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A PRIMADONNA 
Irta : HAJÓ SÁNDOR 

Imádom az operettet és ez a re-
Iménytelen szerelmem hosszú ideig 
(visszatartott attól, hogy megnézzem 

utóbbi évek szenzációs sikereit. 
|De a véletlen két előadáshoz is be-
lsodort az idén és az „Ezüst sirály" 

íeg a „Cigánygrófné" után újra ki-
jékültem az operettel. 

Lábass Juciról, a „Cigánygrófné" 
Iprimadonnájáról irván, nem szeret-
|nék a tájékozatlanok ama hibájába 
esni, hogy fölfedezek valakit, aki a 

Jlegelsők között is legfölül van, A 
[„primadonna" fogalmával amúgy 
sem vagyok tisztában, nem tudom. 

Ihol végződik a művésznő és hol 
Ikezdődik a primadonna, a dizőz 
Ivagy kabarédiva. Nyilván nem va-
liami fattyuhajtás az énekesnő és a 
[színésznő között más előjoggal és 
Imás eszközökkel. Ha a primadonna 
laz asszonyi és művészi adományok 
«teljessége, akkor Lábass Juci prima-
donna. Ha énekel, a Carment vagy 
Rosinát is szívesen meghallgatnám 
tőle, ha beszél, el tudom képzelni a 
legfinomabb vígjátéki szót, vagy a 
legforróbo drámai lendületet tőle. 
Ahova beáll, ott egyszerre a köz-
pontja a környezetének. Elfáradtunk 
a régi hangokban és kicsit már az 
újra való várakozásban is. Fiatal-
sága és szépsége tulhangzik berozs-
dásodott fogalmak keretein. 

A fiatalság, a szépség magában is 
tehetség, művészi élmény, Lábass 
Juci fiatalságának és szépségének 
pedig olyan gazdag a skálája, hogy 

egyszerre érdekes és izgató lesz, ami 
csak körülötte történik. A játék csak 
játék, de az életnek ez a forró ege 
elevenné tesz mindent. Perzselő dé-
monisága és megható szendesége 
virtuóz könnyedséggel fér meg egy-
más mellett. És övé, a sajátja min-
den. Furcsa és eredeti szépsége, 
nyugtalanító ifjúsága, amely, mint 
minden választotté, független ma-
rad az életkortól, a technikája, amely-
nek tananyagából nem lehet az is-
kolában levizsgázni és mindennek 
tetejébe valami diákos, dévaj, ellen-
állhatatlan komikai erő, amely a leg-
szigorúbb finálékban is, amelybe 
komponistáink olyan szívesen hecce-
lik bele magukat, egy kecses lebbe-
néssel, ha kell, még saját magát, 
színjátszását is kifigurázza. Táncának 
szilajságát és gráciáját gazdag és 
egészséges temperamentum ritmusa 
hajtja. Elhiszem róla, hogy épen 
olyan kitűnően boxol, mint amilyen 
nagyszerűen tenniszezik, vagy lova-
gol. Szépség és egészség, ez művé-
szetének a forrása. 

Lábass Juci, akinek a magán-
szerepléséről semmit se hallok, diva-
tos, nagy nő, a szónak pesti értel-
mében is. De talentumának bősége 
még igen sok meglepetést tartogat 
a számára. Nemcsak a ma, a jövő 
is az övé. Nemcsak a divaté, hanem 
a tiszta művészeté is. Ezt a ritka 
és szerencsés találkozást sietve jegy-
zem fel a Lábass Juci portréjának 
érdekességei közé. 
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A fekete futár 
— Törzs Jenő regénye — 

A szinész-iró egészen különös és külön-
leges jelenség az irodalomtörténetben, de 
nagy általánosságban csak két fajtája vitte 
eddig nevezetességre : a szinész, aki szín-
darabokat irt és az, aki memoárirodalomban 
jeleskedett. Törzs Jenő nem darabot irt, 
még kevésbé önéletrajzot. A kitűnő szinészt 
veleszületett jóizlése és stílusbeli finomsága 
visszatartotta attól, hogy a mesterségénél 
maradjon akkor is, amikor tollat vesz a 
kezébe. A szinész Törzs Jenő akkor, amikor 
a nevével fémjelzett kötetet megirta a l'art 
pour l'art elvénél fogva csupán iró akart 
maradni : regényt irt, még csak nem is 
színházi regényt és e fellépésével ki nem 
mondottan, de félreérthetetlenül hangsúlyoz-
ni kivánja, hogy regénye elbírásánál nem 
szabad tekintettel lenni a színészre, hanem 
csupán az iróra. 

Törzs Jenő irodalmi tevékenységét és 

VÁRNUSZ ÁGOSTON, 
a budai színházban szinrekerülő „Ne csüggedj 

magyar" szerzője 

képességét éppen e sorok olvasói méltá-
nyolhatták már : a Színházi Elet hasábjain 
nem egyszer jelentek meg finom, mély-j 
érzésű költemények, amelyek alatt a neva 
állott. Most mint prózaíró jelenik meg t 
nyilvánosság előtt, terjedelmes, nagy regény 
nyel, amely nem is e műfaj megszokot 
sablonjaival bilincsel le és ezzel is őszinte] 
megbecsülést és elismerést viv ki magánaki 
Törzs Jenő regénye, „A fekete futár", meg 1 
lepetés lesz még azok szamára is, akiil 
régtől fogva tisztában voltak e rokonszenved 
egyéniségű művészember jeles kvalitásaival! 
Finom, de markáns erővel megrajzolt pszi-l 
chológiai képet nyújt itt az olvasónak el 
szinész-iró, akit mindennapi művészetén! 
vagy mondjuk, mesterségén kivül eső dolgoll 
izgatnak és érdekelnek akkor, amikor mini 
iró alkot. 

A regény hőse és egyúttal a fantasz-
tikumokban gazdag történet elbeszélője ei 
fiatal minisztériumi hivatalnok, akit főnöi 
a „drótbajuszu kegyelmes" a felesége mel 
rendel, hogy segédkezzék jótékonysági mi{ 
veleteiben. A grófné nagyon szép, délvidél 
kreol asszony és a vakok javára rende; 
társadalmi ünnepélyeket, hogy a hiúság 
vásárán befolyó jövedelemből menháza 
épitsen a szerencsétlen világtalanok szá 
mára. A nagy apparátussal folyó gyüjté: 
adminisztratív vezetője lesz a miniszteri hi' 
vfctalnok, aki végzetesen beleszeret a vakol 
szép patronájába. A szerelem viszonzá: 
nélkül marad és szenvedő hőse belepusztul 
A gondjaira bizott százezrek könnyelmüei 
elúsznak keze alatt és a bűn tudata, a ren 
detlen életmód, a le nem csillapítható szen 
vedély kóros jelenségeket vélt ki pszichéjé 
bői. Rémeket lét, saját árnyékéban, a .Fekete 
futár"-ban, él kettős életet s egyre mélyeb 
ben jut le a lelki és testi szenvedése! 
lejtőjén. 

Meglepő és egyenesen imponáló, milyeij 
merész biztosággal, következetességgel és 
milyen alapos pathologiai tudással írja li 
Törzs Jenő ezt a különös, érdekes leik 
folyamatot. Azt hiszem, „A fekete lovas 
meséje még foglalkoztatni fogja a pszichiate 
reket és talán akad majd egy magya 
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Freud, aki e regény hősének lelki életét 
tudományosan is megrajzolja. De a lelki 
analízisek mellett izgalmasan érdekes, ele-
venenen lüktető ez a regény, mint olvas-
mány és átélés. Mire a vakok javára gyűjtött 
pénz elúszik és hősünk megízleli a csaló-
dások fájdalmas keserűségeit, s beteljesedik 
„a fekete futár" végzete : megtalálja árnyék-
életének másik felét, a másik árnyékot, 
amelyet nem ereszt el többé magétól és a 
csalfa, jótékony, szépséges kreol grófné 
hülő száján vércsepp buggyan az eszelős 
férfi kezének szorításától. A hős megfojtja 
hősnőjét és azután némán ül a hallgatag 
asszonyi tetem előtt. 

Ezzel a tragikus akkorddal fejeződik be 
Törzs Jenő regénye, amely szenvedélyes 
lepergésében egész sereg érdekes, vonzó 
és pompá an megjelenitett képet villant az 
olvasó felé. Kitűnően megrajzolt epizód-
alakok tarkítják a mesét. „A drótbajuszu 
kegyelmes" ; egy fanatikusan szerelmes 
olasz lány ; a kaszinói ruhatároslányból 
pesti démonná fejlődő kis Márta ; a mefisztói 
doktor ; egy ripacs olasz tenorista ; mind, 
mind olyan figurák, amelyeket nemcsak a 

papiroson láttat meg az iró. Végtelen finom-
ságával különállóan megkapó a regénynek az 
a részlete, amelyben a vakok sikkasztója igazi 
vakokkal találkozik egy újévi reggelen és 
mint egy bizalmas, leplezetlen önvallomás 
hangzik egy szinházi előadásnak szubjektív 
leírása. Az iró Törzs Jenő egyébként nem 
tudja s kétségkívül nem is akarja megta-
gadni a színészt. Költői erejű hasonlatait 
többnyire a színház világából veszi és a 
szinház levegője, a szinészélet vonatkozásai 
elválaszthatatlanul rögzítődnek stílusában. 

„A fekete futár"-nak előreláthatóan nagy 
sikere lesz. A modern misztikus irodalom 
egy UÍ> hivatott művelőt talált a kitűnő mű-
vészben, aki az igaz művészlelkek szerény 
könnyelműségével eredetileg csak a maga 
szórakozására irta regényét. Most, hogy a 
jóbarátok biztatására mégis a nyilvánosság 
elé lép vele Törzs Jenő, megkapja azt a 
biztatást és szentesítést, amely előrelátha-
tóan uj alkotások rugója lesz. „A fekete 
futár" egyébként finom, ízléses kiállításban 
a Szinházi Elet kiadásaként jelent meg és 
a Szinházi Elet könyvesboltjában 44 koroná-
ért kapható. Cserna Andor 

TÖRZS JENŐ, 
a „Fekete futár• szerzője (Papp felv.) 
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Rátkai és a 
Nahát, milyen egy tehetség ez a Rátkai ! 

Láttuk már drámában, operettben, a mozi-
vásznon, mindig nagyszerű volt, de annyit még 
sohasem kacagtunk rajta, mint az Andréssy-
uti szinház mostani bemutatóján. Courteline 
kis bohózatát, a „Ripacsok^-at játssza Rátkai, 
még pedig az egész darabot, ő egyedül. Óriási 
volt I A bohózat tartalma az, hogy egy ripacs-
társulat direktora kénytelen eljátszani egy 
vidéki városka színkörének szinpadjan tár-
sulatának egész műsorát, mert színészei le-
maradtak a vonatról. A vidéki rendező már 
bejelenti a közönségnek, hogy elmarad az 
előadás, amikor az utolsó pillanatban meg-
érkezik a direktor és — megkezdődik az 
előadás. Első szám : Hős Terka énekesnő. 
Rátkai színpadra libben és mint Hős Terka 
olyan temperamentumos vidéki dizőz, ugy 
énekel, táncol, hogy az embernek az oldala 
fáj már a nevetéstől. Második szám : Ben 
Ali báj, indiai varázsló. Lassú, keleti zene, 
Rátkai most mint bűvész produkál nagy-
szerű dolgokat. Zsebkendőket, órákat, lénco-

RÁTKAÍ MÁRTON 
Andrássy-uti Szinház — Ripacsok 

(Angelo fotográfiája) 

francia elnök 
kat tüntetett el egy cilinderben. Egészen 
komolyan : tökéletes bűvész a Rátkai. A 
ripacstársulat egyik jellegzetes figurája kö-
vetkezik a másik után. S végül jelenti Rátkai : 

— Előadásunk záradékául következik a 
mozi : 

Vászonfüggönyt bocsájtanak le a zsinór-
padlásról és a reflektor fényében megjelenik 
Rátkai árnyképe. És ez a csodálatos művész 
most egymaga végig játszik egy egész 
mozielőadást. A természetes fölvételekkel 
kezdődik a mozi, folytatódik a legújabb 
francia divatmodellek bemutatásával, majd 
jön a fősláger : a francia köztársaság el-
nökének díszszemléje Párisban. 

— A tömeg! — jelenti a függöny mögül 
Rátkai és egymaga megjátssza egész Páris 
lakosságát. 

— A rendőrök rendet csinálnak ! — hallat-
szik : Rátkai saját magát gyomrozza, lökdösi, 
rendet csinál, mint rendőr. Aztán fölvonul 
a francia gyalogság, a lovasság — mindi 
egyedül ő. S végül : 

— Az elnök megérkezése ! 
Ez a legnagyszerűbb. Mintha ténylea 

moziban lennénk. Rátkai jön, kezet fog] 
saját magával, cerclét tart s kifejezi legma-l 
gasabb megelégedését. Nagyon mulatságos 
volt, Rátkainak óriási sikert hozott — a 
francia elnök. 

Az Andrássy-uti szinház uj műsora külön-
ben a legelsőbbrangu. Két brilliáns bohózat, 
két elmés és frappáns hatású vígjáték, egész 
csomó tréfa, sanzon, magánszám csupa 
ötlet, művészet, irodalom ez a műsor 
Legelső sorban Hennequin ós Basset bohó-
zatával kell foglalkoznunk, cime : „Papuka 
vadászni megy", Zag-on István fordította 
kitűnően. Egy francia kispolgár, Tanagra 
Tóbiás lakásának hálószobája a szin. Hátú 
hatalmas menyezetes ágy, elől kis asztalná 
sakkozik Tanagra, gyermekkori barátjával 
Pomádé Alfréddal. Tanagráné fölháborodve 
tiltakozik az ellen, hogy az ágya mellet 
játszanak, a férj azonban megvédi barátját 
összevész az asszonnyal s csak akkor bé-
külnek ki, mikor a férj elindul vadászatra 
Csókok, ölelések, Tanagra távozik s amin 
betette maga mögött az ajtót, Pomádé ós aj 
asszony egymás karjába borulnak. De házas-
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Isfy találja a hazaérkező 
Tanagra feleségét és gyer-
mekkori barátját. Az asz-
szony azonban kijelenti, 
hogy a betörők csak 
bosszúból kötözték meg 
őket, mert nem találták 
meg a pénzt. 

— Hét hol a pénz ? — 
kérdi Tanagra 

gük nagyszerűségéből. Amikor pedigTaz 
erkölcsről prédikált a megkötözött asszony-
nak, a humor tökéletességét adta. Kabos 
Gyula a szerető, Kertész Endre a férj, 
Fekete Pál a fiatal betörő, mindannyian 
igen mulatságosak voltak. 

Másik nagyobb darabja a műsornak 
Szomaházy István vígjátéka : „A kaukázusi 
herceg". Halk és finom történet ez arról, 
mint próbálja kiábrándítani magéból az 
öregedő moziszinész a rajongó és szerelmes 
bakfist. Szomaházynak egyik legszebb és 
legkedvesebb munkája, „A kaukázusi her-
ceg", melynek főszerepeit Kál/ay Angéla, 
Páz mén né Giza, Abonyi Tivadar és Somlai 
Zsigmond játszották kifogástalanul. Nagy 

— Itt van — mondja 
az asszony és átadja fér-
jének az udvarló T0.000 
frankját, melyet az, a 
párnák alatt rejtegetett. 
Tanagra most mér hisz 
az asszonynak, Pomádét 
azonban minden esetre 
kirúgja. 

Csupa ötlet, szellemes-
ség ez a darab. Az asz-
szonyt bájosan és igen 
tehetségesen Nagy Magda 
játszotta. Igazi, vérbeli 
francia menyecske volt, 
csupa pikantéria és elra-
gadóan szép a grandió-
zus hálótoaletteben. Az 
öregebb betörő alakjából 
Boross Géza kacagtató 
figurát csinált. Atyai han-
gon és olyan előkelően, 
mint egy angol lord, 
tartott előadást a fia-
tal betörőnek, mestersé-

ságtörőket azonban megzavarja két betörő, 
akik megtudták, hogy Tanagra tízezer frankot 
rejtett el a ruhásszekrényben. Pomédé és 
az asszony az ágy alá bújnak ijedtükben, 
a betörők azonban, miután feltörték a szek-
rényt és magukhoz vették a pénzt, előhúz-
zák őket. Az idősebb betörő valósággal 
prédikációt tart Tanagránénak, összeszidja, 
hogy megcsalja az urát. És büntetésül az 
ágy lábéhoz köti a szerelmeseket, az ágy 
függönyére pedig ráakaszt egy cédulát : 

Tóbiás, 
meg vagy csalva ! 

