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Ben Blumenihal amerikai direktor 
nyilatkozik a magyar színházakról 

Érdekes és előkelő vendége volt Buda-
pestnek a legutóbbi két héten át Ben Blu-
menthal, a newyorki United Play Corpora-
tion elnöke személyében, aki kétségkívül a 
legszámottevőbb ama színházi foreignerek 
között, akik az utóbbi időben átrándultak 
hozzánk az Újvilágból. 
Az United Play Cor-
poration hatalmas, a 
mi legvérmesebb fan-
táziánkat is felülmúló 
tőkével rendelkező vál-
lalat, amelynek Atne-
rikában mindenfelé 
nagy színházai, film-
gyárai, mozijai vannak 
és igy elnökének, aki 
ismert szakember a 
maga sokoldalú mé-
tierjében, véleménye 
különösen érdekelhet 
bennünket. Mr. Blu-
menthal, aki igazi ame-
rikai temperamentum, 
végtelenül rokonszen-
ves úriember, sorra 
látogatta a Vígszín-
ház, Királyszinház, Vá-
rosiszinház előadásait, 
megfordult számos mu-
latóhelyen és mozi-
ban, a legnagyobb elis-
meréssel és elragadtatással nyilatkozott mind-
arról, amit tapasztalt, de igazságérzete mel-
lett mindemellett nem szorítkozott pusztán 
udvarias dicséretekre. Mint az alábbiakból is 
látható, Mr. Blumenthal objektiv szemmel 
járt körül Budapesten és helyes érzékkel itéli 
meg színházi életünket. 

BEN BLUMENTHAL 

— A magyar színészeknél és színésznők-
nél — mondta nekünk Mr. Blumenthal, — a 
legjobban meglep izzó temperamentumuk, 
ami kétségkívül az éghajlattal és a talaj-
viszonyokkal együtt jár. A színésznők, min-
den udvariís bókolási szándék nélkül mon-

dom, elragadóan szé-
pek. A művészek ilyen 
kvalitásai mellett na-
gyon meglepett a sta-
tisztéria fogyatékossága 
és ha ismernék a mi 
színházainkat, amelyek 
a legkisebb mellék-
szereplőre is oly nagy 
súlyt helyeznek, mint a 
főszereplőkre, megérte-
nék ezt a csodálkozá-
somat. 
\ Megkérdeztük, hogy 
volt-e utjának valami 
üzleti célja is, 

* — Mindenesetrenem 
csupán szórakozni jöt-
tem ide. Elsősorban a 
kíváncsiság hajtott. Kö" 
zelről akartam megis-
merni azt a földet, 
ahonnan a világhírre 
jutott magyar szerzők. 
Molnár Ferenc, Herczeg 
Ferenc, Heltai Jenő, 

Drégely Gábor, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, 
Szirmai Albert elindultak, de azok a hirek, 
amelyek ittlétemmel kapcsolatban elterjedtek, 
szintén nem nélkülöznek minden alapot. Va-
lóban folytattam és folytatok még tárgyaláso-
kat bizonyos színházak átvétele tárgyéban, 
de ezekről ez alkalommal nem nyilatkozhatom. 

Angeio fotografía 
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— A színházban egészen magukkal ra-
gadtak a teli házak, a lelkes és megértő kö-
zönség, amely a mag>ar színházi kulturát 
teljesen európai színvonalon állónak mutatja. 
Budapesten láttam életemben a legszebb 
színészi produkciót : Hegedűs Gyulát „Az 
ördög" címszerepében. Alakításán meg lehet 
érezni, hogy a szerző szellemi kontaktusban 
volt szereplőjével és biztosithalom önöket, 
hogy Molnár hires darabjának sehol sem 
volt, de nem is lesz olyan alakitója. Nem 
tetszik nekem, hogy olyan korán kezdődnek 
a színházak. Én nem tudok éhgyomorral 
színházba ülni és meg vagyok róla győződve, 
hogy a legtöbb embert idegessé !esz;. ami-
kor színházban vacsorára kell gondolnia. 
Sehol a világon nem kezdik ilyen korán a 

RÁTKAI MÁRTON ÉS PÉCHY ERZSI 
Király Szinház : „Az utahi lány" 

