászat, onduiációval hajmosás, manikür, szép-
ség-ápolás és fapykozelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre fölvétetnek. Cím: 
S z á n t ó n é , Vi . , H o r n Eda -uSca 12. i z . 

MASCOTTE BAR ehrWIV.L 
VI., Nagymező-utca 30. 
Tula jdonosok: F E L D M A N N és S Z A S Z 

La Sphinx qui rit 
(Bau de Toilette) 

Mindenütt kapható ! hi e-OKelő vllőfl arcvizs ! 

a legjobb pesti konyha 
Naponta Radies zenekara játszik 
Tulajdonos Márkus 

rilliánst, platinát, aranyat, 
é i i S Z e r t Q horribilis áron vesz 

Í r O l g á r , Teréz krt. 2* Telefon : 64 63 

Hajszálait végleg eltávolít B a c h M a n c i 
kozmetikai Intézete. Mindennemű 
szépséghibák kezelése, ezepiöel-

íávoliíí.s, ráncok kUiinitáaa. arcgözBlés és arenusszázs 
jutányos bérletben. Budapest. VII.. Almásuv-ates S. 

CITY DROGERIA Buda^s!:.lv'.E?̂  ut5-
V 1 * * — — — — — (Kloti ld-palota) Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye. 
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Élet-ben a nem előfizető olvasóink is kész-
séggel kapnak felvilágosítást 5 színházi tárgyú 
kérdésre. — Színészetért rajongó. 1. Csak 
ievélileg tessék jelentkezni. 2. Rózsahegyi 
Kálmán iskolájánál tessék érdeklődni, ott 
készséggel kap feleletet mindenik kérdésére. 
— Hur. Az előbbi üzenetben ön is megtalálja 
a választ. — Autogrammgyüjtö. 1. Andrá3sy-ut 
89. 2. Váci-u. 34. 3. Rakóczi-ut 51. 4. Palota-
tér 5. 5. Nem küldte meg. — Molináry főhad-
nagy. 1. A Belvárosi Szinház tagja. 2.1880-ban. 
3. Van. 4. 20 évvel ezelőtt 5. 1890-ben szü-
letelt. — Türelmetlen előfizető. 1. Ott megtud-
ható. 2. Bármelyik jó. — L.-J.-imádó. 1. 
Nagykorona-u. 16. 2. Pihen. 3. Nem. 

Három mákvirág. 1. Havi 100 K. 2. Reggel 
és délután. 3. 2 évig. 4. Szintén. 5. Mindenült 
egyforma. — Sch. Rózsi, Szeged. A Szinész-
egyesületnél megmondják. —Lysandra. Sas-u. 
18. 2. Vilmos császár-ut 72. 3. Rudolf tér 1. 
4. Mérleg-u. 2. 5. Csanádi-u. 21. — Gladys. 
1. Rákerül a sor. 2. Még nincs megállapítva. 
3. Karmester. 4. Lehet. 5. Ugy van. — Jckó, 
Eger. 1. 300-szor. 2. 3. 4. Nincs meg. — 
Rajortgó leány. Első nemzeti színházi fellépte 
1919 január 8-án volt a Charlotte kisasszony-
ban Téthy Kelecsény János szerepében. — 
K. Ottmar. Cime :' Róma, Via Aurora 43. — 
Színész. 1. Már sokszor megüzentük, hogy 
1895-ben végezte a szinészakadémiát. 2. Nem 
állapította még meg a szinház igazgatósága. 

Férjhez aKar menni? AKar nősülni? 
Kérje 204-n» bizalmas kimutatást adatokkal, aroképok-
kel. DAV1DOV1CS, Erzsébet-körűt 17. (C%jelzésteleii) 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. junius 17. 

H a m i s fogakat 
Platinát 
Ékszert 
H r a n y a t 

E z ü s t ö t 

Cigarettatárcát 

Dísz tá rgyaka t 

H ! A 
• > 
a g a m 
h v» 

p. 
a 

ja 
j» 
m A CD 
ts fi CE« 
m « 

S 

!0 
SS 

Harmatos rúzsa 
nem oly szép, mint az Ön arca. ha Keleti rózsa 
c é m e t es arcrizethapzuäl. Ára 30 és 20 K. 
Apostol d rogé r i a , Vili., Népsz ínház-u tca IC. 
Török gyógytár VI , Király-utca 12. szám. 

A megfejtést lapunk 1920. 26. számában 
közöljük. 

A megiejtők között a következő dijakzl 
sorsoljuk ki: 

I. dij: Egy színdarab. 
II. dij : Egy fénykép, 

ill. díj: Egy kotta. 
A Szinház'. Élet 1920. 22. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: Vízkereszt. 
Helyesen megfejtették 512-en. 
Az 1. dijat, Péchy Erzsi fényképét : Schuster 

Terus, Pacsirta-utca 8., a 11. dijat, egy 
könyvet: Lustig. Margit, Hold-utca 15., a Ili. 
dijat, egy kottát : Návay Ida, Baross-utca 86.1. 

A szerkesztésért 'felelős : 1NCZE SÁNDOR 

BrHIlánsof, aranyat t T T Z t * ™ 
napi á r b a n veszek. Házhoz megyek. Telefon: 163—68 
POSTL ékszerész, IV, Semmelweis-ntca 19 , I. enr. 

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

NAPONTA HANGVERSENY. 
A bohémvilág találkozóhelye. 

TTÁLTZ OYÖRHY tulajdonos. 

Mindent takarít Oitriebstein 
Telefon: Jóa««f 11«—55. 

Nyomatett Thália műin tétet kő- H könyvnyomda it-nál Budapest V, Csáky-a, 12—14, 