KÁLLAY ANGÉLA és ABONYI TIVADAR 
Andrássy-uti Színház — A kaukázusi herceg 

(Angelo fotográfia) 



6 HZINHÄZI BLET 

NAGY MAGDA és FEKETE PÁL 
Andrássy-uti Színház — Papuka vadászni megy 

(Angelo fotográfiój'ij 

sikere volt Lakatos László kis jelenetének 
Cime „Próbáld meg, Aladár", egy pesti há-
zassági történet, melyben Lakatos alkalmat 
adott Kökény Ilonának, hogy pazarul csil-
logtathassa nagyszerű humorát. Kökény part-
nerei : Kabos és Som/ár voltak. Zágon István 
ügyes tréfájában („Megszökött a súgó") 
Gátdonyi, Fekete és Kabos 
mókáztak jó kedvvel, Lázár 
István „A borvizes ember" 
cimü tréfáját Bársony Ist-
ván és Som/ár Zsigmond 
vitték sikerre és igen nagy 
sikere volt Uray Dezső kva-
litásos kis darabjának, a 
„Nyaralunk"-nak. Ezt Bo-
ross Géza, Becskiné, Bár-
sony, Fekete, Pázmánné, 
Somlár játszották ugy, hogy 
a közönség végig kacagta 
az egész tréfát, L. Ilo^vay 
Rózsi Kökény Ilona, Urmösi 
Anikó, Boioss Géza, Ba-
nóczy Dezső, Krémer Lili, 
Kállay Angéla magánszámai 
mind nagyszerűek. A ma-
gánszámok szerzői : Farkas 
Jmre, Dienzl Oszkár, Mihály 

Kulisszasziv 
Játszottál már pöttöm korodban, 
Alakítottál kis csodát : 
Beteget adtál sápadozva, 
Hogy keriilhesd az iskolát. 

Állítólag templomba mentél 
Vasárnaponként nyolc után, 
Na mert egy gimnazista várt kint 
A Császárkertben, Óbudán. 

Szinésznövendék lettél aztán, 
Mindig karcsúbb és egyre szebb 
Iis egyre hosszabb lett a fru-fi'ud 
Viszont a szoknyád rövidebb. 

Színpad lett már az élet is csuk, 
Játszottál most már nappal is, 
Játszottál szédült férfíszivvel, 
Sokszor egyszerre háttal is 

Mert a te szived — mely olyan sok 
Férfit könnyesre kínozott. 
Kulisszasziv, dehogy valódi, . 
('sak amolyan kasírozott. . . 

TÖRÖK REZSÓ. 

Fekete Pál, Nagy Magda és Kabos lábai 
Andrássy-uti Szinház — Papuka vadászni megy 

'Angeh fotográfiája) 

István, Vincze Zsigmond, Juhász Gyula, 
Pallós Tivadar, Tarkövi István, Végvári, 
Török Rezső, Zágon István, Szirmai Albert 
és Ötvös Adorján. 
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Egy uj Julia . . . 
A renaiszance Veronájában vidáman csi-

ingelt a közúti villamos, sőt autók tülköltek 
jele a világirodalom legszerelmesebb éjsza-
.ájába, mikor mult hétfőn egy szép és finom 
irikislány játszotta Júliát a kedves budai 
izinkörben. Ugy mondják, hogy első szin-
>adi próbálkozása volt ez a fellépés Darvas 
,ili kisasszonynak, aki szépségén, T8 évén, 
itka készültségén kivül — Gtíthék tanit-
ánya volt f — nagyszerű tehetséget is ho-
ott magával. Sok csodát látott szinházi 
mberek (és rókák) megilletődve figyelték 
a kis művésznőt, amint bársonyokba és 
elymekbe burkolt hangján Shakespeare-t 
zavalta egy esős, nyári, 
udai estén ós hirül vet-
§k, hogy újra elindult 
alaki szerencsés útjára, 
melyet a művészet nagy-
ága és szépsége világit 
veg. 
Milyen karrier vár ezek 

tán Darvas Lili kis-
sszonyra ? 
Válaszra csak jósok és 

ellaághné urihölgy vál-
ilkozhatnak. Mi csak any-
yit mondhatunk, hogy 
álásak vagyunk neki, 
miért nem volt léha, 
esti kisleány, h nem 
irte magét, tanult, léra-
ott, magolt és szinész-
) lett. 
És izenjük neki, hogy 
ármilyen irányzat van is 
Duna középső folyásé' 

él : ünnep az, ha valaki 
iendesen szárnyrakelten 
ti a magyar szót. 
Pályájára Goethe sza-
ít adjuk utiavalónak : 
:zad(ság jár a művészet 
őtt. S miután olyan 
nom, kis művésznő, mint 
arvas Lili, nem tesz 
yat, mit törje magét 
léikül továbbra, tanul-
n, fáradjon, magoljon. 

K. I , 

GYÁRFÁS ÉS AZ ARANYKAKAS, 
Az „Aranykakas" reprize alkalmá-
ból beszélte el Gyárfás Dezső, hogy 
növendék korában az első szerep, 

amit játszott, az „Aranykakas" szálloda por-
tása volt. Mindössze ez az egy mondat a 
szerep : „Az omnibusz megjött a hajótól", 
de ezt a pár szót heteken át tanulta. Végre 
egy szép este szinpadra került 1 Állt a kulisz-
szék mögött óriási izgalomban, várta a je-
lenését, hogy elmondhassa a mondatát. És 
abban a pillanatban, amikor rákerült a sor, 
Szeiémy Zoltán a fülébe súgta : 

„A hajó megjött az omnibusztól," 
Szegény Gyárfás hiába tanulta hetekig a 

szerepet ugy mondta el, ahogy súgták. 

DARVAS LILI (Lábon Wv,) 
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A newyorki magyarok bankettj 
A Budapestről New-Yorkba visszaérkezett Bandholtz tábornok tiszteletére az ar 

s részt vettek rajta az összes Amerikában élő magyar kiválóságok. A képen — mely 
operettprimadonnát, Feleky Károly (2) szinházdirektort, Jaocbi Viktort (3), a világhi 
szerkesztőjét, aki Bandholtz tábornok baloldalán" áll. A bankett szónokai lelkesen ün: 

! 

Ne csüggedj magyar! 
A Budai Szinkör érdekes bemutatót ad 

junius 24-én, a tavalyi első ellenforradalom 
emlékünnepén. Szinre hozza Várnusz Ágos-
ton postafelügyelőnek Ne csüggedj magyar 
cimü alkalmi játékát. Elmentünk az uj szer-

zőhöz és megkértük mondjon el egyet-mi 
a darabjáról. Ezeket mondta : 

— Ez az első darabom, amely nagy szinh 
ban kerül szinre, eddig csak műkedvt 
kaberészinpadoknak dolgozgattam. Van « 
Ellenzéki képviselőjelölt cimü háromfel' 
násos vígjátékom, meljnek elhelyezés 
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Bandholtz tábornok tiszteletére 
rikai magyarok nagy bankettet rendeztek. A bankett a newyorki Hotel St. Regisben volt 
New Yorkból kapott a Színházi Elet — ott találjuk Gyenge Annust (1), a newyorki magyar 
komponistát és Beikó D. Gézét (4), a New-Yorkban megjelenő magyar képes újság kitűnő 
pelték a tábornokot. 

most szintén nagy reményeim vannak. A 
Ne csüggedj magyar cimü darabomnak a 
meséje egy hadviselt magyar emberről szól, 
akit elcsuggesztenek az országra jött csa-
pások és kivándorolni készül. Nagyanyja 
tériti el erről a szándékától azzal, hogy 
elébe varázsolja a dicsőséges mult ese-

ményeit. És belátja a fiu, hogy nem lehet 
hálátlan nemzetével szemben, ez a hely az, 
ahol élned, halnod kell és nem megy el 
hazulról. Megjelenik látományban a nem-
zeti hadsereg apotheozisa, amely most mér 
tettekre is sarkallja. Maradni kell és küzdeni 
ezért a szent megcsonkított Magyarországérti 
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Nirschy és Nádasy búcsúja 
Nagy veszteség érné a főváros művészi 

életét, ha az Opera uj vezetőségének nem 
sikerülne az őszre visszahozni Budapestre a 
balletkar két ragyogó csillagát, Nirschyt és 
Nádasy Ferencet. Mert már nem „itt tar-
tartásról", hanem csak visszehozásról lehet 
szó. Ugyanis Nirschy és Nádasy itt hagy-
ják pár nap múlva Budapestet, hogy eleget 
tegyenek külföldön vállalt kötelezettségük-
nek. A Denevér mult heti előadásán tudtam 
meg, hogy Nirschy és Nádasy külföldi szer-
ződése perfektté vélt. A tánc nagyszerű 
művésznője és művésze a bucsufellépés után 
minden fáradságuk dacára is szivesen ve-
tették magukat alá egy bucsufelvétel fára-
dalmainak és az ezzel kapcsolatos interv-
junak. Az Opera dédelgetett Micikéje el-
mondotta, hogy julius elsejétől fogva a 
berlini Wintergartenban táncol egy hónapig, 
a partnere Trojanovszky lesz, a világhirü 
orosz táncos, akivel egy Chopin-balladát, 
meg egy Liszt-rapszódiát fog eltáncolni. 

— Berlin után Hága következik, — me-
séli Nirschy — azután meg Ostende és 

NIRSCHY EMILIA 
{Vasadi [elv,) 

Scheweningen. Az ősztől fogva a londoni 
Alhambiába akar egy esztendőre lekötni 
Marinelli, akivel pár nap múlva Berlinben 
fogok végleg megállapodni. 

Minden tettetéstől ment szomorúsággal 
meséli el Nirschy, hogy milyen nehezére 
esik megválni az Operától, no meg a tanít-
ványaitól. 

— Dehát hiába, húszezer koronából nem 
lehet megélni egy évig, amikor csak a 
kosztiimjeimie hatvanezer koronát kellett 
kiadnom 1 — fakad ki. — Igaz ugyan, hogy 
Wlassics báró szives közbenjárására sike-
rült ezen a cimen nagy nehezen nyolcezer 
korona ,pótlékot" kapnom, de itt igazén 
csak a jóakaratért lehetek hálás. Remélem, 
hogy sikerül majd Londonból néhány hó-
napra Pestre jönnöm, akkor persze szivesen 
fel fogok megint lépni, ha ugyan el nem fe-
lejt addigra a közönség. . . 

Nádasy Ferenc, ez a fiatal csodatáncos, 
szinte szégyenkezve, mentegetőzve mondja : 

— Istenem, igazán nem szivesen hagyom 
itt Pestet, dehát az embernek meg kell élni. 

NÁDASY FERENC 
( Vasadi felv.) 
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Itt ezer korona a havifizetésem, ebből nem 
tudok tovább tengődni. Most Genovába 
megyek, onnan pedig Milánóba és Rómába. 

Elmeséli azután Nádasy, hogy napi 
háromszáz frank fellépési dijjal szerződ-
tette a genovai színházi ügynökség és te-
kintettel arra, hogy majdnem mindennapi 
fellépésről van szó, az egyhavi jövedelme 
százezer koronánál is többre rúghat. 

— De azért, hacsak lehet, visszajövök 
egy pár hónapra Pestre — búcsúzni, — hiszen 
most mindenkinek sok pénzt kellene kül-
földről hozni, hogy ezen a szegény orszá-
gon segíthessen. 

Milyen jó volna, ha a budapesti tánc-
művészek helyett a léncművészek gondol-
kodnának igy. Vasacti Ottó 

A mérkőzés birája Sebestyén G3za, 
a budai direktor lesz. Jegyek a 
Színházi Elet kiadóhivatalában lop-
hatok. 

Színészek és futballbirák 
A színészekkel nem lehet birni, 

olyan büszkék és boldogok, hogy 
legyőzték az újságírók csapatát. Á 
meccs után azonnal elhatározták, hogy 
most már erősebb ellenfél után néz-
nek és mérkőzésre szólították fel a 
footbalbirák csapatát. J u n i u s 26 án 
délután 4 órakor lesz a mérkőzés a 
Hungária-uti pályán, még pedig a 
Színházi Elet rendezésében. A meccs 
tiszta jövedelmét az Országos Szi-
nészegyesület nyugdíjalapja javára 
és a Birák Testületének jótékony-
sági alapja javára ajánljuk fel, a 
győztes csapat pedig megkapja a 
Színházi Elet vándordíját. 

A szinészek a következő csapatot 
állítják ki : 

Heltai, 
Uray Tivadar, Vándory Gusztáv, 

Salamon Béla, László Andor, Sziklay Jenő, 
Sebestyén M., Sebestyén D., Lukács Pál, 

Ba/ó Elemér, Halmai Tibor 
Tartalékok : Gyárfás Dezső, Kürthy 

György, Galetta Ferenc, Z. Molnár László, 
Tamás Benő, Fülöp Sándor. 

A footballbirák csapatában a legis 
mertebb birák játszanak : 

Ujváry, 
Schiller, Fehérí, 

Vértes, Kiss Gy., Kornay, 
Schrçiner, Kiss T., Gero, Wçisz F. Horváth 

SZÖLLÖSI RÓZSI és KOLTA' SÁNDOR 
Budapesti Színház — Három a vénlány 

(Angelo fotográfiája) 
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pillanatunk sincs. Hála Istennek nagy 
sikerünk van az egész vonalon. A 
sikerben Emmy áll az előtérben, ő 
vezet. Méltó, rivális partnere Király 
Ernő, akinek nemes művészete, köz-
vetlensége egy csapásra meghódított 
mindenkit. A színháznál sok szere-
tettel fogadtak bennünket. A főpróba 
kiválóan érdekes és meleg volt. Aki-
ket csak elgondolhatsz, szinházi em-
bereket, mind ott voltak. Günther, 
Kartouche, Jeritza, Fischer, Toten-
heim, Marischka, Hansi Niese, Nestel-
berger, Wergint, Tauszky (Savage 
képviseletében),' Mayer Londonból, 
Mauro Olaszországból, a svéd Stra-
kosch képviselője és mások. Hallat-
lanul meleg főpróba volt, akárcsak 
Budapesten, tapsokkal, ujrázásokkal. 
Akárcsak otthon í Azt mondják itt, 
hogy huszonöt éve nem volt Bécs-
ben ilyen főpróba. Feleségem meg-
jelenése egyenesen szenzáció. Min-
denki róla beszél, garmadával kapja 
ismeretlen emberektől a lelkes leve-
leket, előadás után tömeg várja a 
kiskapunál, hocholják, éljenzik, bol-
dogok, ha ruhájához érnek. Egye-
nesen döntő sikere van, ma már 
accréditait star, nemcsak Bécsre, de 
külföldre is. A berlini Metropol igaz-
gatói Geheimst Jensen és Friedmann 
megint itt voltak, reggel háromig 
tárgyaltak, hogy ha az egész szezonra 
nem is, legalább ötven estére menien 
Berlinbe szeptemberben eljátszani a 
„Hollandi lány" címszerepét. Tauszky, 
Savage nevében tett ajánlatot, hogy 
az ősszel New-Yorkban'a „ Víg özvegy" 
repri/.én lépjen fel. Mayerl921/22-ben 
vele akarja adni az „Ezüst sirály"-t. 
Arról nem is szólok, hogy az itteni 
Strauss Theater és a berlini Wallner 
Theater (Saitenburg) fényes aján-

BÁTHONY ELZA 
nagy sikerrel vendégszerepelt a Budai Szín-
körben. A „Luxemburg grófja* ban ;z éne-
kesnő szerepét játszotta el kiforrott művé-
szettel. Igen szépen énekelt, temperamentu-
mosán láncolt, a játéka meplepßen jó. Igen 

nagy sikere volt. 

Az „E/üst sirály " bécsi sikeréről már 
tudósította a Szinházi Életet a nagy-
szerű operett szövegirója, Földes Imre. 
Most a komponistától, Buttykay Ákos-
tól kaptunk levelet. Buttykay szinte 
meghatott szav-ikkal számol be a siker-
ről és arról a szereletről és ovációról, 
melyben a bécsiek Kosáry Emmyt, Ki-
rály Ernőt részesítették. Itt közöljük 
Buttykay levelét : 
Kedves Barátom ! 
Ne haragur'jál, hogy bécsi szerep-

lésünkről csak most adunk hirt, de 
a premier óta jóformán egy szabad 
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latokat tettek. Szóval, hála a jó Isten-
nek, minden rendben van í Ilyen 
sikert magyar művésznő külföldön 
még sohasem aratott. 

A premier különben ragyogóan 
folyt le, temérdek kihívással. A har-
madik felvonás után legalább huszon-
ötször kellett megjelennünk a füg-
göny előtt. Mit mondjak neked ? 
Boldog, nagyon boldog vagyok és 
bensőmben alázatos és háládatos a 
jó Istennek, hogy ezt megérnünk 
engedte. Ilyen nagy sikerre igazán 
nem számítottunk. 