(Angelo fotográfia) 

színházakat. Persze, meg tudom érteni, hogy 
az önök közlekedési és világítási viszonyai 
mellett jelenleg nem megy máskép a dolog, 
de meg vagyok győződve afelőí, hogy ez rö-
videsen meg fog változni. Ugy hallom kü-
lönben, hogy a közel jövőben uj szinház 
nyílik meg Budapesten, ahol vacsoraidő 
után kezdődnek majd az előadások. Látja, 
ez a helyes. Meggyőződésem, hogy az uj 
szinház megnyitása után a többi is kényte-
len lesz erre a későbbi kezdési rendszerre 
áttérni. Ha nekem szerepem lesz a budapesti 
színházi életben, első dolgom lesz ebben az 
irányban tenni valamit. 

Megkérdeztük Mr. Blumenthaltól, mit szól 
a magyar filmművészethez ? 

— Őszinte akarok lenni a feleletnél is. A 
magyar filmgyártás az amerikai arányokhoz 
szokott szemnek bizony nagyon kisméretű 
és a gyermekcipőkét koptatja. De a jelekbő; 
meg lehet állapítani, hogy az önök kino 
művészete nagy jövő előtt áll, ami nem i) 
csoda, amikor annyi nagyszerű írójuk éi 
színészük van. Ez az ország egyenesen pre 
desztinálva van .arra, hogy nagyarányú film 
termelő országgá fejlődjék. Persze, azokat t 
minden fantáziát meghaladó újításokat, u. 
eszközöket, amiket Amerika produkált a há-
ború alatti években, az önök pyárai nem 
szerezhették be, egyelőre be se szerezhetik 
és igy évekig is eltart, amig a fejlődés ma 
fokéra jutnak. Ehhez azonban a Külföld é 
elsősorban a külföldi tőke érdeklődését ke! 
felkellaniök. Amerikában egyébként mindent 
foglalkozik már filmmel. Horribilis tőkéi 
mozdulnak meg a filmgyártás fejlesztése é> 
kiaknázása érdekében és minden embernek 
két foglalkozása van : egy rendes és eg} 
mellékfoglalkozása — a film. Ahogy önökné 
indul, nemsokára Budapesten is ugyan igy 
lesz. 

— Tény az, — fejezte be a beszélgetés' 
Mr. Blumenthal, — hogy minden, amit Buda-
pesten láttam és tapasztaltam, őszinte gyö-
nyörűséggel töltött el, boldog yagyok, hog; 
itt lehettem és megismerkedhettem önökkel 
magyarokkal. 

Mi is nagyon örülünk, hogy megismerked-
hettünk Mr. Blumenthal, amerikai direktorral 
és örömmel nyugtázzuk azokat a kedves 
bókokat, amelyekkel színészeinket, Íróinkat és 
színházainkét illette. 
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RÁTKAI, IHÁSZ. SOMOGYI, PÉCHY, NÁDOR 
Király színház: „Az utahi lány" 

(Angelo fotograf a> 

Angol operettel ad évadnyitó ujdonságu! a 
Király Színház és ezt a műfajt, mely egykor 
oly népszerű és annyira kedvçlt volt nálunk, 
mint valami exotikus csemegét fogadjuk ma, 
amikor idestova már el is feledtük, milyen 
az angol operett. Bécs és Berlin szolgált ki 
bennünket, ami az importot illeti, operett te-
rén a háború kitörése óta és a bécsi, ber-
lini operettlibrettók kényszeredett komolysága 
után felüditően hat az a burleszk komikum, 
qmely felrúgja még azt a kevés logikát is, 
amit a középeurópai szövegkönyvirók res-
pektálnak, amely semmibe sem veszi a 
mesét és szinte a l'art pour l'art elvére he-

lyezkedve csupán mulattatni, kacagtatni akar, 
első pillanatra meglepi az embert. A bécsi 
operett elkényeztetett bennünket. Hozzá-
szoktatott ahhoz, hogy az operettnek komoly 
zenéje is van, drámai fokozásokkal, komor 
bonyodalmakkal, melankolikus ellágyulások-
kal. Az angol operett nem ismeri mindezt. 
Valami egészen sovány kis mese elegendő 
ahhoz, hogy énekkel, tánccal, látványosság-
gal, főként pedig vidámsággal teleaggatva a 
legnagyobb operettsikert váltsa ki. 