Az „Ezüst sirály"-t Olaszországba 
megvették, szeptemberben lesz a 
premierje Milanóban, Mauro társula-
tával, aztán Rómában mutatják be. 
Mayer mint emiitettem, Emmyvel 
akarja Londonban adni. A svéd 
Strakosch képviselője azt mondta, 
hogy ilyen szép operettet még nem 

Ifjabb báró Wlassics Gyula az Operaház intendánsi szobájában 
(Diskay felvétele) 

hallott és sürgönyzött haza, hogy 
10.000 svéd koronával siessenek a 
darabot lekötni. 

Isten veled kedves Incze I Emmy 
és Ernő (akik most benn játszanak 
a színházban, mialatt én firkálok) 
sokszor, melegen köszöntenek. 

Szeretettel ölel barátod : 

r 

Bécsi lapok az „Ezüst s i r á l yá ró l 
Megkaptuk a bécsi lapokat, melyek 

mind, kivétel nélkül, a legteljesebb 
elragadtatás hangján irnak Butiykay 
operettjéről, Kossáry Emmyröl és 
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Király Ernőről. A kritikák egy rész ét 
lefordítottuk és itt adjuk : 

Deutsches Volksblatt 
Tegnap egy uj csillag tűnt fel a bécsi 

operett-szinpadon, Magyarországból jött, 
neve Kosáry Emmy. A budapesti publikum 
e kedvence Caesar „veni-vidi-vici" receptje 
szerint a bécsieket egy csapásrá meghódí-
totta. Tényleg, rendkívüli képességei van-
nak, ragyogó szépség, egészen kiváló szí-
nésznő, aki nemcsak bájosan cseveg, de tra-
gikus hatésokat is vélt ki és végül — éne-
kesnő, akinek ritka szép, nagy, minden fek-
vésen pompásan kiképzett hangja a magas 
„E"-ket káprázatos könnyűséggel hozza. A 
vendégművésznő, mint mindenképen egyen-
rangú versenytárs, legkiválóbb belföldi Ope-
rette énekesnőink mellett méltatandó, akik 
is a főpróbán, ahol teljes számban meg-
jelentek, minden irigység nélkül tapsoltak 
művészetének. 

. . . A művet lelkesülten fogadták, szám-
talan ismétléssel, kihívásokkal . . . 

PECKELMANN ILONA 
A Zeneművészeti Főiskola az operJ tanszak 
idén végzett növendékeinek vizsgaelőadását 
junius 17-én és 18-ikán tartotta meg az Ope-
rában. A Zeneakadémia ezidén is két hárem 
olyan kiválóbb növendéket produkált, akiknek 
a tehetségét és, tudását az Operaház is fel-
használhatja. Általános meglepetést kelti tt 
Peckelmann Ilona, aki a Pillangókisasszony 
II. felvonását énekelte olyan fejlett technikájú, 
gyönyörű timbrei hangon, olyan megkapó és 
mély drámai erejű játéktudással, mely a leg-

nagyobb színpadokra képesiti. 

Mér most kifejezzük ama kívánságunkat 
hogy a magyar vendégművéSznőt szerződé-
sének lejárta után is itt kell tartani Bécsben. 

Arbeiterzeitung 
A Buttykay-Földes Operette alkalmat ad 

Budapest kedvelt operette dívájának, Kosáry 
Emmynek, hogy szokatlanul szép ós kikép-
zett hangját ragyogtassa. 

A darabot a publikum melegen fogadta. 

Neues Wiener Tagblatt 
A mű ragyogó női főszereplője Kosáry 

Emmy. Elsőrangú énekesnő, pompásan ki-
képzett, biztos colbraturával, erős és mégis 
mértéket tudó színpadi temperamentummal. 

A művet, szereplőket, szerzőket viharos 
tetszéssel fogadták, — elsősorban Kosáry 
Emmy t. 

Illustrierte Kronen Zeitung 
A Carlszinháznak szenzációja van, Kosáry 

Emmy első fellépése, megjelenése egy hang-
királynőnek, egy toilette-művésznőnek, egy 
bravúros énekesnőnek, egy elsőrangú szí-
nésznőnek. Ilyen művésznő megszémlálhat-
lan évek óta nem volt Bécsben. 

Wiener Zeitung 
Kosáry Emmy, aki legelsőrangu művésznő, 

diadalmasan állott az első sorban, legneme-
sebb éneklési módjával, gazdag hanganya-
gával — amihez operetteben nem vagyunk 
szokva : tökéletas énekproduktiójfcval. Ha-
sonló mértékben kell megbecsülnünk játé' 
kát, annak pikantériáját és decens voltát. 

Nagy siker volt, különösen Kosárynak, 
aki egyszerre a bécsi közönség kedvencévé lett' 

Reichspost 
Kosáry Emmy, aki a budapesti színházak 

legkiválóbb erői közé számítandó, souverain 
ura a színpadnak. Szokatlan nagy kulturáju 
hangja mellett, mely minden fekvésben min-
den lendületet fáradtság nélkül, csengettyű 
tisztasággal, könnyedén elbir, mesteri szí-
nészi játéka is pompás toilette-jei emlí-
tendők. 

— — Nagy siker volt. 

Illustriertes Wiener Extrablatt 
Örvendetes volt a hallgatóságon a Kosáry 

Emroyvel való megismerkedés. Virágzó, 
nagy, átfogó képességű hangja, nagyon ki-
fejlett énekkulturája, szellemes és érzésteli 
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előadása, kiváló muzikalitásu a nagy opera 
magas feladatai felé utalják őt. Ilyen csat-
togó trilla-láncokat mér nagyon régen nem 
hallottunk operettszinpadon. Hozzá még 
virágzó megjelenés, minden degageist-ság 
mellett decens játék, legelegánsabb lábak 
és raffináltan kigondolt toilettek. 

Kosáryval, akit mindenki látni e's 
hallani akar, nagy sorozatú előadásra van 
kilátás. 

Neues Wiener Journal 
Az est eseménye Koséry Emmy volt a 

női főszerepben A művésznő személyes bá-
jával, elsőrangú táncművészeiével azonnal 
megnyerte a publikumot. Mindenek fölött 
megveszteget ragyogó hangja és előkelő 
szinészi alakítási képessége. Egy star-ral 
ismerkedtünk meg, — star allűrök nélkül. 
Elejétől végig viharos sikere volt. Szerep-
lőket, szerzőket számtalanszor kihívták, 

Wiener Morgenzeitung 
Kosáry Emmy megjelenése honi nagy-

ságainkat egy-kettőre túlragyogja. Kiválóan 
iskolázott ragyogó szopránja operai quali-
tés* kkal bir 
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Kifogástalan megjelenése, természetes já-
téka és elegáns tánca viharos tetszést 
aratott. 

Neue Freie Presse 
Kosáry Emmy, Budapest kiválóan meg-

becsült primadonnája, ragyogó képessé-
geinek szokatlan együttesével lep meg : 
szép, lágy, jól kiképzett hangja, fiatal, 
ragyogó megjelenése, finom, decens játéka 
és bájos táncművészete, ő volt a nagy 
siker, az est eseménye. Ittmaradása a 
bécsi operette repertoir értékes és érdekes 
megújhodásét jelentené. 

Egészben : sikerült este volt. 

Oesterreichische Volkszeitung 
A zeneileg és szövegileg különösen si-

került operetteujdonság mellett a tegnapi 
est eseménye Koséry Emmy, a maga ne-
mében valóban tökéletes művésznő meg-
jelenése volt. Geistinger óta ilyet nem 
láttunk. Énekesnő, aki ép ugy kiváló szubrette 
is lehetne, lebilincselő előadási képességgel, 
nemes hanggal, kifogástalan intonálással, 
ajkán a kimondott szó megnemesül jó 
hangzásban, akár indulatokat, mozgást, akár 

A „Hermelines nő" próbeján 
Sziklay József, Stephanides Károly, Palásthy Irén, Ferenczi Frigyes, Környei Béla, Cséry 

Ida és dr. Bársony Lajos iPapp felv.) 
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szelíd suttogást közvetít. És ami a fődolog : 
megjelenése vakít szépségével, ifjúságéval 
— röviden: egy megérdemelt tökéletesség! 

Ha nálunk marad ez a művésznő, ugy 
Magyarországot egy kincsétől raboltuk meg, 
ugy, mint egykor a trójaik elrabolták a gö-
rögöktől Szép Helénát. (Ami különben 
Kosárynak bizonyára egyik parádés sze-
repe!) Ha"a magyarok egy trójai háborút 
indítanának ellenünk, bizonyára mi győz-
nénk, mert — nem engednénk be lovat 
többé városunkba. Kosáryt tegnap való-
sággal ünnepelték, mint ahogy a darabnak 
is, előadásnak is fenntartás nélküli sikere volt. 

Kosárynak nagyon szeretetreméltó part-

nere Király Ernő. Játéka, rossz német kiejtése 
egyenesen lebilincselő. Ahogyan a harmadik 
felvonásban a magyar dalt énekelte és 
ahogyan táncolt, — igazán elragadó. 

A bécsiek örvendenek, hogy megismerték 
„A Kosáryt". 

Wiener Allgemeine Zeitung 
Az est clou-ja Kosáry Emmy. Végre-

valahára egy uj operette'arc, uj mozdu-
latok, egy szép, virágzó hang és egy asz-
szony, akinek elhisszük az Operette szerel-
mét, szenvedéseit. Kosáry Emmynek megvan 
a képessége a helybeli operetteművészek 
stereotip gesztusaitól elütőleg, emberi, nagy 
érzéseket ábrázolni. Operai kultúrájú hang-
ját gyönyörűség hallani. Nagy siker volt ! 

Ebéd Pólyáéknál 
Pólya Tiborék ebédet adtak. Meghívták az 

ebédre barátaikat, művészeket és írókat, mert 
Pólyáék még a nagy drágaságban sem sajnál-
ják barátaiktól az egyszerűbb dolgokat : idei 
sült libát uborkasalátával, Gerbeaud tortákat 
s más hasonló olcsóságokat. Mikor a mű-

teremben teritett asztalhoz vonultak a vendé-
gek, hogy ki-ki megkeresse a maga helyét, 
kellemes meglepetés érte őket. Pólya, szá-
molt ugylátszik avval az eshetőséggel, hogy 
vendégei nem tudnak olvasni és minden ven-
dége tányérjára az illető karrikaturáját tette. 

1, Falus Elek, 2. Pólya Tiborné, 3. Fényes Adolf, 4. Hermann Lipót, 5. Arányi-Araquill, 
6. Lippai Gyula, 7. Pólya Tibor, 8. Kálmán Jenő Akos {Pólya Tibor rajzai) 
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Az irók és színészek csapata 
Hátul állnak: Olty Antal biró, Sebestyén Dezső, Sébestyén Mihály, Tamás Benő, Salamon 
Béla, Lukács Pál, Sziklay Jenő, Pethes, Baló Elemér, Halmay Tibor: a színészek csapata. 
Elől ülnek az irók: Kalmár Tibor, Pánczél Lajos, dr. Fodor, Nóti, Neuwelt Nemes, Székely 

István, Csendes Géza, Falus Ferenc, Relie Pál (Papp felv.) 

— Végre kikaptak az 
— Kvittek vagyunk — mondták szombat 

délután a színészek, amikor győzelmesen 
levonultak a Hungária-uti football-pályáról, 
ahol igen tisztességesen elpáholták az Író-
kat. Nem lehetett bírni a színészekkel, olyan 
boldogok voltak. Végre itt volt az alkalom 
és az egyetlen mód, hogy megfizessenek 
minden rossz kritikáért, csípős jelzőért, el-
hallgatott nevekért. Fizettek is a színészek, 
— ugy megverték az újságírók csapatát, 
hogy na ! Nem lehet kérem letagadni, ki-
kaptunk. Az irók és színészek meccsén, a 
színészek győztek. 

A meccs különben nagyszerű volt. A tri-
bünök zsúfolva. Még pedig nem a rendes 
sportpublikummal. Autogrammkérő hölgyek, 
rajongó bak fisok és sok, sok színésznő, szí-
nész és színházbarát. Olyan volt az M. T. K. 
pályája, mint egy főpróba. Pont négy órakor 
jelent meg a színészek csapata a pályán. 
Gyönyörűek voltak trikóban : Tamás Benő, 
Sebestyén Mihály, Salamon Béla, Fülöp Sán-

irók a színészektől — 
dor, Baló Elemér, Kiirthy György, Se-
bestyén Dezső, Pethes és a többiek. Leg-
szebb volt Halmay Tibor. Nagyon gyönyörű 
Halmay trikóban. Az irók már nem voltak 
ilyen szépek. Lógott rajtuk a trikó, egyet-
len egynek nem volt egy becsületes védlija. 

— Amit ezek kapni fognak I —jósolta be 
előre egyik páholyban Sebestyén Géza di-
rektor Somogyi Nusinak. 

Paulini Béla, Relie Pál, Egyed Zoltán, Fa-
lus Ferenc, Székely István, Neuwelt-Nemes, 
Nóti és a többi újságíró, a biró, Olty Anta' 
vezetésével vonultak le a pályára. 

— Már barátkoznak a bíróval I Főzik a bí-
rót I — kiabálta kiveresed/e, a tribünről a 
kövér Szenes. 

A mérkőzés azzal kezdődött, hogy a szí-
nészek nagyszerű „lerohanással", mér az 
első percben az irók kapuja előtt voltak. 
Az irók elkezdtek csodálkozni : mi az, hét 
ezek komolyan footballozni akarnak ? Sze-
rencsére Paulini Béla a kritikus pillanatban. 
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a sok bakfis megrohanta őket harsány hurrá 
kiáltással : 

— Autogram mot kérünk I 
Kaptak. Különösen az újságíróktól. Ezek 

annyi autogrammot irtak, mintha soronként 
fizették volna őket. 

A második félidőben mér a megnöveke-
delt iró csapat jött le elsőnek. Mit tagad-
juk ? Többen voltak a megengedett 11-nél. 
Viszont a színészek is megerősítették csa-
patjukat Lukács Pállal a Vígszínház művé-
szével és Sziklay Jenővel, a Városi Szinház 
táncos komikuséval. Az irócsapatban Bálint 
Lajos, úgyis mint a Nemzeti Színház titkára, 
Csendes Géza, Kalmár Tibor és még vagy 
húszan voltak ujak. Olty fütyül s az újság-
írók, mintha összebeszéltek volna — és 
tényleg összebeszéltek — végigszáguldanak 
a pályán, szinte elsöprik maguk elől a szí-
nészeket és szó nélkül három goolt lőnek 
a szinészkapuba. 

— Mi volt ez ? — csodálkoznak a színé-
szek és játékba kezdenek. 

A két Sebestyén ugy dolgozik, hogy csoda. 
Salamon Béla is nagyszerű. Szinte röpülnek 
a goolok az irók kapujába. Gyorsan ki-
egyenlítik az eredményt, sőt már vezetnek 
is egy goollal. Vezetnének többel is, de 
Olty, a biró, három gooljukat éivényteleniti. 
Amit Olty ezért kapott ! Életveszélyes fenye-
getések és súlyos becsületsértések röpköd-
tek a tribünről. Olty megijedt és gyorsan 
lefújta az egész mérkőzést. Végeredmény : 
4:3 a színészek javára. Az eredmény azon-
ban nem gilt, a színészek csapata és az 
iróké között, legalább 20 :3 az eredmény. 

Szilágyi László 

Nem hadiáru 
Jeritzál mindenki bámulta 
Uraki Katonaság, népség, 
Gyönyörű volt. Olyan igazi: 
még békebeli szépség. 

Szenes ember 

-UDEaRCSJL/nT-KOlXSOn 

A nagy tribünről 
Vigh Manci, Sebestyén Géza, Sebestyén 

Pista, Szenes Ernő és Palásthy Irén 
iPapp felv.) 

ráugrott a labdára és bravúros ügyességgel 
visszarúgta. 

— Henc volt I — ordította D'Arrigo Kor-
nél a tribünről. 

Olty a biró, megkérdezte egyik ismerősét : 
— Ki az a Hencz ? 
— Nem ösmered ? országgyűlési képviselő. 
— Ja I — mondta Olty — akkor játszunk 

tovább. 
A publikum nem vette ilyen könnyen a 

dolgot. Ilyen kiáltások zúgtak a tribün felöl. 
t— Csal a biró ! 
— Pfuj biró ! 
— Olty, te csalsz ! 
A színészek egyik játékosát Baló Elemért 

annyira fellelkesítette a zajongó tömeg, 
hogy barátságosan hátba vágta Paulinit, 
mire- Béla bécsi „ezek goromba emberek I" 
kiáltással azonnal otthagyta a pályát. Az 
újságírók, akik mint nézők voltak jelen, 
rémülten látták, hogy megfogyott a csapat-
juk. Gyorsan lerohantak a tribünről az öltö-
zőbe, trikóba bújtak és szaladtak a pályára. 
Minél rosszabbul állt az irók csapata, annál 
több kisegítő játékos jelent meg a mező-
nyön. A végén már annyian voltak, hogy 
egészen elálltak a kaput. Ennek dacára is 
kaptak két goolt. Félidő : 2:0. 

Amikor a csapatok levonultak a pályáról, 
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Szerelmesek 
Forró juniusi éjszaka. Csupa illat ós má-

mor az este, a fák és a bokrok rejtelmes 
sötétén megragyog a holdsugár s egy vil-
lanykörte vörös rózsákat világit meg. E ő-
térben kis pad, hátul, eltakarva félig a ró-
zsáktól, egy márvány Ámor. És a Barcarol-
lát játsszák távol és elhalóan. A padon két 
szerelmes, egy árva kis Pierette és a még 
árvább Pieró. Az örök mese : Pieró félté-
keny, szerelmese egy gránátosnak öltözött 
fiiszerkereskedővel táncolt a bálon. Viszont 
ő bosszúból egy molett Pompadour legye-
zője mögé súgott bókokat. Csengő-bongó 
versekben jajong Pieró és 
rímekkel felel a kegyetlen 
Pierett. És ah, már szaki-
tanának is, de megele-
venedik a márvány Ámor 
és kibékiti őket. Egy régi 
francia valcer zeng most 
a park mélyéből, a szerel-
mesek össze borul va, meg-
békülve vágnak neki az 
éjszakának, Ámor pedig 
lassan összehúzza a füg-
gönyt és súgva mondja 
a közönségnek: 

— Ennyi volt . . . 
Ennyi volt: egy kis ver-

ses játék, megható és fi-
nom, mint vitrinben a két 
sevresi porcellán: Pierette 
és Piero. Nagyon meg 
kell dicsérni érte Fazekas 
Imrét, aki irta, a versei 
csengők, tiszták. És ezek 
a versek szinte muzsikál-
nak Jákó Amália, Kertész 
Dezső és Radó Terike 
szájén. Jákó Amália gyö-
nyörűséges Pierette volt, 
Kertész megható Pieró, 
Radó Terike pedig bájos 
Ámor.És nem szabad meg-
feledkezni Angelo mes-
terről, aki a nagyszerű 

kosztümöket tervezte. 
Fazekas verses játéka igen 
nagy sikert aratott a 
Fasor Kabaré második 
premierjén. 

Különben az egész műsor teljes és meg" 
érdemelt sikert hozott a Kabarénak. Pom-
pás tréiával kezdődik ez a műsor. Haimath 
Imre irta „A börlingtoni jaguár" cimmel és 
Czobor Ernő, meg Molnár figurázzák ki 
benne a pesti jaguár őrületet. Czartorisky 
Mária, Mihály István és Marthon Géza „Én 
tul vagyok már mindenen" cimű finom da-
lát énekelte művészettel. Török Rezső víg-
játéka következik; cime „Valaki az ágy alatt". 
A valaki, aki az ágy alatt van, nem a szerető, 
hanem az orosz fogságból hazatért fiu, akit 
az anyja bujtatott oda, hogy meglepje a 

JÁKÓ AMÁLIA, KERTÉSZ DEZSŐ 
(Pierette) (Pieró) 

Fasor-Kabaré — „Szerelmesek" (Angelo fotográfia is kreáció 
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férjét. Igen jóizü parasztkomédia ez ; Balogh 
Jenő, Báisony és Baló mókáztak benne jó-
kedvűen. Következő szám : .Schön Helén", 
Czobor Ernő és Marthon Géza zenés pa-
ródiája, játsszák Czartorisky, Czobor mint 
szerző, Baló, Náday, Gárdonyi. A közönség 
végig kacagta a „Szép Heléna" paródiáját, 
amelyben tipikus pesti figurák helyettesitik 
Offenbach operettjének klasszikus szerep-
lőit. V/c/or] Zseninek, aki ismét művésznőket 
utánozott, ugyanolyan nagy sikere volt, mint 
az előző műsorban. És igen szívesen fogadta 
a közönség a tehetséges Radó Teri bravú-
rosan előadott szólóit. 

A műsor egyik ékessége következik most, 
egy A/o/íére-bohózat, „A repülő orvos". — 
Gorgibus gazdag polgár leánya Lucil és 
egy fiatalember, Valér, szeretik egymást. 
Az apa ellenzi a házasságot, nem engedi a 
fiatalokat találkozni, mire ezek cselhez folya-
modnak. Lucil némának|tetteti magát és Gor-
gibus kétségbeesetten néz orvos után. Valér 
inasát, Sganarellit orvosnak öltözteti és el-
küldi Gorgibushoz. Az inas megjelenik Gor-
gibus házában és ott játssza az orvos sze-
repét. Végül azt ajánlja, hogy Lucilnek sza-
bad levegő kell, mire Gorgibus a leányt a 
kertbe küldi, ahol aztán találkozik kedvesé-
vel. Közben Gorgibus inasa, Gros-René, rá-
jön Sganarelli csalafintaságára, ám Gorgi-
bus örömében, hogy leányának megjött a 

hangja, beleegyezik a házasságba és Sgana-
rellinek is megbocsát. 

A Molière-darab szerepeit Molnár József, 
Balogh Juci, Baló Elemér, Czobor Ernő, 
Kertész Endre és Nádai Sándor játszották, 
mindannyian igyekezettel, tehetségük javát 
adva. „A Szerelmesek" cimű versesjáték 
után Sólyom Janka énekelte el Harmath — 
Budai—Marthonnak három nagyon szép da-
lát. A művésznő egyike a legkiválóbb san-
zonénekesnőinknek, minden dalát mély mű-
vészettel adja elő, az „Egy régi térkép' 
cimű sanzonját szinte megkönyezte a publi-
kum. Igen nagy sikere volt Sólyom Janká-
nak, s valóban megérdemelte a sikert. Har-
math Imre „Miből lesz a cserebogár" cimen 
megható és finom diákidilit irt, Radó, Czar-
torisky. Boross és Czobor játszották nagy-
szerűen. Boross Géza magánszámai most is 
pompásak, a -közönség nem tudott betelni 
velők, mind ujabb és ujabb ráadást köve-
telt. Még egy tréfa egészíti ki a műsort. 
Halász Ernő „Az utolsó darab" cimű jele-
nete, mely valósággal mintája a kifogástalan 
kabarédarabnak. Ebben különösen a tehet-
séges Baranyai Jóskának volt sikere. Czo' 
bor. Molnár és Bársony osztozkodtak vele 
a tapsokban, 

A nagysikerű premier után különben fé-
nyes bankett volt a Cundelnél. A Gundel 
műsora is elsőrendű volt. 

Ijvári jubilál Bécsben 
Ujváiy Károly a kitűnő 

magyar komikus most vari-
eté igazgató Bécsben. Itt 
ünnepelte meg az elmúlt 
vasárnap huszonötéves szí-
nészi jubileumát. Armin a 
bécsi kabaréiró direkt erre 
az alkalomra kis egyfelvo-
násost irt, melynek címsze-
repében a jubiláns lépett 
fel. Képünkön az első sor-
ban középen áll Ujváry Ká-
roly, társaságában lévő höl-
gyek és urak, mind magya-
rok. Ujvérytól jobbra Lovas 
táncművész áll, balra Nádas, 
aki Lion néven, mint gummi-
ember lép fel Bécsben. 



bZlNHÄZI BLET 21 

Szobrot kap Lenkeffy Ica 
Valamikor, fél évszázaddal ezelőtt, min-

den uri család szalonjában ott volt Elssler 
Fanny hires kis szobra. Márvány, bronz, 
bécsi porcellán és fayence-figurák hirdették 
a bűbájos táncosnő csodálatos szépségét, 
amely akkor egész Európát lázban tartotta 
évtizedeken keresztül. S még ma is hódit 
ez a csodálatos nő, mert bár rég elszállt a 
párfőm és csipke finom illata, amely vala-
mikor környékezte, megmaradtak a róla 
készült szobrocskák, hirdetői a szépségnek, 
gráciának és bűbájnak. 

Elssler Fanny hires figurája jut eszünkbe, 
amikor most olvasóinknak azt a kis szobrot 
mutatjuk be, amelyet KisfaludiStrobl Zsig-
mond, a kitűnő magyar képfaragó mintázott 
a legtökéletesebb szépségű magyar művész-
nőről : R. Lenkeffy Ica asszonyról. Az a 
csodálatos bűbáj, amely Lenkeffy Icáról 
felénk száll, finom megértőre talált Stróbl 
mesterben. Mint a lehelet, oly könnyű ez a 

kis remekmű, benne van a művésznő egész 
gráciája, ragyogó, ifjú szépsége, benne az 
egész fiatal élet, amelynek diadalmas va-
rázsa nemcsak a magyar közönséget hódí-
totta meg, hanem lenyűgözte immár az 
egész világot, amelyet rohamosan hóditott 
meg a mozi vásznán. És bizonyos, hogy ez 
a kis szobor épugy utat fog törni magának 
a közönség szivéhez, mintahogy Elssler 
Fanny hires kis szobrocskája utat talált az 
emberek lelkéhez, mert a szépség kongeniális 
megértőre akadt Kisfaludi-Strobl mesterben 
s a publikum megérzi, ami igazán művészi. 

Semmi erőltetettség, semmi póz : ugy hat 
ez a finom kis szobor, mintha egy óvatlan 
pillanatban kapta volna le valaki Lenkeffy 
Icát. Ahogy nemes 'velésü kezére hajtva 
fejét tekint elmerengve maga elé, szinte 
ugy érezzük, hogy Stróbl mester túllépte a 
szobrászművészet hatáskörét és márványba 
faragott kis szonettet szerzett. (lippai) 

Stróbl Zsigmond és Lenkeffy Ica, Lenkeffy szobra mellett 
(Papp felvétele) 



22 • SZINHÄZI B t ET 

Magyar festők 
A Szépművészeti Muzeum magyar képei 

ezen a héten kerültek uj elrendezésben a 
közönség elé. Óriási feladatot oldott meg 
a muzeum kitűnő igazgatója Petrovich Elek 
s mikor most végre bemutatja munkájának 
eredményét, az újonnan rendezett magyar 
gyűjteményt, a jól végzett munka öntudata 
lehet jutalma. Petrovich igazgató kitűnő ren-
dezői érzéke olyan csokorba »kötötte össze 
a magyar művészet legszebb virágait, amely 
méltó a magyar pikturához s legjavát mu-
tatja meg annak, amit a magyar föld és 
magyar szellem eddig teremtett. 

A Szépművészeti Muzeum egyébként is 

Lenkeffy Ica modellt ül Stróbl Zsigmondnak 
[Papp felv.) 

büszkeségünk, s kevély öntudattal hivatkoz-
hattunk eddig is arra a fölényre, amelyet 
ez az intézet a szomszédos ellenséges nem-
zetekkel szemben reprezentál. Magyar izlés 
és magyar tehetség szedte össze a muzeum 
egyéb anyagát is — annál büszkébben mu-
tathatunk rá most az újonnan megnyílt ma-
gyar anyagra, amelyet magyar művészek al-
kottak legihletettebb perceikben s amely nem 
áll mögötte a legműveltebb nyugateurópai 
nemzetek legjava művészetének. 

Beszélhetnek ellenfeleink amit akarnak. 
Mondhatják rólunk, hogy barbárok vagyunk, 
kiáltsák csak szemfényvesztő hazugságaikat 

tovább is a világ fülébe, 
mondják csak ki ránk, hogy 
— „Ázsia". Amit a Szép-
művészeti Muzeum magyar 
anyaga most bemutat, az 
a legtisztább, leghaladot-
tabb — Európa, még pedig 
izig-vérig magyar Európa, 
amely időtlen időkig fogja 
hirdetni a magyar szellem 
nagyságét, amelyet nem le-
het hazugságokkal elhomá-
lyosítani. Itt a bizonyiték a 
muzeum termeiben, — tes-
sék letagadni, ha lehet. 

Történelmi sorrendben vo-
nulnak fel a magyar képirás 
nagy mesterei, kik között 
a legnagyobbak : Munkácsy, 
Székely, Barabás, Lötz, Zichy, 
Szinyey egész gyűjtemé-
nyekkel, legszebb alkotása-
ikkal szerepelnek. A mo-
dern és régi magyar kép-
írás legjobb darabjai kép-
viselik itt nemzeti piktu-
ránkat, melyeknek abszolút 
értékét ugy emeli a kitűnő 
rendezés, hogy minden ér-
téket „kihoz" belőlük. A ma-
gyar teremtő szellem diadala 
ez a gyűjtemény s a magyar 
közönségnek bizonyára sok 
öröme fog telni benne, mig 
a külföld elismeréssel lesz 
kénytelen honorálni. 
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Erdélyi lakodalom 
A Fővárosi Orfeumban szereplő debreceni 

társulat érdekes darabot mutat be a , Keringő 
szerelem" után. Az újdonság cime „Erdélyi 
lakodalom" és szerzője egy erdélyi főúr, aki 
inkognitóban akar maradni, a szinlap nem 
árulja el a nevet. Debrecenben, ahol először 
ment az „Erdélyi lakodalom" igen nagy volt 
a siker s most, hogy Erdély oly szomorú 
aktualitást nyert, egészen bizonyos, hogy még 
fokozoti lesz a hatása. Az elrabolt Erdély 
kel életre majd a Fővárosi Orfeum színpa-
dán. A székely nemzeti viseletek, ragyogó 
diszmagyarok a darab kosztümjei, a tartalma, 
cselekménye pedig nem több és nem más, 
mint egy erdélyi lakodalom története a leány-
kéréstől kezdve az esküvőn, a lányelvitelen 
át egészen az ünnepi lakomáig. 

Külön érdekessége az „Erdélyi lakodalom"-
nak, hogy a szövege csupa eredeti és ősi 
székely felköszöntő, példabeszéd és csodá-
latosan szép erdélyi népdalok. A régi székely 
udvarházak életét látja majd a néző, hallja a 
fájdalmas bus dalokat és gyönyörködhet a 
már elfelejtett magyar táncokban. 

Igen dicséretes, hogy bemutatja ezt a da-
rabot ifjabb Heltai Jenő direktor s mintegy 

elénk varázsolja az elrabolt Erdélyt, melyről 
pillanatra sem szabad megfeledkeznie egyet-
len magyarnak sem. 

A legpompásabb külsőségek, pazar dísz-
letek, ragyogó jelmezek, nagy felvonulások, 
óriási statisztéria van az „Erdélyi lakodalom"-
ban. A debreceniek teljes társulata szerepel 
benne. A statisztákkal együtt mintegy három-
száz ember lesz a színpadon. Nagyszerű lát-
ványosság ez a darab, két és fél órán át 
— eddig tart — egyik ragyogó kép követ-
kezik a másik után. A színpad valósággal 
egy darab Erdély. Székely szavak csengnek, 
székely népdalok szállnak, * mosolygunk a 
góbé furfangon. 

Még egy érdekes darabra készülnek a déb-
receniek. Lincke Pál „Luna asszony" cimü 
operettjét mutatják majd be. Ez a darab már 
ment egyszer Pesten, még pedig németül és 
a címszerepben Carola Ceciliával. A régi Fő-
városi Orfeumnak volt a slágere. Harmath 
Imre fordította most le és dolgozta át tel-
jesen a „Luna asszonyt", melynek egyik ko-
mikus főszerepét — mint vendég — egy nagy-
nevű pesti színész fogja játszani. Az operett 
rendezője Földes Dezső. 

Két jubileumot ült meg egy napon Bellák Bellák-gyerek is rajta van a képen, akik 
Ignác bácsi a Király Szinház érdemes kóris- nincsenek is Pesten, Bellák Miklós a bon-
tája. A mult vasárnap ünnepelte színész- vivant és Bellák Aranka primadonna, akik 
kedésének, egyúttal házasságának 25-ik év- Veszprémben játszanak. 
fordulóját. Azévfordu- W M K ,-ju 
ló tiszteletére nagy 
uzsonnát csaptak Bel-
lákék otthon az Ama-
zon-utcában Az uzson-
nán az egész Erzsé-
betváros megjelent. Mi 
is, pedig mi Teréz-
városiak vagyunk. Az 
uzsonnán az ünne-
pelt pár egész család-
jával együtt lefotogra-
fáltatta magát. Akik 
rajta vannak ezen a 
fotográfián mind az 
ezüstlakodalmas Bel-
láknak a gyerekei és 
unokái. Sőt az a két 
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Április kisasszony : egy operett cime. 
Kalmár Tibor a librettistéja, Strasser Béla 
a komponista. Kalmár Tibornak már sok 
sanzonját hallottuk, tréfáit, egyfelvonásosait 
játsszák a pesti kabarékban, Stiassei Béla 
azonban uj név. Meglátogattuk a legújabb 
magvar zeneszerzőt, aki egy húszesztendős, 
nagyon szimpatikus és nagyon elegáns 
fiatalember. Darabjáról, az Április kis-
asszonyról a következőkép nyilatkozott : 

— Négy esztendővel ezelőtt — akkor tizen-
hatéves voltam — irtam először muzsikát. 
Ischlben nyaraltam, ahol lezongoráztam első 
művemet, egy műdalt, az ott lakó Kálmán 

Április kisasszony 

KALMÁR TIBOR és STRASSER BÉLA 
az „Április kisasszony" szerzői 

(Diskay felv.) 