Soha szembeszökőbb az a nagy külömb-
ség a két műfaj között nem volt, mint most, 
amikor hat esztendei háborús és forradalmas 



4 S Z Í N H Á Z I E L E T 

történelem után a béke és rend révébe 
evezve ismét angol opefelt premierjén jelen-
tünk meg "a Király Színházban. A színház 
jóval előttünk fedezte fel a differenciát és 
hiven alkalmazkodott a következményekhez. 
Elsőrangú látványosságot csinált „Az ulahi 
lány"-ból, amelynek előadásához a techni-
kai kellékek mellett pompás művészgárda 
állt rendelkezésére. 

Szines, mozgalmas képpel kezdődik a já-
ték. Egy nagy londoni szálló hallja tárul 
elénk. Tele közönséggel, amelynek soraiban 
egy vörösszakállas, Shaw Bernardhoz hasonló 
újságolvasó uron akad meg a szemünk. Nem 
is sejtjük, milyen fontos bonyodalmak elő-
idézője lesz ez a különös férfi. A történet 
magvának első láncszemét hamarosan meg-
tudjuk. Megjelenik a szállóban Lord Amers-
ham, aki i!t akar ja bemutatni édesanyjának 
azt a lányt, akit szeret és akit feleségül 
akar venni. A fiatal lord dalban 'érzelmes 
bensőséggel mondja el, hogy „Van egy kicsi 
lány", akiért a szive dobog és aki őt bol-
doggá tudná tenni, azt azonban elhallgatja, 
hogy ez a kicsi lány Manners Dóra, a hires 
primadonna, aki viszonfszereti az ifjú és 

„ KÁTKA1 MÁRTON 
Király Színház: „Az utahi lány" 

(Anßelo iotografia) 

SOMOGYI NUSI 
Király Színház: „Az utahi lány" 

(Angelo Iotografia) 

szőke lordot. Az előkelő mama megnyugtatja 
fiáját ha az a „kicsi lény" valóban olyan 
szép, kedves, elragadó, valószínűleg nem lesz 
akadálya az anyai áldás megadásának. 

De addig, amig erre kerülhet a sor, sok 
bonyodalmon kell átesnünk. Mindenekelőtt 
azonban megismerkedünk Manners Dórával, 
akinek szépségét és kedvességét nem is 
ecsetelte kellően Lord Amersham. Vele jön 
Sandy is, a kitünö Sandy, a bonvivant. 
Dóra partnere, aki minden lányba szerelmes, 
de legesleginkább abba az ismeretlen szőke 
bakfisba, akit a propelleren pillantott meg. 
Sajnos, a lányka eltűnt szemei elől és ő most 
hiába keresi. De mint deux ex machina, 
hirtelen nagy csörömpölés hangzik az utcá-
ról. Nagy izgalom, mindenki az ablakhoz 
fut : . . egy autó nekiszaladt egy kocsinak... 
a kocsiban egy fehéruhás lány . . . nem se-
besült meg, csak elalélt, ugy hozzák be a 
hallba — Sandy ismeretlen imádottját. 

Mikor magához tér, megtudjuk az ulahi 
lány történelét. A szőkefürttü bakfis Una, 
akinek Utah a hazája. Az anyja mormon 
származású és igy a leánykát már születé-
sekor eljegyezte egy mormonnal, a mormo-
nok ' egyik prófétájával. Una azonban nem 
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akar feleségül menni a mormonhoz és atyja, 
hogy leányát megmentse az ellenszenves 
vőlegénytől. Londonba küldi ismerőse, Lady 
Amersham házába. Sajnos kevés reményevan 
a menekvésre, mert már Londonba való meg-
érkezésekor megpillantotta az őt üldöző 
mormont. 