Imre előtt. Kálmán kijelentette, hogy nagyon 
ügyes a dal és rábeszélt, hogy legyek mu-
zsikus, foglalkozzam komolyan a zenével. 
Hallgattam Kálmán Imrére és zeneszerzést 
kezdtem tanulni egyik előkelő pesti ' zene-
pedagógusnál. Négy éve szakadatlanul dol-
gozom, három hónappal ezelőtt pedig hozzá-
kezdtem egy operett megírásához. Április 
kisasszony a cime, s Kalmár Tibor irt hozzá 
szöveget. Mit mondjak a muzsikámról ? 
Nekem nem tetszik, remélem a közönség 
más véleménnyel lesz róla. Különben pat-
togó, friss és vig zene, tele amerikai motí-
vumokkal, egy-két keringőt leszámitva, csupa 
amerikai ritmusu melódia. Azt hiszem, ha-
mar populárissá lehet és hogy őszinte le' 
gyek, nekem ép azért nem tetszik, inkább 
vagyok a komoly muzsika hive. Annál job-
ban el vagyok ragadtatva a szövegkönyvtől. 
Kalmár Tibor, aki nekem nagyon kedves 
barátom, igen finom, fordulatos és ötletes 
szöveget irt a muzsikámhoz. Csupa humor, 
meglepetés ez a szövegkönyv, arról szól, 
hogy egy amerikai miss három föltételhez 
köti azt, hogy férjhez menjen. Ez a három 
föltétel: előbb a csókját, aztán a vagyonát, 
s végül a szivét kell elrabolnia a férjjelölt-
r.ek. Tizenhárom kérő jelentkezik — és a 
tizennegyedik, egy magyar úgynevezett 
„végzett földbirtokos" lesz a győztes. A 
szöveg alapgondolata több egy operettnél, 
a női szeszélyt figurázza ki egészen új-
szerűen. Most végzem a muzsikámon az 
uiolsó simításokat, aztán benyújtom a Király 
Színház igazgatóságához. Talán igaza lesz 
Kálmán Imrének, operettszerző lesz belőlem. 

Kalmár Tibor a librettista ezzel szemben 
kijelentette, hogy neki nem a szövegkönyv 
tetszik, hanem a muz ika. Egy véleményen 
van Kálmán Imrével. 

— Teljesült régi óhajom — mondta Kalmár 
— ízig-vérig amerikai muzsikához írhattam 
szöveget. Engem valósácrgal frappirozott 
Strasser zenéje, nagyon tehetségesnek tar-
tom ezt a fiatalembert. Egy társaságban 
találkoztam vele, ahol operettjéből részle-
teket zongározott. Rögtön ajánlkoztam, 
hogy szöveget irok a muzsikához. írtam 
már verset, sanzont, jelenetet, tréfát egyfel-
vonásost, talán operettlibrettót is tudok 
irni. Minden esetre megpróbálom. 
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INTIM PISTA, hogy ki áz az isme-
retlen fiatalember, akit mostanában sű-
rűn lehet látni színházi és zenei emierek 
társaságában ? 

— Hogyne tudnám ! Az a fiatalember 
Rapée Ernő newyorki karmester, aki 
budapesti születésű, de i f j ú kora elle-
nére is már évek hosszú sora óta él 
Amerikában, ahol nemcsak dirigensi'jmü-
ködést folytat, de több színházi vállalata 
es kiadóüzlete is van. Most a szülei 
látogatására jött haza. Budapestre és 
érdekes adatokat beszél a newyorki 
színházi életről. Látogatását egyébként 
üzleti célokra is felhasználja, mert ma-
gyar darabokat visz ki magával Ame-
rikába. A rokonszenves, kedves Rapée 
mesélte többek között azt is, hogy 
Hajós Mici, a kiváló és nagysikerű 
amerikai magyar primadonna rövid 
időn belül Budapestre érkezik láto-
gatóba. 

— Csak lássuk a szép Hajós Miéit ! 
Az arcképét ismerjük az amerikai la-
pokból. 

— Azt elhiszem, hiszen az amerikai 
képes lapok tele vannak állandóan a 
szép magyar primadonna fotográfiájá-

val. A „Cigányprímás" Sárijának sze-
repében aratta Hajós Mici első nagy 
amerikai sikerét és azóta ünnepelt diva 
ott tul az Óceánon. 

— Mit csinálnak Góthék? 
— A kitűnő művész-házaspár most 

a Svábhegyen a gyors népszerűségre 
jutott Jakab-szanatoriumban üdül. Góth 
Sándor frissebb, egészségesebb, mint 
valaha, tele van tettvággyal és szorgal-
masan készül uj szerepekre. 

— Mikor nyitják meg már a Nyári 
Apollo-Kabarét ? 

— Látják kérem, ez az a kérdés, 
amire még mindig nem tudok felelni. 
Azt mondják azonban, hogy a Nyári 
Apollonak uj nevet adtak, elnevezték 
Aloé-virág Kabarénak. 

— Miért aloé-virág ? § 
— Mert ez a virág minden száz év-

ben csak egyszer nyilik. Ezzel szemben 
egy már rég megnyílt nyári kabarén-
kat elnevezték „Cseresznye-Kabaré"-
nak . . . 

— És miért cseresznye ? ' 
— Mert nem — meggy ! 
— Brr . . . rémes ! Látszik, hogy 

nyár van. De mondjon már végre 
valamit a nyári színházi eseményekről ! 

— A Scala-szinházban legközelebb, 
valószínűleg vasárnaphoz egy hétre, uj 
Heléna mutatkozik be. A debütáló egy 
fiatal, szép pesti úriasszony, Kratochwill 
Erzsi, a néhány évvel ezelőtt elhalt 
Rupp Géza özvegye, akit egy társa-
ságban hallott énekelni Bródy István, 
a Scala igazgatója. Hallani és felfe-
dezni Kratochwill Erzsit pillanat müve 

Kábeleim: FelekyNewyork F E L E K Y K Á R O L T 
szinházl vállalatai 

Palace Theatre Building, New-York 

Alapíttatott 1890. évben. F E L E K Y K Á R O L T 
szinházl vállalatai 

Palace Theatre Building, New-York 

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

jogát Magyarország területére. 
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volt, mert a fiatal énekesnő, aki,legutóbb 
félévig Milanobau tanult, pompás hang-
anyaggal rendelkezik és nagy ének-
kulturája van. A debute után az uj 
primadonna, aki egyelőre még nem vá-
lasztott magának színpadi nevet, uj 
szerepet is fog kreálni : fellép Stoltz 
uj operettjében, az „ Ángyaiká"-ban, 
amelyben az énekesnő szerepét fogja 
játszani. 

— Igaz az, hogy a Sörkabarénak a 
iövö évadban Bonbonnière lesz a neve ? 

— Igaz. Kőváry Gyula, a kedves 
Cinci lesz az igazgatója, aki javában 
szervezi már a jövő szezonját. A napok-
ban tűvé tette a korzót Szenes Ernőért, 
akit pedig nem is olyan nehéz meg-
találni. Már háromszor végigjárta a 
Dunapaftot a Kitztől a Petőfi-szoborig, 
de nem akadt a kövér Szenes nyomára. 
Végre Ubullal, a népszerű Kálmán Jenő 
Ákossal találkozott. „Nem látta kérem 
Szenes Ernőt ? — kérdezte. — Nem 
tudom megtalálni!* „Nem is ajánlom, 
hogy megtalálja, — feleli Ubul komo-
lyan, — az utóbbi időben fenálló ren-
delkezések értelmében husz százalék 
jár a megtalálónak— Cinci talán 
azóta is keresi Szenest, ha ettől a vicc-
től nem ment el a kedve a kereséstől. 

— Mi lesz a Télikerttel ? 
— Megint egy nehéz kérdés. Erre 

még Barna ur, a Itadius filmgyár ki-
tűnő igazgatója, a Télikert vezetője 
sem tudna felelni, mert még ő maga 
sem tudja, mi lesz a Télikerttel? Egye-
lőre csak az bizonyos, hogy a színpa-
dot megnagyobbítják, a nézőteret reno-

válják, átalakítják és valószínű, hogy 
a jövő évadban a Télikert délután mozi. 
este pedig nagy szinház lesz. 

— Mi újság van még ? 
— Bánhidv Ilonától kaptam egy le-

velezőlapot egy osztrák határról. Azt 
irja, Olaszországba utazik, onnan pedig 
tovább megy Párisba. Erről jut eszembe, 
hogy én is . . . 

— Tovább megy. Rendben van. de 
előbb megmondja, hogy hova ? 

— Jegyet szerezni „A hermelines nö* 
bemutatójára. Csókolom a kezeiket ! A 
viszontlátásra ! 

Minden nőt érfleHeü 
M o s t j e l e n i m í g ! 

Álmoskönyv 
SzErkBSZteffB : 

KRÚDY GYIiliA 

ÁlomfBj iÉSBk. 

S a b a n a k HöiiyuB. 

T e n y é r j ó s l á s 

Szada Gyula fantasztikus rajzaival. 
A vasüoi Kötet bolti ára 
10° a felárral 79 K 20 f. 
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Szerkesztői üzenetek 
(£ rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
F. István. 1876 január 24-én született 

Budapesten. — Irén, 21. 1. Ha komoly tehet-
ségnek bizonyul, akkor bátran neki vághat. 
2. Valamelvik szinésziskolánál. 3. 2 évig. — 
Régi előfizető. A Rigoletto-premier 1885 juiius 
28-án volt. — H. Carola. A sárga csikó c. 
népszínműnek bemutató-előadása 1877 dec. 
voit. Szereposztása: Bakaj András = Tihanyi 
Miklós. Erzsike = Zsoldosné, Csorba Már-
ton = Eőry Pordán Gusztáv, Ágnes = Pár-
Sényiné, Laci = Egry Kálmán, Qelecséri = 
Együd István, Peti = Karikás, Harasztos = 
Kovács J., Boltos Icig = Solymosi Elek. — 
K. Jani. 1. Pűccini Giaccomo Milanóban szü-
letett 1858 ban. Mestere Ponchielli, a Giaconda 
hírneves szerzője volt. Első operái : Willy, 
Edgar nem keltettek nagyobb feltűnést, de ké-
sőbbi sikere megalapozza hírnevét. 2. A dolo-
vai nábob leánya 100-ik előadása 1907 jajiuár 
29-én volt. 3. A Katalin c. operettet 1906 
szeptember 18-án adták 100-adszor. — Ál-
landó olvasó. 1. Magaziner Böske a Király 
Színházban a „Gróf Kinaldó"-ban Rózsi sze-
repében lépett föl először 1919 március 
havában. 2. A kívánt történeti adatot a muzeum 
utján kikeressük. Addig is kérjük türelmét. 

Mucy. Dohnányi Ernő zongoraművész 
Pozsonyban született 1877 jul. 27 én. A buda-
pesti Zeneakadémiát elvégezve, d'Albertnél 
tanult. A milléniumi király-dijak közül két 
pályadíjat nvert szimfóniájával ésZrinyiász c. 
nyitányával. — Dromby. 1. 1880-ban. 2. 1910-
ben, Schnitzler színművéből. 3. Nem. 4. 
Lendvay Lola. — Zagyva. 1. Igen. 2. 3. Címe : 
Vígszínház. 4. Dr. Komor Gyula. 5. Dr. Salgó 
Ernő. — F. T. Rá kerül a sor. — H. Károly. 
Kérdése igen homályos. (Mert vagy rendezésről, 
vagy díszlettervezésről kér felvilágosítást.) 
Tehát kérjük megismételni kérdését. — Ifjú 
színész. Maecenas Gaius Cilnius előkelő 
etruriai családból származó római lovag, 
Augustus császár barátja, kora költőinek 
(Virgilius, Horatius) hires pártfogója. Ezért 
nevezzük ma is mecénásoknak a tudományok 
és művészetek bőkezű, áldozatkész pártfogóit. 
Mecénások már a színészet első évtizedeiben 
voltak hazánkban. így többek között 1792 
junius 4-én az első magyar színtársulat elő-
adta az első eredeti vígjátékot, Bessenyei 
„Filozófus"-át, mely alkalommal gróf Károlyi 
Józsefné 50 darab aranynyal jutalmazta a 
társaságot ; ugyanez év julius 22-én a császár 
koronáztatásakor a nádor 39 aranyat adomá-
nyozott a színészeknek. A további évek során 
pedig az egyes vármegyék karolták föl a 
színészet ügyét, de voltak oly magyar városok 
is, ahol hazafias buzgósággal és tradícióból 
támogatták a színtársulatokat. Egy 1833-ik 
évről szóló dokumentum például ekként festi 

Hlsé margitszigeti 
* | nagy vendéglő 

I" a legjobb pesti konyha 

Naponta Radies zenekara játszik Tulajdonos Márkus 

E K T M O Z i 
(Városligeti fasor ö s 
Aréna-ut sarkán). 

H e t e n k é n t u J m ű s o r t 

H a m i s fogakat 
Platinát 
Ékszer t 

H.ranyat 
Üzüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

megrendelheti AZ ÚJSÁG -o t 
Telefonszámon: József 16—26, Jőzsef 13—35 

Szőrme-, szőnyeg-
poroló, megóvó, szőuyeg-
mosó és javitó-intézet. 

LaKás taKar i tás , 
padlóbeeresziés és féreg-
irtási vállalat. 

VIII,. Nap-utca 29. Telefon : József 3 — U . M i m h m m t m t e ! 
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a kor nemes megértését és hajlandóságát: 
„Szabad Abony Várossá birtokos Urai már 
több izben bizonyították s bizonyítják a 
honinyelv eránt vonzó igaz szereteteket azzal, 
hogy nem tekéntvén a' szinésztársaságoknak, 
mellyet a' szerentse hozzájok vezérlett művé-
szi gyengeségét, mutatványainak előadására 
számbssan megjelennek 's a' náilok menedéket 
kereső Thália vándor papjait a' téli hónapok-
ban szabad szállással 's élelmekre bőven 
öszve szedett gabonával nagylelkűen elő-
segítik." 

Műkedvelői Társaság, Tinnye. Előadható. 
A darab megszerezhető a Szinházi Élet kiadó-
hivatala utján. — Pucy. Nem közölte velünk. 
— Sch. János, Tatabánya. Versekkel el vagyunk 
látva. — Jövő irodalma. Nem közölhető. — 
Pa Diós. Minden a gyakorlattól függ. — 
Történész. 1. Az e'ső magyar népszínművet 
Szigligeti Ede irta. Ez a Szökött katona, 
amely 1843-ban került először szinre a Nemzeti 
Színházban. 2. A Márta-operát Flotow Frigj es 
báró irta, ki 1847-ben adatta elő először 
Bécsben, egy év után, 1848 julius 11-én 
nálunk is bemutatta a Nemzeti Színház, ahol 
rövid Idő alatt 105 előadást ért meg. 1885 
nov. 19én a ni. kir. operaházban is szinre 
került 3. Rákosi Jenő 1842 ben született. Első 
nevezetes darabja az Aesopus. Ő alapította 
1875-ben a Népszínházát. 4. Kiss József 1848 
nov 30-án született. 5. Ábrányi Emil Pesten 
született 1851 jan 1-én. — H.Juci. A Szin-
há.i Élet-btn a nem előfizető-olvasók is kap-
nak feleletet 5 szinházi tárgyú kérdésre. 

Férjhez ahar menni? Akar nősülni? 
Kérje 2"4-öh btz^imsB kimutat&st adatokkal, arcképek-
kel. DA VIDOVICS, Erzsébe t kö rú t 17. (Cégjelzécteleii) 

B: riliiánst, platinát, aranyat, 
éKszert p horribilis áron vesz 

o lgá r , Teréz krt. t• 
Telefon : 64 63 

regiej citavoüi bjtcfc Klbtici 
kozmetikai Intéícta. MindercemC 
Bz-»p6éghibâk kezdése, earplô»)-

i«vo)itís, ráncok kisimitá»». drcgfizölés és arcrrias»zái,s 
j aUuyos bérletben. B u d a p e s t , VII., Almássy-n tca S. 

iajszáiafeat 

| | É Z Z E N A T Ü K Ö R B E , 
ha szeplős az arca, vegyen -Kele t i " ezeplőviznt 
ób krómét b néháoy Lap njulva arca t iszta ée 
tide loua Ára 3 0 és 2 0 K, 
Apostol d rogé r i a , VIII. Népsz ínház -u t ca i s . 
T ő r ö k gyógy tá r , VI., Ki rá ly -u tca 12. s z á m . 

Srllllânst, aranyat, ezüstét, régiséget, régi arany-
és ezüstpénzt igen magas p ^ w a l d S í k V 
â r b a n v e s z e k ^ M ^ K M J « 

Szinházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. junius 24. 

A megfejtést lapunk 1920. 27. számában 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki : 

I. d i j : Egy fénykép. 
II. di j : Egy színdarab. 

III dij : Egy kotta. 
A Szinházi Élei 1920/ 23. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: Szép Heléna. 
Helyesen fejtették meg 383-an. 
A fényképet Nikelszky Etelka, I., Tóth 

Lőrinc-u. 28., a könyvet Császár Lajos, VII., 
Akácfa-u. 56., a koltát Ruszinkó Gábor, Elnök-
utca 18. nyerte meg. 

A szerkesztésért felelős : 1NCZE SÄNDOR 

& modern cipőtisztító 
Legújabb 

UiftárI sláger 
h a n g l e m e z e n . 

Vegye meg 
h a l á l a h a r n s a l a f n i . 

KÏS?'- FEKETE MHábY 
gramofon osztá lyában, 

Budapest , József -körút 9 

Mindent taHarit Dlfriehsfein 
Telefon: J ó i u f 116—65. 

i jo iasUt t Thills ciiintéi2l rő« H Könyvnyomda r t - a í l Budapest V., Cssky-c. 12—14 
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Hová megy nyaralni? 
Az állami színházak most zárták 

le kapuikat és nemsokára követni 
fogiák őket sorra a magánszínházak 
is. Máskor ilyenkor, a nyári vakáció 
kezdetén, a színházak környékét már 
felverte a nyári készülődések lár-
mája. Semmering, Lidó, Ostende, 
a Tátra — egyebet sem lehetett 
haliani a színházak öltözőiben. Most, 
hogy szinte lehetetlenné vált egy 
külföldi nyaralás lehetősége, érde-
kes volt megtudni, hol találnak pi-
henőre az idén színházaink jelesei. 
Megkérdeztük az Opera és a Nem-
zeti színház művészeit, mik a nyári 
terveik? A következő feleleteket 
kaptuk : 

Az Operában : 
Burrián Károly : Az idén csehországi bir-

tokomra megyek nyaralni. Ősszel azután 
visszatérek kedves Pestemre. 

Dalnoki Viktor dr. : Most, hogy nincs 
ennyi gondom az Operával, mint tevaly, én 
is elmehetek nyaralni, még pedig Balaton-
ssemesre. 

Farkas Sándor : Balatonvidékére megyünk 
többen turnézni. 

Környei Béla: Valósiinü, logy a Tátrába 
megyek, de előbb játszani fogok a Víg-
színházban. 

Medek Anna : Balatonszemesen töltöm 
a nyarat. 

Sándor Erzsi : Először Hcvizre megyek 
s onnan Hollandiába. 

Székelyhidy Ferenc dr. : Balatonszemesre 
rciegyek többedmagammal. 

Palló Imre : A szüleimet rég nem láttam 
Erdélyben, nyáron odakészülök. 

Venczell Béla : Baístonszemesen töltöm 
a nyarat. Turnézunk a balatoniak nagy 
örömére. 

A Nemzetiben : 
Blaha Lujza : Az idén nem megyek sehova, 

tr.ert nincs pénzem. 
Fáy Szeréna : Leányfalura megyek. Alig 

várom a nyaralást, sokat dolgoztam és 
fáradt vagyok. 

U. Ághy Böske: Mikessel készülünk vi-
dékre. Azután megyünk csak nyaralni, de 
még — nem tudom, hová. 

Abortyi Géza : A vidéki turné után egy 
gömörmegyei fürdőhelyre megyek pihenni. 

Gál Gyula : Pesten maradok, dolgozom. 
Hét mehet egy Nemzeti-tag egyáltalán 
nyaralni ? ! 

Bartos Gyula : Szentendrei kiskertemben 
nyaralok. 

Márkus Emma : Az idén Pesten maradok. 
Azelőtt minden nyáron külföldre mentem. 
De az idán ! . . . 

Mátray Erzsi: Leányfalura megyek. Van 
egy villánk Gödöllőn, de az harmadik éve 
le van zárva, mert viz nélkül a nyaralás — 
nem nyaralás. 

Mihály f y >Káio'y: Leányfalura ír «g y ok, 
mint mindig. 

Mészáros Alajos: Szombathely, Kőszeg 
és több más vasmegyei városba megyek 
kabarézni. 

Paulay Erzsi : Marienbadba szeretnék 
menni. Most szaladgálok a papírokért, hogy 
megvalósíthassam vakmerő óhajomat. 

Pethes Imre : Először Debrecenbe és Sze-
gedre megyek vendégszerepelni. Azután 
Balatonkenesére megyek üdülni, ahol épen 
ma vo lam lakást nézni. 

Rózsahegyi Kálmán : Hogy hol nyaralok? 
Budapest és'Teányfalu közt a hajón. Ugyanis 
idén tanítani járok be az iskolámba.-

Kiss Ferenc : Huszonkilencedikén indulok 
Németországba. Először Stuttgartba, hol a 
feleségem iparművészeti kiállítást rendez. 
Későbbi uiam fő állomáshelyei Drezda, 
í.'ünchen, Berlin. 

Horváth Jenő: AFészek kertjében nyaralok. 
Sugár Károly : Turnézni megyek, szeret-

nem azt a pénzt igy megkeresni, amit télen 
nem tudtam. 

Szentgyörgyi István : Én továbbra is 
a Horváth Tutyunál nyaralok, ha nem dob ki. 

Hajszálakat hölgvek arcárói, karjáról végleg ksirt.a felelősséggel POLLÁK 
SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I. — Miracle 
hajeüávolitótzer szétküldése utasiiásfal. Szépségápolás. Szemölcs-
irtás, — Miracle emaiikrém, pudér, szappan : szépit, üdit, fehérít. 
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A spártai botrány 
Királyszöktetés hamis útlevéllel. — Cytherében semmit se akarnak tudni. 

„Az Est" munkatársa felismeri Kiss Bélát — 
A tegnap érkezett sürgönyök alapján ma 

már világosabb képet kapunk arról a bot-
rányról, melyről a „Scala" szinházi távirat 
rántotta le a leplet, s melyet a spártai ud-
varnál érthető okokból, igyekeztek eltit-
kolni. Olvasóink számára néhány szemel-
vényt közlünk a reggeli lapokból, hogy nagy 
vonalakban összeállíthassák maguknak a 
szenzációs esemény részleteit. 

rr--- Î : tb : AZ ÚJSÁG 
Szép Heléna voltam egy félóráig 

. . . azután két detektív segítségé-
vel azonnal átöltöztem, felvettem a 
királynő pongyoláját és elrejtőzve a 
hajófülkében, végigdőltem a pamla-
gon. Csakhamar kinyilt az ajtó és 
belépett Paris. Én természetesen nem 
árultam el magam, sőt, hogy Páris 
őfenségét félrevezessem, igézően mo-
solyogni kezdtem mint ahogy a király-
nő őfelsége mosolygott volna hasonló 
helyzetben. Paris, abban a hitben, 
hogy én vagyok Heléna, azonnal 
odajött, leült mellém a pamlagra, 
szenvedélyesen átölelt és epedően 
könyörgő hangon szórul-szóra ezt 
súgta a fülembe : „ugye édes, drága, 
egyetlen, ugye megígéri^. . ugye 
megígéri, hogy nem írja meg ezt a 
marhaságot a lapjának, édes Armand-
kám, inkább elismerem, hogy maga 
a legnagyobb magyar riporteri" 

De azért én mégis megírtam! 
Szamosi Armand 

Xf. *tft/S**> * fSf. mm 

foliUM *ac:tap 
•u>0 mmmkhÍA MH vasisa-

Munkatársunk felkereste Menelauszt 
Jólöltözött rabszolga lép ki az előszo-

bába : munkatársunk azonnal felismeri 
rajta a görög származást. 

— őfelsége nagyon sajnálja, de csak 
„Az Est" munkatársát fogadhatja. 

Kinyitják a szárnyas ajtót : őfelsége 
mindkét kezét előrenyújtva elémszalad. 

— Hogy van Miklós Andor, az én ked-
ves barátom ? — ez az első kérdése és 
elémszalad. 

— A cytherei ügyben szerettem volna 
néhány felvilágosítást, felség ! 

— Ugyan, kedves barátom . . . hát felis-
mert ? — mosolyog őfelsége és elém-
szalad. 

— Azonnal felismertem —jegyzem meg 
kissé tartózkodóan, egyelőre nem mond-
hatok többet. 

— De mégis, — sürget Menelausz, köz-
ben elémszalad, nem árulhatná el, hová 
utaztak ? 

— Ma még nem... a holnapi lapból 
mindent meg fog tudni. 

— Azt is, hogy én rám, hogy hatott a . 
dolog ? — kíváncsiskodik. 

— Az nem az én dolgom. Azt színes fej-
cikknek fogja megírni Szép Ernő. De 
most sietek. 

— Isten vele, nagyon nagyon köszö-
nöm ! — kiált őfelsége, visszatérve a szo-
bába és elémszalad. T. V". 

A NAP SsrxSsxTkan 

Nőszöktetés Spártából 
. . . sikerült a következő hiteles 

adatokat megtudnom : Menelausz, aki 
Parist megszöktette, már évek óta 
dolgozik Agamemnon gyárában, anél-
kül, hogy ismerték volna egymást. 
Tegnapelőtt reggel megjelent egy 
Heléna nevü nő, aki vezetéknevét 
nem akarta elárulni : ezt a nőt fel-
kerestem a rendőrségen, hogy meg-
tudjam az igazat. Alacsony, fekete, 
feltűnően csúnya nő, kijelentette, 
hogy Parist nem ismeri és hogy Ofíen-
bach-ot, a spártai királyt is csak egy-
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szer látta, a szép Halévy társaságá-
ban. Egészen biztosan és határozot-
tan egyelőre csak annyit lehet tudni : 
ujabb részleteket holnap közölhetek 
a — nagy szalámi-panamával kap-
csolatban. 

B. F. L. 
Hir 

Szívesen mondom el én a 
Történetet, hogy 
Szép Heléna, 
Poty ! 
Nero 
Akart, 
Sem 
Vakart 
Maradni pártában, 
Tehát : 
Nem maradhatott Spártában. 

(—nai) 
*S»ffi » 8—«« , «1*11» 

§ H PESTI HÍRLAP I t g 
A házasságtörő nő keresztmetszete 
. . . dőreség volna azt hinni, hogy 

egy testi értelemben a nőiesség csucs-
görbéjének felső hajlásán túlemel-
kedett egyén, mint amilyen Szép 
Heléna asszony, bizonyos ormótlan 
pehelyszőrzetszerüséget ne fejthetne 
ki olyankor is, mikor a párosodás 
gerjedelmében egy fejlettcsontuság 
szempontjából magasabb férfitipust 
selejtez ki magának a faji össze-
tartozásért és alkalmasabb csók-tevé-
kenységért folytatott törekvésében. 

Szász Zoltán 

UJ Nemzedék 
Pardon ! 

Pardon, de nem egészen értjük, 
mennyiben tartozik ránk, hogy egy 
Szép (Schön) Heléna nevű idegen 
r.emzeliségü nőt valamelyik hitsor-

sosa átsegített azon a bizonyos ten-
geren, amelyik a rossz nyelvek sze-
rint inkább kettévált és szárazon en-
gedte átmenni őseit, semhogy neki 
kelljen először megfürdetni őket. Le-
het, hogy a pesti zsurokon és a szíriai 
sátrakban nagy elragadtatással tár-
gyalják az ilyen jellegzetesen keleti 
történetet: — de ami bennünket illet 
— pardon mi nem vagyunk se Vörös, 
se Tenger — és a Ai rajtunk akar ke-
resztül gázolni az, — pardon — nem 
viszi el szárazon ! 

L. I. 
IX «vfotyam 1920 május 30-uM Junius > ig 22 a*«™ 
ntossrts 
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Nyilatkozat 
A spártai botránnyal kapcsolatban szóba 

került az én nevem is, bizonyos ízetlen tré-
fák szerzőjeként, melyeket Páils, az Ajax-
fivérek, Agamemnon és Menelausz enged-
tek meg maguknak s melyekről azt állítják, 
hogy tőlem hallották őket. Kijelentem, hogy 
nevezett urak közül senkit nem ismerek és 
nem is akarok ismerni, egyikkel se beszél-
tem és kikérem magamnak, hogy a tulaj-
don pudvás humoruk termékeit az én cégé-
rem alatt terjesszék. Carinii 

m í m i r E L L E N használjon dr. Dyon llrrvillnp Hairres torer t . Nem h a l f e s t « 
S I N / . I l l K . N s z e r , hanem a b a j e r e d e t i 
1 1 1 1 0 M l U U s z iné t adja v i s sza . 30.— korona 

és postaköltség ellenében szál-
l í t ják a főraktárak : CITY DROQÉRIA, B u d a p e s t , I V , 
Eskü u t 5. és HONVÉD DROGÉRIA, I , At t l la-kSrut 3 

Költő és sorsharag 
Költőnek születni kell, mondta 
a világ, melynek nem voltak gondjai. 
Költőnek meghalni kell, 
nemsokára igy fogjuk mondani. 

Szenes ember 

P o u d r e d u P e r l e 

G y ö n g y - p ú d e r 
Az elßkelA világ szépitöszera. 
Készíti: 8PHINX-MÜVEK. 

Minden szinben 1 Mindenütt kapható. 8 
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Kinek nincs még cimere? 
Nem kevesebb, mint hetvenhat 

cimerpályázat érkezett hozzánk ezen 
a héten. Ha igy megy tovább is, 

Adler Adelina cimerén dolgozha-otí 
jó pár napig, olyan aprólékos gond-
dal vannak megfestve a cimer pajzsai. 

nak. Egy Löw Liza nevii pesti kis-
asszony például gyönyörű akvarelek-
ben festette meg kedvencei cimerét, 

S 0K3®5=® 

minden pesti szinész címerhez jut a 
közönség jóvoltából. A pályaművek 
között igazán megható rajzok is van-

ötleteket kérünk I Ezen a héten a 
következő pályázatok nyertek euto-
grammos fényképet: 

Simon Marcsa, Bpest, Orczy-
ut 47. (Blaha^ Lujza és Angelo-
cimere). 

Használható s hetvenhat páiyá:at 
között bizony nem sok van. Ugyanis 
csak az a cimer nyer, amelyik frap-
pánsul jellemzi azt a művészt, szí-
nésznőt, szinészt vagy irót, akinek 
számára készült, a pályázók pedig 
leggyakrabban egyszerűen megrajzol-
ják kedvencük főbb szerepeit és mást 
semmit. Ennél pedig több is keil : 

«ftucv o v i t í tinit* 



Tőtössy István Bpesr, Rákóczi-
ul 70. (Hegedűs Gyula cimere.) 

Nagy Teri, Szentes, iskola-utca 
3. (Lenkeffy Ica cimere.) 

Weisz Margit, Bpest, Teleky-
tér 3. (Krúdy Gyule cimere.) 

Diskai Sándor, Bpest, Ra-
kóczi-ut 74 (Csortos Gyula ci-
mere.) 

Nem nyertek, de dicséretet érde^ 
meine k a következők : 

CSORTOS> Q y a L A 
cimttft. 

Molnár ímrér.é, Budapest, Fehér-
vén'-ut 15. Szegő Erzsi, Budapest, 
Erzsébet-körut 56. Knopf Magdus, 
Budapest. Marczi Vilma, Budapest, 
Dobozi-utca 17. Ofzetner József, 
Budapest. Szentnecz József, Buda-
pest, Maglódi-ut 18. Marczi József, 
Budapest, Dobozi utca 17. Barths 
Ferenc, Budapest. Garami Géza, 
Budapest:. Polgár István, Budepest. 
Kellér Dezső, Újpest, Erzsébet-ut 
30. Gulz, Budapest. Freund Endre, 
Budapest, Csengery-utca 9. Bajtay 
József, Eíudapesí, Lipót-körut 7. Szí-
gethy Olga, Újpest, Deák-utca 23. 
Szilly, Budepest. Rozner Emiké, 
Körmend. 