Időközben az a komor, vörösszakállas új-
ságolvasó, aki a darab kezdetén fölkeltette 
figyelmünket, felkelt helyéről és kisietett, de 
cilinderét összecserélte a jámbor TrimnMt, 
henles és husfüslölde-tulajdonos szürke ka-
lapjával. Hogy ki ez a Trimmit és hogyan 
került ide ? Dórának, a primadonnának, mint 
ez egy primadonnához illik, van egy szoba-
leánya is, a pajzán, vi-
dám, kedves Clancy. En-
nek vőlegénye a jámbor 
Trimmit, akit a hotelboy-
jal rendelt ide. Trimmitet 
egymás után éri a sok kel-
lemetlenség. A teáért min-
den pénzét elszedi a pin-
cér, de ezzel szemben el 
is viszi a teáját még mi-
előtt kiihatta volna. Végül 
pedig a kalapját elcserélik. 
À „cidi^je helyett cilin-
dert kap, de még nagyobb 
lesz a megrökönyödése, 
mikor a cijinder bélésében 
álló felírásból kisütik rá, 
hogy ő a keresett mormon. 

A fő tehát, hogy Unát 
megszabadítsák üldözőjé-
től. Dóra vállalkozik erre 
a feladatra. Abban a hit-
ben, hogy Trimmit a mor-
mon, kacérkodik vele és 
végül ráveszi, utazzék Pá-
risba, ahol majd találkoz-
nak. A jámbor Trimmit 
nem is olyan jámbor: kap-
va kapazalkalmon és utaz-
ni készül, csak éppen pénze 
nincs hozzá. Sandy segiti 
ki zavaréból, a szerelmes 
Sandy, aki Unát kis zacs-
kó konfettivel ajándékozza 
meg : ha bajba jut, csak 
szórja el a papirsze-
letkéket, utána fog menni 

azok nyomán. Erre az óvóintézkedésre két-
ségkívül nagy szükség is van, mert mialatt a 
társaság az álmormont igyekszik eltávolítani, 
az igazi mormon hamis névvel, rózsaszínű 
levélkével elhívja Unát és hat másik ifjú 
hölggyel egy ' t e 'abolja. Dóra egyelőre nem 
tud erről, boldogari láncol végig a hotel hall-
jában, amikor egyszerre szemben találja ma-
gát Lady Ame;?hammel. 

— Ez az a „kicsi lány" ? — kérdi szigorú 
hangon a lady fiától. 

A remegő ig»n feleletre azután kijelenti, 
hogy sohasem fog beleegyezni abba, hogy 
fia ilyen nőt vegyen el feleségül. 

Lesújtó ez a kijelentés, de a szerelmesfek 

PÉCHY ERZSI 
Király Színház: „Az uiahi lány" 

fAngelo fotog'afiaj 
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kénytelenek túltenni magukat szerelmeiken, 
mert Sandy rémülten újságolja, hogy Una 
eltűnt, a mormon elrabolta. A cél : megta-
találni a kislányt és megszabadítani a mor-
montól. 

A konfetti elvezeti a társaságot egy ut-
cába, ahol az egyik kivilágitolt sarokablak 
függönyén megpillantják Una sziluettjét. Dóra, 
Lord Amersham, Sandy, Clancy és Trimmit, 
akiről szerencsésen kiderült, hogy nem azo-
nos a mormonnal, tanácstalanul állnak a 
ház előtt, Éjjel van, lélek nincs az utcán, 
mit tegyenek ? Trimmitnek mentő ötlete tá-
mad. Van egy tűzoltó ismerőse, attól elkéri 
a létrát és az ablakon át behatol a mormon 
házába. 

• A második felvonás második része a mor-

1HÁSZ ALADÁR és TÓTH BÖSKE 
Király Színház: „Az utahi lény" 

(Angelo fotográfia) 

mon lakásán játszik, ahová a létra segélyé-
vel az ablakon át hatol be Trimmit és Sandy. 
A keleti bujasággal berendezett szobában 
együtt szomorkodik -a kis Una a hat elrabolt 
művésznővel és nagy az öröm. mikor a sza-
badítók megérkeznek. A mormon, csodála-
tosképen eltűnt és helyette egy kivilágított 
tábla jelenik meg, amely közli üzenetét : nem 
mond le Unáról, tovább fogja üldözni. Egy-
előre azonban nincs mitől tartania a kis 
Unának : jó helyen van ő a szerelmes Sandy 
karjai között. Trimmitnek nagyon tetszik a 
mormon lakása. Hat nagyon csinos szoba-
leányt is fedezett fel, ami még kívánatosabbá, 
teszi a helyzetet és ott marad, hogy azokat 
is megszabadítsa. Magára ölti a mormon 
fantasztikus házikabátja!, de ezzel aztán me-
gint pórul jár : megcsípi Sherlock Holmes, -
akit a mormon lefülelésére küldtek ide. No 
de Trimmit se veszti el lélekjelenlétét. Nya-
lábra kapva a hatalmas detektívet és egy 
ügyes dzsiu-dzsicu mozdulattal a vállán terem. 