& Jövő moziszezon eiső 
fecskéi 

A magyar filmgyártás első fecskéit a Star 
filmgyár röpiti világgá. Julius első napjaiban 
tartja meg a gyár országos bemutatóját jövő 
évi nagy termelésének első alkotásaiból. A 
bemutatásra kerülő darabok, amelyek iránt 
nemcsak a szakkörökben, hanem a művészeti 
körökben is rendkívül nagy érdeklődés nyil-
vánul meg, a Játék a sorssal című 5 felvoná-
sos izgalmas dráma, amelyet még a boldo-
gult Falk Richard irt. Balogh Béla főrendező 
mesteri rendezésében készült el a darab, 
amely technikai meglepetésekkel is fog szol-
gálni. A dráma kettős főszerepét Fenyő Emil 
játssza ragyogó és mély művészettel. Kivüle 
Maityasovszky Ilona, Thea Worth és Margitlay 
Gyula a darab művészi erősségei. Monumen-
tális filme a gyárnak a „Tizennegyedik" cimü 
két részes, lO felvonásos kalandordráma, 
amelynek főszerepében az apacsból nagy-
stílű kalandorrá nőtt Jeffries Sandyben egy 
uj filmnagyság indul diadalmas hóditó útjára. 

Petrovícs Szvetiszláv ez, aki már a Sascha 
filmeken feltűnt, ugy klasszikus íérfi szépsé-
gével, mint finom és erőteljes művészi játé-
kávai. Olyan mély lirai egyéniség és egyúttal 
férfias erő, hogy e kettőnek szerencsés talál-
kozása kivételes jelenséggé avatja a filmen. 
Verni fogja a világ legelső filmszínészeit. A 
„Tizennegyedik* hálás és grandiózus szere-
peit még Fenyő Emil, Bolváry Géza, Latabar 
játsszák, a v.ök közül Maityasovszky vezet 
csodálatos erejű és drámai mélységű alakí-
tásával. Rejtelmes házasság cimü második 
részének iö női szerepét Loth lia játssza, aki 
finom, kedves egyéniségének művészi fényé-
vel világítja be a darab drámai tónusát. Ezt 
a filmet is Balogh B;la rendezte. Uj és ra-
gyogó színfoltot jelént a Star gazdag palet-
táján a világhírű D'Albert opera, a „Hegyek 
alján" megfilmesítése. Vad romantikáját és 
erős drámaiságát filmtechnikai bravúrral hozza 
érvényre a szcenárium, amelyet Pakols irt. 

E darabban ragyogó kedves művészi egyé-
niségével újra feltűnik Loth IIa, aki immár 
világhírű a nemzetközi filmpiacon Ez a fili-
grán, bájos művésznő csodálatos talemtum-
nak, dinamikus erejét és művészi mélységét 
hordja egyéniségén. Megható és megrázó egy-
szere. Partnere Petrovícs Szvetiszláv, akit rö-
videsen külső megjelenése és klasszikus erejű 
játéka után a film nemes atlétájának fognak 
nevezni. Dénes Oszkár e darabban művészi 
fejlődésének uj kimagasló fázisához ért ei. 
Nagyon kellemes és finom jelenség s játé-
kában is kifejező Posrter Magda. 

A Star uj darabjait az interieurök iparmű-
vészeti szépsége és a fotográfiák amerikai 
kristályosságu tökéletessége jellemzik. Ezt a 
filmet is Balogh Béla rendezte közvetlen mű-
vészettel. Kétségtelen, hogy ez uj filmnek a 
filmmüvészi játék megnemesedésében uj kor-
szakot fognak jelenteni. 



Sí vörös gyémánt 
S3inßä^i regény 

cJvta: S^omaßd^y Sfstván (12) 

IV. Timót bágyadt mosollyal nyúj-
totta a kezét, valamit mondott, ami-
ből András egyetlen szót sem értett, 
aztán ismét a levegőbe függesztette 
pillantását, ami kétségtelenül az 
audiencia befejezését jelentette. A két 
Domby átvergődött a frakkos töme-
gen, de mikor András az ajtóból 
visszafordult, egy meleg, édes és 
lelkébe kapcsolódó szempárral talál-
kozott, mely világosan ezt mondta 
neki : 

— A viszontlátásra í 
Átmentek a játékterembe, de nem 

{'átszottak ; Sándor bácsi boldog volt, 
togy a király az ősszel egy skót-

országi kastélyban kivánt találkozni 
vele, s egyébként is előre tele volt 
már a boldog izgalommal, hogy 
huszonnégy óra múlva a nagyherceg 
yachtján utazhatik Kairóban üdülő 
barátaihoz. Ismét elemében volt, mint 
mindig, ha vasútra ülhetett, egy 
gőzhajó kabinjába hurcolkodhatott, 
vagy egy szolgálatkész arab a gug-
goló teve hátára fölsegítette. Az egy 
helyben való veszteglés idegessé és 
kedvetlenné tette, a hatvan év terhe 
érezhetően ránehezedett a vállaira, 
de egyszerre frissé, fürgévé és fiata-
lossá lett, mikor az utazás, a milieu-
változás izgalmai a bágyadni kezdő 
szivét újólag munkára serkentették. 

— Fiam — mondta Andrásnak, 
akit karonfogva cipelt magával a 
buffet-terembe — holnap este ismét 
bucsut veszünk egymástól s abban 
sincs lehetetlenség, hogy a mai este 
az utolsó, melyet életünkben együtt 
töltünk. Az én koromban mindig el 

lehet rá készülve az ember, hogy 
egy láthatatlan útitárs szegődik mel-
léje, aki olyan országba is elviszi, 
melyről még a legnagyobb geogra-

' fusok sem tudnak. Szivesen megyek 
vele, — úgyis csak ez az egyetlen 
ország van még, melyet a saját sze-
meimmel nem láttam. Ha meghalod, 
minden irást rendben fogsz találni 
s a bankom majd gondoskodni fog 
róla, hogy a vagyon, melyet el nein 
tékozoltam, hozzád jusson. Nem 
emiatt beszélek veled ilyen komoly 
hangon, — hiszen elvégre még az 
is megtörténhetik, hogy koccinthatok 
veled a századik születésnapomon. 
A Domby-fajtól még ez a bravúr is 
kitellik, fiam. Amit mondani akarok, 
az csak egy jó tanács, melynek 
hasznát veheted : sohase mulassz el 
egy csókot, amit, ha ügyes vagy, 
megkaphattál volna. . . 

— Hát olyan mulyának látszom, 
akit erre külön figyelmeztetni keíl? 
Kérdezte tréfás indignációval a fiatal 
Domby. 

— Várdd csak meg a végét: 
sohase mondj le azért a csók remé-
nyéről, mert az asszony, aki rád-
mosOlygott, magasan áll a társada-« 
lom létráján. A grófné is asszony, 
a hercegnő is, a királyné is, sót a 
művésznő is, akinek arcképét a föld-
kerekség összes újságai kiadják. Ha 
öntudatos és vakmerő vagy, tőlük 
is épp ugy megkapod a csókodat, 
mint a falusi kisasszonytól, aki a 
muskátlis ablakából utánad néz, 
vagy a pirospozsgás béreslánytól, 
aki a félistent látja benned. A nő, 

RÁDA1JÁNOS 
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akinek szeme megakad rajtad, mind 
egyforma : akár fenségnek, akár kicsi-
kémnek szólítják. Csak ennyit akar-
tam mondani, mielőtt gyámsági tisz-
temet, letenném. 

-— És hogy jutott ez Sándor bátyám 
eszébe ? 

— Isten tudja 1 Egy bizonyos ko-
ron tul minden ember axiómákat 
gyárt. Apropos : holnap IV. Timót ő 
felsége is elutazik, s Szergius nagy-
herceg is útjára indul a világ körül, 
miután egy-két mázsa aranyat itt 
hagyott a Blanc ur kasszájában . . . 

Sándor bácsi nem mondott többet 
s András se kérdezősködött tovább 
az axióma vonatkozásáról ; megitták 
cocktailjüket, pár percig még ott 
ődöngtek a játékteremben, aztán 
mindketten aludni mentek. Másnap 
reggel se folytatták a beszélgetést, 
mert az a gondolat, hogy a nagy-
herceg yachtja este ki fog futni a 
monakói kikötőből, az öreg urat min-
den egyéb dolog iránt érzéketlenné 
tette. 

Alkonyattájt a fehér shooner Afrika 
felé fordította orrát, pöfékelve kisik-
lott a tengerre s a füstfoszlány, me-
lyet karcsú kéménye ontott s a kendő-
lobogtatás, mellyel Sándor bácsi par-
tonálló öccsétől búcsúzott, mindjob-
ban beleveszett az esti homályba. A 
gőzös lassanként egy sötét ponttá 
zsugorodott össze, de András még 
akkor is ott álldogált a kikötőben, 
mikor már fekete és átláthatatlan 
fátyolok borultak az örökké sugdolózó 
viz fölé . . . 

Hogyan került ide? Mit keres itt 
tulajdonképp a világ melyik végén, 
mely oly messze esik a dombegy-
házi tanyától ? Nagy, erős és komoly 
férfi létére egy ideig a gyermek el-
hagyottságát érezte, akit az erdő 
közepén egyedül hagytak. Mit kezd-
jen itt a kiváltságosok, vakmerők és 

Hamis fogakat, 
brilliáns, arany, ezüstöt bármely 
hirdetett árnál drágábban veszek. 
Mendelsohn Î S K 3 & 

csalók között, akik halálos apátiáju-
kat semmitől vissza nem riadó kalan-
dorvérüket, szmokingjuk alatt reitőző 
desperadó-energiájukat hozták_ a bű-
nös aranysziget pálmái közé ? Ö soha-
sem kereste a kalandokat, a pénz 
nem izgatta — halála napjáig gond 
nélkül megélhetett a vagyonából — 
a tanyája csöndjét pedig kedvesebb-
nek tartotta, mint a világzavargás 
izgalmait. Miért állt itt mégis sötét 
este a Földközi tenger partján és 
miért bámulta a bíborvörös lámpákat, 
melyek a horgonyuk fölött reszkető 
hajókon csillogtak ? 

Vállat vont és tovább ment, — 
maga se tudta hogyan, de egyszer 
HftiCTill taf villannyal ntónyoiu nélkül, szemölcsöt, 
najàiRia&ai pa t tauis t , ezeplőt, fagyáét végleg eltávo-
lít GÁOG kozmet ikai i n t éze t , Muzeam-kőrat 18. Szép-
ségápolás, ráncok eltávolítása Email borogatóvlzzel. 
BőrfehéritCkrára-pador. szappan, hajeitavolitóazer, as 
öaazes szépségápoláshoz szflks szerok szétküldése. 
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csak ott volt a vasúti állomáson, ahol 
a Páris felé induló expressz állt. Az 
öt-hat kocsiból álló vonat, étkező-
kocsijában a japánernyős iámpács-
kákkal, széles hálófülkéivel, melyek-
nek aranyos tapétáját diszkréten meg-
világította a tejfehér ámpolna, finom, 
egyenruhás pincéreivel, előkelő uta-
saival, akik után az angol bőröndök 
sokaságát cipelték, maga is látványos-
ság volt a vicinális vonatokhoz szokott 
szemnek, de András mindebből sem-
mit sem lá'ott; figyelmét egy kicsike 
csoport kötötte le, mely a beszállásra 
várakozva állt az expresszhez csatolt 
szalonkocsi előtt. A király volt, néhány 
angol és francia ur társaságában, 
akik frakkban és cilinderrel a fejükön 
tisztelegtek még egyszer az utiruhás 
IV. Timótnál. Két lépésnyire tőlük a 
szemüveges udvari titkár várakozott, 
a kocsi ablakán át pedig látni lehe-
tett a kövér komornyikot, aki néhány 
lakájjal együtt az utipodgyász elren-
dezésével foglalkozott. András egy-

szerre megpillantotta a csoport köze-
pén Le Rosier kisasszonyt s a sötét 
selyemköpeny láttára, mely a leány 
alakjához simult, egy pillanatig halálos 
ijedség szorította össze a szivét. Hátha 
Le Rosier kisasszony is elutazik a 
királlyal ? A bizonytalanság, szeren-
csére, nem tartott soká : a titkár 
szertartásosan jelentett valamit az 
uralkodónak, az urak megemelték a 
cilinderüket, IV. Timót kezet csókolt 
a művésznőnek s ruganyos léptekkel 
felszállt a szalonkocsiba, mire az 

expresszvonat, mintha süppedő sző-
nyegen járna, halkan kigördült a 
pályaudvarról s csakhamar eltűnt a 
jelzőlámpák között, melyek a monakói 
állomás felé kanyarodó síneket meg-
világították. 

András lassan sétált a lilt felé, 
mely a kaszinó-plateanjára viszi föl 
a játékosakat — nem nézett hétre, 
mert bizonyos volt benne, hogy 
barátnőjét egész testőrség kiséri — 
de egy keztyüs kis kéz hirtelen a 
vállához ért. 

— Maga is a király miatt jött ki 
a pályaudvarra? Kérdezte Le Rosier 
kisasszony, aki észrevétlenül melléje 
szegődött. 

András megfordult: a művésznő 
egészen egyedül volt. Sötét selyem-
köpenyében, fius tartásával most egy 
fiatal, angol neveiőnőre hasonlított, 
aki az ősi kastélyból kicseppenve 
gazdag és rakoncátlan kis örökösnők 
idomitásával keresi meg a minden-
napi kenyerét. 

— Nem, kedves missz, engem az 
elhagyottság hozott ide, — jóformán 
nem is tudtam, hogy hol járok. A 
bánatomat akartam lecsillapítani egy 
hosszú gyalogsétával, — még sze-
rencse, hogy egész Ventimigláíg él 
nem gyalogoltam. 

— Szabad tudnom, hogy miért 
szólít engem kedves missznek? Es 
nem vagyok indiszkrét, ha a szörnyű 
bánat oka ielől tudakozódom? 

— Missznek azért nevezem, mert 
most azokra a drága, rózsásarcu 
angol hölgyekre emlékeztet, akik a 
Tauchnitz-könyvekben az összes in-
diai tiszteket magukba bolonditják, 
a bánatomat pedig az okozta, hogy 
Sándor bácsit, aki a kezemnél fogva 
vezetett ki a nagyvilágba, a fehér 
hajó elvitte tőlem a tenger hullá-
maira. Oly egyedül vagyok, mini 
Robinson volt valamikor a puszta 
szigeten. (Folyt, köv.) 

y^^ l l f ^gTi t r é in , szappan, 
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SZÉP HELÉNA 
Operette 3 

Zenéjét irta : OFFENBACH 
Szöveget : MEILHAC és HALEVY. 

Paris. (Türelemmel hallgatja, cigarettára 
gyújt.) 

Heléna. Hát mi t ül i t t? Menjen, szaladjon 
már , keresse. 

Paris. Nem keresem, mert a felsorolt ki-
tűnő bolgyek, nem azok, akit nekem meg-
ígértek. 

Helena. Hát akkor ki az ? 
Páris. Te vagy a2, királynő. 
Heléna. Hogy mer erre gondolni ? 
Páris. (Nyugodtan.) Ön is cs ;k abban az 

tszifcen a viíág legszebb asszonya, ha az 
enyem lesz. 

Heléna. (Mulatva.) Ebben igaza van. 
Páris Ez az, aœit ugy neveznek, hogy 

vészét ujia. Kert jondoija csak meg, mi 
történne, ha kegveo nem lenne az enyém 
és: gondoljon arra a sok szegény diákra, 
akik igv magolták be a mitológiát és akik 
mind megbuknának a vizsgán ha mi meg' 
változtatjuk az egyezmények iogikáját. 

Heléna. És hogy a dtákok ne bukjanak 
el, inkább bukjam el én ? 

Pâris. E i kötelessége a jövővel gyemben. 
Mindent megfomolt3m, , meggondoltam és 
elhatározásom szilárd. És minden eszközt 
fel fogok használni, hogy keresztül vigyem. 
Hárem fokozata van annak a hadjárat-
nak, amit egy nő ellen indítani kell, ha 
meg akar juk hódítani. 

Heléna. (Számol.) E iőszcr? 
Páris. Először : a szerelem . Akarsz sze-

retni, Léda lánya? 
Heléna. »Fojtott hangon.! Nem. 
Páris. Csak nyugalom. Háromig szá-

molok. Egy . . . kettő . . . három. . . 
Heléna. Nem! Csak azé i t sem! 
varis. Akkor a második fokozat jön : 

Az erőszak. 
Heléna. (Feláll.! Ah! 
Páris. (Utána megy ) Megállj ! 
Heléna. (Kiáltva.) Bachis ! Bachis! 
Bachis. (Jön.) Parancsolj tejedelemnó ! ? 
Heléna. (Izgatottan, elfulladva.) A herceg 

nagyon heves, hozz néki egy pehár vizet. 
{Bachis elmegy érte.) 

felvonásban 
A versek HARMATH IMRE fordításai. 

Fo rd í to t t a : KARINTHY FRIGYES. 
Páris. 'Nyugodtan.) Nos és harmadik » 

ravaszság 1 . . . 
Heléna. Ravaszság ? 
Páris. A ravaszság, asszonyom ! (Mélyen, 

meghajt ja magát és el ) 
Heléna. Ravaszság ? . . . Maid elválik ! De 

bát ran védekeztem! . . . Miféle zene e z ? 
Bachis. Orestes jön é» a királyok a Bachus-

barba igyekeznei. (Heléna el.) 

4. JELENET. 
Orestes, II. Ajax, majd Heléna, „Bachis.,, 

Agamemnon, Achilles, Cha'.chos, Őrség. 
Agamemnon. Megjött a párisi herceg? 
Heléna. Mit tudom én. Mondd drága sógor-

kám, nem adnál nekem egy jó tanácsot ? 
Agamemnon. De igen. Mikor mosakodsz, a 

kezed ne tar ts felfelé, raert belecsurog a 
viz a blúzodba, 

Heléna. Ne viccelj. Mondd, mit tennél t'% 
ha egy férfi azt mondaná neked: „Nem 
marad más hâtr?, csak a ravaszság ?" 

Agamemnon. (Gondolkodik.) Hát megkér-
dezném tőle, hogy ezt hogy gondol ta? 

Heléna. És ha nem mondaná mes; ? 
Agamemnon. Akkor megkérdeznék egy 

oko3 embert, hogy mit csináljak. 
Heléna. Köszönöm. 
Agamemnon. (Ragyogva ) Na, ugy-e! Csak 

én hozzám kell fordulni (Dúdol.) Jai, de 
kutya jó kedvem van. Hát jöfsz sógor-
asszony ? Egy kis zsuga is van odalent. 

Heléna. Nem megyek ! Migrainem van ! 
Hagyjatok! (Bachishoz.) A rabszolganők 
áll janak fel a terraszon. Kettőzni kell ma 
éjszakára az őrséget. 

Bachis. Igenis, felség ! (El) 
Heléna. (Maga elé.) Engem nem találsz 

készületlenül, hercegem ! 
Chalchas. (Pénzét számolgatja.! Nézd a 

csirkefogókat ! Elsütöttek egy osztrák szá-
zast ! Micsoda banda ! Ilyenekkel üiiön le 
tisztességes ember kártyázni! iMind el.kivcvc 
Helénát és Chalchast.) 

a fényképészeti 
$ & szaüüzleí 
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5. JELENET. 
Heléna, Chalchas. 

(Beesteledik.) 
Heléna. Chalchas. ha tudná, mit szenvedek! 

Ha nem mondja el senkinek, elmondom, 
hogy 6 itt volt. Itt . . . itt ü l t . . . itt ültem 
én . . . És nagyon szigorú voltam hozzá, 
Chalchas . . . nagyon szigorú . . . talán tul-
ságosan is . . . elkergettem, Chalchas és . . . 

Chalchas. Az istenek majd megsegítenek, 
oh Léda leánya ! Szedd össze magad és 
menj le vacsorázni. 

Heléna. Semmiképen. Itt maradok és 
megpróbálok aludni. (Leheveredik) És 
kérem Chalchas maradjon itt, jól esik ha 
a közelembe tudom. 

Chalchas. Köszönöm a kegyet. 
Heléna. Könyörögj jó Chalchas az Istenek' 

hez, hogy szép álmokat küldjenek. Óh bár 
tudnék aludni ! És találkoznék vele ál-
m o m b a n ! 

Chalchas. Menelauszszal ? 
Heléna. Dehogy ! 
Chalchas. Pardon a gyanúsításért. 
Heléna. (Behunyja a szemét.) Csak ál-

momban láthatom őt ! Chalchas könyörögj 
az Istenekhez, hogy lássam öt á lmomban ! 

Chalchas. Tessék csak r á m bizni. Meg-
teszünk minden lehetőt. Majd Apolloval 
beszélek, hogy szóljon Orpheusnak. Annak 
sok szívességet tettem a legutóbbi félisten-
választáskor. 

Heléna. (Nyújtózkodik.) Páris . . . Páris . . . 
(Elalszik.) 

Chalchas. (Nézi.) Alszik ! . . . Szegény 
asszonyka ! Milyen csinos . . . de miiyen 
csinos. (Csettint.) P tu j Chalchas, nem szé-
gyenled magad ? 

Páris. (Rabszolgának öltözve szétnyitja 
a függönyöket, hallgatózik, bejön, megérinti 
Chalchas hátát.) 

Chalchas. (Összerezzen) Ki az ? 
6. JELENET. 

Heléna, Chalchis, Páris, majd Bachis. 
(Félhomály.) 

Páris. Csönd ! 
Chulchav. (Ámulva,) Páris, ön az? 
Páris. Én vagyok. Megmondtam neki : 

Harmadik fokozat: a ravaszság.(Elrejtőzik.) 
Bachis. (Lámpát hoz balról.) Felség, 

megkettőztük az őrséget, ahogy parancsolta. 

Bachis. Tessék lejönni á vacsorához. Ka 
az u rak ittak valamit, -biztos megint lesz 
kártya. 

Chalchas. (Élénken.i Igazán ? . . . Na 
akkor . . . megyek. (Mindketten el.) 

7. JELENET. 
Páris, Heléna. 

Páris. (Előjön rejtekéből és nézi az alvó 
Helénát.) Az Istennő megtartotta szavát. 
Szemtől-szembe láthatom Helénát. Müy 
szép! Vájjon szeret-e? . . . Vájjon mikor 
üt már a pásztor várvavárt órája ? 

Páris. Mi ez a zene ? . . . (Balra néz ) A 
királyok mulatnak odalenn a Bachus-pta-
cében. (Letérdel Heléna előtt.) 

Heléna. (Felriad, meglátja Párist.i Ki ez ? 
Páris hercege? 

Páris. Én vagyok az, PárisJ! 
Heléna. Oh . . . ugye . . . most álmodom, 
Páris. Mit mondasz ? 
Heléna. Ugye ez álom, ez nem lehet v i -

lóság. Chalchas könyörgött értem. 
Páris. (Maga elé.) Azt hiszi, hogy ál-

modik. Ne riasszuk fel. (Heléna feláll.) 
Heléna. Rózsaszin álmodás rabul ejt ez a 

[szép. 
Ez a r i tka varázs. 
Csupa tűz a szivem nincs a földön ma 
kivül senki sem. mert ez csak álom 

Páris. Csak álom. 
Heléna. Csak álom. 
Páris. Csík álmodás 
Heléna. Mi más. 
Páris. Mámoros álom. 
Heléna. Ugy van, csak álom. 

Szerelmi mámor , tüzét csodálom. 
Páns. Isteni csodás. 
Heléna. Gyönyörű varázs, lelkem mosolygó 

Dalol a tó, 
Páris. Dalol a tó. 
Heléna. Istenek csókja h u ü a fákról soká, 
Páris. Soká. 
Heléna. Sokáig tar tson még e forró bűvös é ; 

Páris. Sokáig tar tson mégegyönyörű éj, ah! 
Heléna. Ma minden bánat sirba vesz. 
Páris. Ma minden bánat sirba vesz. 
Heléna. Csudás szerelmi álom ez, 
Páris. Csudás szerelmi álom ez. 
Heléna. Mámoros álom, 
Páris. Mámoros álom. 
Heléna. Tűz piros halálig perzselő kéj, 

Chalchas. Pszt 1 Nem látod, hogy alszik ? Paris. Isteni álom. 

I o n j f i t 
Mindenütt kapható 

L 
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Heléna. Isteni álom. 
Örökké tartson e szerelmes éj. 
Most P áris rám figyelj, a herceg 

[hallgat 
És csak a pásztor az felel, 
Szeretném tudni én. 

Paris. Mi a kérdés? 
Heléna. Szivem vár, figyellek már, hallgat-

[nom kéne tán, 
Nos jó, hiszen ez álom csupán. 

Párts. Szólj hát! 
Heléna. Moadd meg, de jól felelj, 

Hogy szebb-e Vénusz nálam? 
Paris. Királyné ! 
Heléna. Mondd meg, de jól felelj, 

Hogy szebb-e Vénusz nálam ? 
Paris. Királyné ! 

Azért jutott neki az alma, 
Mert legyőzött az ő hatalma, 
Nem adott oly sokat, mint Te az 

[etikettre. 
Heléna. Tán lengébb volt. 
Páris. Ne mondd. 
Heléna. A toalettje. 
Páris. Nem fedte be állát, sem vállát, 

Az Istenek szabták ruháját, 
Kosztüm rajt egy kis levélke volt 

[csupán, 
Heléna, ó te szép, letérdelek eléd. 

Heléna. Minthogy csupán csak álom, 
Páris. Valóban ez csak álom, 
Heléna. Nos hát mivel csak álom. 

Álom legyen ruhám. 
Páris. Mámoros álom 
Heléna. Mámoros álom, szerelmi mámor 

[tüzét kivánom. 
Páris. Isteni csodás, 
Heléna. Gyönyörű varázs lelkem mosolygó, 

Kár most a szó, 
Páris. Kár most a szó. 
Heléna. Isten csókja hull a fákról 
Páris. Soká. 
Heléna. Soká. Sokáig tartson még e forró 

[bűvös éj! 
Páris. Ejh ah ! 
Hdéna. Ma minden bánat sirba vesz, 

Csudás virágos álom ez, 
Mámoros álom, 
Tűz piros halálig perzselő kéj, 
Isteni álom, 
Örökké tartson e szerelmes éj, 
Az .álom de szép, az álom de szép, 
Áldásként küldte tán az ég. 

(A duett végén Menelausz megjelen a 
nézőtéren.) Felnéz a szinpadra. 

Menelausz : Mi ez ? (Ordít.) Mi ez ? Kez-
dek gyanakodni 

Orestes. (A színpadon megjelen a nők-
kel, majd utána az egész személyzet le a 
nézőtérre és kézenfogva Menelauszt fel-
viszik a szinpadra.) 

8. JELENET. 
Voltak, Menelausz. 

Menelausz. Itt vagyok, anyuskám. 

Heléna. (Nagyot sikolt és Menelausz kar-
jaiba esik.) A férjem, hát mégsem volt 
á lom?! 

Menelausz. Micsoda álom ? En nem alud-
tam, én csak egy kicsit szunditottam és 
közben itt a feleségemet egy rabszolga 
ölelgeti! Ez az én formám. 

Heléna. Ne ordíts ugv, kérlek! 
Menelausz. Még ne is ordítsak ? Ki ez a 

rabszolga ? 
Heléna. Inkább arról beszélj, hogy mért 

nem sürgönyöztél Krétából, te csúnya . . . 
azt hittem, már megfeledkeztél rólam. 
(Hozzásimul.) 

Menelausz. Hagyjuk a főzést. Ki ez a 
rabszolga . . . 

Heléna. Milyen vidék az a Kréta ? Te, le-
hetne oda menni nyaralni? Vadásztál? 

Menelausz. (Páris arcába néz.) Szent Isten, 
ez Páris herceg! (Megtántorodik.) 

Heléna. Jaj, drágám, biztosan tengeri be-
tegséget kaptál. 

Menelausz. Azt nem, de még kaphatok! 
Micsoda disznóság ez ! Páris hercege a fe-
leségem hálószobájában éjszaka. Hallatlan, 
az ember csak kiteszi a lábát! Hé, emberek ! 

Paris. Ne ordítson ! 
Menelausz. Ne ordítsak ? Hát mit csinál-

jak. Dehogy nem orditok. (Ordit.) 
Páris. Legyen esze, ilyen esetekben a 

férjek inkább hallgatnak. 
Menelausz. Én nem vagyok férjek, én 

én vagyok, a Menelausz, a szegény kis meg-
csalt, árva, anyátlan, apátlan Menelausz. 
Jaj. mamám. (Sir.) 

Heléna. Ugyan hallgass már, mind ide-
csődited a királyokat. 

Menelausz. Hadd jöjjenek, én csak egy 
szegény, egyszerű király vagyok ! 

(Folyt, köv.) 
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H A L L Ó , M I Ú J S Á G ? 
KATICABOGÁR a cime a Budai Színkör 

idei első újdonságának. A .Katicabogár'" egy 
pompás operett, Marthon Géza irta a muzsi-
káját, Kőváry Gyula a szövegét és Harmaih 
Imre a verseit. A színkörben már megkezdték 
az operett próbáit még pedig két vendég-
művésszel : D'Arrigó Kornéllal és Halmay 
Tiborral. A többi szerepet Kulcsár Juliska, 
Papp Manci, Tihanyi, Pataki és Fülöp játsszák. 
A bemutatóig is csupa érdekesség Sebestyé-
nék műsora. Hétfőn „Sztambul rózsája" megy 
Achmed bey szerepében László Andorral, a 
Király Szinház tagjával, Kondzsa Giillt Pásztor 
Ferike fogja játszani. Kedden Sudermann 
drámája, az „Otthon" kerül szinre, szerdán 
operapremier lesz, a „Vasfeszület*-et mutat-
ják be, csütörtökön ünnepi előadás a budai 
ellenforradalom emlékére, pénteken lesz a 
„Vasfeszület" másodiK elősdása. szombaton 
a nagysikerű „Tul a nagy Krivánon* megy, 
vasárnap este pedig a „Koldusdiák". 

SOMOGYI MÓR zongoraművész zene-
konzervatóriumában nyo'c vizsgahangversenyt 
íaríottafr a zongora, ének és hegedű tanszak-
beli növendékekkel. Az a művészpedagógiai 
rendszer és komoly, klasszikus irány, amely-
ben a növendékeket nevelték az intézetnek 
a fővárosi zeneintézetek között, legelőkelőbb 
helyet biztosit. A zongora tanszakon egyesek 
már művészi magaslaton állnak. A hegedü-
osztálybeliek leginkább fejlett technikájukkal 
és tiszta intonációjuk áital tűntek ki, mig az 

Hamis fogakért, 
arany , ezüst és brilll&nsért bárkinél többet fizet I Telefon 
GOLDNER KÁROLY, VII, Rottenbüler-n. 64. | 135-83. 

j S l f É § t 0 f ¥ O S Í 'ntézet! 
v n . , Dohány-utos 89. Rendel : 11—1 és 4—7 órftlg. 

BrlUfénsot aranya! 
nap i á r b a n v e s z e k . H&zhoz megyek. Telefon: 163—63 
POSTL éksze rész , IV, S e n m e l w e i s - u t c a 19., I. en-. 

SANTE toilette-oikkek a legfényesebben b9váltak ! 
SANTE-féle Lanolin rânotalanitôszer. SANTE uzBr-
veaztö. SANTE m i t suscv i z . — Kizárólagos készítője : 

Stelnbsrgné, V., ker, Erzsébet-tér 8. sz. 

énekosztályokban kitűnő hangvétellel és mind-
végig nemes ízléssel oldották meg feladatu-
kat. A hangversenyeken a műsor minden 
számát a nagyszámban megjeleni közönség 
lelkes tapssal kisérte. 

NÉGY ESZTENDEI távol ét után vissza-
érkezett Budapestre Zátony Kálmán, a Víg-
színház kiváló tehetségű művésze. Zátony 
vitézül vetekedett a világháborúban, azián 
orosz fogságba került. Négy évig szenvedett 
orosz fogságban s most, hogy hazakerült, 
pályatársai őszinte és igaz örömmel fogadták, 

IJJ ÁLMOSKÖNYV. Az álomfejtések tudo-
mánya talán egyidős az emberiséggel. Az 
álomfejtőknek mindig nagy becsülete volt és 
így később, a könyvnyomtatás föltalálása 
után egyre-másra készültek álmoskönyvek. 
Minthogy minden ember íöbbé-kevésbbé 
babonás vagy legaiább is kabaiás, már régóta 
hiányát éreztük egy uj modern magyar álmos-
könyvnek, amely az elavult, ponyvaszerüségt 
magyar álmoskönyveket pótolja. Krúdy Gyula, 
a népszerű iró, érdekes és érdem ; s vállal-
kozása volt egy uj magyar álmoskönyv meg-
szerkesztése és íme — előttünk var. a 368 
oldalas vaskos uj álmoskönyv. Babona-
magyarázatok és a tenyérjóslás könyve egé-
szítik ki a nagyszerűen megszerkesztett köny-
vet. Küiön megemlítjük Szada István fantasz-
tikus rajzait, amelyek valóságos gyöngyei a 
grafikus művészetnek. A gyönyörű, színes 
borítékban megjelent vaskos tótét ára 10»/a 
felárra] 79 korona 20 fillér. 

A SzenLfiellértuíiid Parkja 
M E G N Y l L T « Frenreisz István. 