— Jöjjön l e ! — kiáltja a tehetetlen Sher-
lock Holmes. 

— Jöjjön föl — feleli a vidám Trimmit. 
A veszedelmes helyzetben a fürge kis hen-

4es marad a győztes. Ledönti a detektívet a 
díványra, villámgyorsan becsavarja a sző- ' 
nyegbe és amíg Sherlock Holmes kikászál a 
pamlagteritőből, ő az ablakon ét gyorsan 
lekúszik a létrán. 

A harmadik felvonásban a londoni „Keleti 
Park" nagy jelmezes müvészestélyén talál-
kozik ismét az egész társaság. Itt van Dóra, 
Amersham György "lord, Sandy, Una, Clancy 
és — Trimmit is. Nagy a félelem, hogy a 
mormon ide is eljön Una után, de csakha-
mar kiderül, hogy nincs ok már semmi ag-
godalomra : a mormon egy levélben közli, 
hogy visszautazott hazájába és lemond Uná-
ról. Semmi akadálya sincs tehát annak, 
hogy Sandy végre feleségül vegye azt a 
leányt, aki legeslegjobban tetszik neki. Una 
boldogságéból kijut Dórénak is : Lady Amers-
ham szive meglágyul és megengedi, hogy a 
fia bemutassa néki a menyasszonyát és 
hogy teljes legyen az öröm, nyilatkozik Trim-
mit is, aki mégis csak ugy véli, hogy a 
mormon hat szobalánya helyett jobb egy 
neki, az igazi, a kis Clancy. Ezzel a hár-
mas eljegyzéssel végződik nagy örömben „Az 
utahi lány" meséje. 
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Szárazon, puszta vázlatában mondottuk el 
itt azt, amit James T. Tanner, az angol lib-
rettiste operettszöveggé dolgozott föl. Ami 
ezentúl a szövegben van, azt nem lehet 
puszta szóval egy színházi beszámoló kere-
tében elmondani. Az a'tömérdek vidámság, 
bohóság, ami örökösen foglalkoztatja nevető-
izmainkat, kétségkívül nemcsak az angol 
szövegíró érdeme, hanem a szöveget fordító 
Karinthy Frigyesé is, aki ezernyi szellemes-

séggel tűzdelte tele ezt a librettót és érdeme 
az előadóknak, akik bőven adnak a magu-
kéból hozzá. Áll ez különösen Rátkai Már-
tonra, Trimmit ellenállhatatlanul kedves sze-
mélyesitőjére, aki bátran szerepelhetne a 
szinlapon, mint társszerző. Egész sereg ki-
szólása-van, amely rövidesen szállóige lesz 
Budapesten. 

Az uj operett zenéjét Sidney Jones, a 
„Gésák", a „San Toy" és sok más hires 

SOMOGYI NUSI ÉS RÁTKAI MÁRTON 
_Kiráfy Színház: „Az utahi lány" 

/ 
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angol operett komponistája irta Paul A. 
Rubens, „A hollandi lány" nemrég elhunyt 
zeneszerzője társaságában. Csupa friss, lük-
tető ritmus, igazi angol muzsika az, amit ka-
punk tőlük és alig van „Az utahi lány"-
nak zeneszáma, amely ne számithatna jog-
gal a legnagyobb népszerűségre. Itt van 
George finom, behizelgően meleg daliamu 
vallomása, a „Van egy kicsi lény", majd 
Dóra belépője, a nagyszerű ritmikáju „Várj 
csak babám", amelynek refrénjét (Minden 
férfi jómadár) máris éneklik mindenütt Pes-
ten. Kitűnő dal Sandy nagy száma, a „Mikor 
a gólya", valamint a nagyszerű tánckettős, 
az „Együtt mentünk a bálba", amelyet 
Clancy és Trimmit adnak elő. Az utcai je-
lenetben pedig — hogy csak a főbb számo-
kat említsük meg, — van egy vokálkvartett, 
zenekíséret nélkül . (Egy mormon), amelynek 
előadása a legjobb orfeumi angol énekesek 
produkciójára emlékeztet. 

TÓTH BÖSKE és IHÁSZ ALADÁR 
Király Színház: „Az utahi lány" 

(Angelo fo'ografia) 

Az uj operett sikere érdekében a Király 
színház kitűnő együttest állított csatasorba. 
Dóra szerepében Péchy Erzsi vonult be dia-
dalmasan a Király színház színpadára. Éneke, 
színjátszó művészete, temperamentuma, szép-
sége egyaránt hódit és nagy feltűnést kelte-
nek pompás toalettjei. Partnere, Lord Amers-
ham szerepében a rokonszenves Nádor 
Jenő, akinek kellemes hangja szépen csen-
dül az angol melódiákban. A címszereplő 
Una Tóth Böske kedves egyéniségével hat, 
Clancy szerepében pedig Somogyi Nusi ve-
télkedik énekben, játékban, táncban a leg-
jobb angol szubrettekkel. Az ő partnere 
Rátkai Márton, akinek humora éltető eleme 
az előadásnak és magával ragadó hatást kelt 
minden mozdulatával. Sandyt Ihász Aladár 
játssza kedvesen és sok közvetlenséggel, 
egy ezredes szerepében kedves alakításhoz 
jutott Szirmai Imre, Zala Karola padig finom 
és előkelő Lady Amersham. Külön esemény 
Latabár Árpád mint Sherlock Holmes. Kis 
szerepe van, de kabinetalakitást csinál belőle. 

Attól a sablontól, hogy a sikert mi és itt 
Ä állapítsuk meg, azt hisszük, ezúttal eltekint-

hetünk. Nincs rá semmi szükség. Egy hete 
n* már erről a sikerről beszél egész Budapest. 

RÁTKAI MÁRTON és LATABÁR ÁRPÁD 
Király Szinház: „Az utahi lány" 

(Angelo fotográfia) 
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Miért akar minden nö 
sszinésxnő lenni? 
Irta: SZÁSZ ZOCTÂS 

Nem szükséges az embernek valamelyik 
színházi lap szerkesztőjének vagy színiisko-
lai tanárnak lennie, az élet s főleg a nagy-
városi élet minden egyszerű megfigyelőjének 
a tapasztalása elég annak megállapításához, 
hogy körülbelül mindén nő lelkén életében 
egyszer legalább átsuhan az a szándék,* 
hogy színésznő lesz. Legföljebb ázt a meg-
szorítást fogadom el, hogy minden csinos nő-
nek lelkén, ami azonban nagyon tág megszorí-
tás, mert hisz igen kevés azoknak a nők-
nek száma, akik nem tartják magukat csi-
nosaknak, Sokkal elterjedtebb ez a hajlam a 
leányoknál, mint például a versírás vagy 
általában az irodalommal való foglalkozás 
a fiuknál, mert hisz ehhez mégis bizonyos 
műveltség szükséges s igy ez a fiu-betegség 
inkább csak a felsőbb osztályokban divik. 
De a színpad felé való vágyakozás, sőt ván-
dorlás az összes társadalmi osztályok leá-
nyait izgatja, a bogárhátú kis falusi ház naiv 
gyermekeit ép ugy, mint a lipótvárosi vas-
beton-bérházban lakó raffinált félszüzet. 

Dőreség volna azt hinni, hogy ezek a leány-
álmok mind a művészet szeretetének ihleté-
ből fakadnak. Még maguk azok a hölgyek 
is, akik megtöltik a sziniiskolák tantermeit, 
tehát akik az álmodozás megvalósítása te-
rén már néhány lépésnyire előre jutottak, 
még ezek se gondolnak mind komolyan arra, 
hogy komoly művésznők lesznek vagy akár-
csak foglalkozásszerü színésznők. Ó nem. 
Ezeknek a hölgyeknek nagy része sokkal 
okosabb, semhogy ne tudná, hogy az a né-
hány tucat uj színésznői állás, amely éven-
kint mint uj működéskor megnyílik, negyed-
része se annak, ami a szinpad felé gravitá-
lok kielégítésére elég volna. Ha tehát a nők 
mégis évről évre állhatatosabban áramlanak 
a színészi pálya felé, ennek más oka kell, 
hogy legyen. 

Aminthogy van is. S ez nem más, mint a 
vágyakozás a szerelmi szabadság után, mint 
törekvés egy oly jelleg felöltésére, amely le-
hetővé teszi a nyárspolgári erkölcs béklyóitól 
mçnt s mégis a köztiszteletnek legalább egy 
minimumát nyújtó életmód megragadására. 

Ez a féktelen női tolongás a színház felé 

a női nem egy hatalmas erkölcsi szabadság-
harca : forradalom a mai nemi erkölcs ellen. 
Persze ez a forradalom is sok esetben bol-
sevizmussá, a szabadság ellenkezőjévé, tes-
tet, lelket, meg a nyárspolgári erkölcsnél is 
jobban lenyűgöző prostitúcióvá fajul. 

LATABÁR ÁRPÁD 
Király Színház: „Az utahi lány" 

(Angelo iotográfia) 
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PÁSZTOR. INKE, MAGYAR ERZSI, NAGY, LÉVAY, VÁRNAI. SZABÓ 
Esküféri Szinház : „A baba" 

(Röckel è, Kaulich lelv.) 

Volt egyszer egy francia kolostor. Barna 
csuhás szelid barátok dicsérték benne az 
Istent. Szelídek, jóságosak voltak a barátok, 
Istenke jó báránykái, akik kegyes alamizs-
nákból tengették életüket. Nagyon szegényes 
volt az alamizsna, amit kaptak, a környék-
beli parasztok nem igen támogatták a bará-
tokat. Pedig igazán rájuk fért volna a támo-
gatás, a kolostor tatarozásra szorult, s a ba-
rátok nem tudtak sehonnan sem pénzt ke-
ríteni. 

Esteledik. A kolostor kapuján most for-
dulnak be a kéregető barátok. Egyik sovány 
tyukocskát hozott, másik pár fej káposztát. 

Edmond Audran muzsikája zug, halkan és 
finoman, mint régi zenélő óra és porcellán 
babák fordulnak hangjára. Csudálatosan 
szőke a babák haja, lábuk a porcellán me-
revségével lép a menüettére, de a szivük. 
Istenem a szivük: ember-szivek, véres, köny-
nyes, szerelmes szivek. És az egész kérem, 
mint egy álom. Ahogy libben az Eskütéri 
Szinház bíborvörös függönye és a zenekar 
fölzeng, végig a négy felvonáson, mintha 
egy mesekönyv tündérkirálynői elevenedné-
nek meg. Ha elakarjuk mondani Ordeneau ur 
meséjét, a Babát, igy kell kezdenünk : egy-
szer volt, hol nem volt . . 
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néhány szél répát, harmadik ezt, negvedik 
azt, Lancelot, (Pásztor Ferike), a novicius 
pláne csak egy sonkacsontot, újságpapírba 
csomagolva. 

— De szegények vagyunk : — sóhajtja 
Maximin (Földváry), a barátok főnöke. 

— A nagybátyám az oka mindennek — ve-
szi át a sóhajt Lancelot — ha enyém lenne 
a vagyona, nem lenne többé szegény a ko-
lostor ! 

És elmondja, hogy nagybátyja, aki nem 
szereti a barátokat, csak akkor adja át neki 
a vagyont, ha megnősül. Ezt pedig ő nem 
teszi, itt akarja leélni életét imádságban, ve-
zeklésben, a kolostor falai között. 

Maximin busán ül le az udvar egy kőpad-
jára, s maga elé teszi az újságot, melyben 
a sonkacsontot hozta Lancelot. És az ujsag-
ban azt olvassa, hogy egy Hilárius nevü 
bábukészitő (Inke Rezső) olyan babákat ké-
szít, melyek beszélnek és megtévesztésig ha-
sonlatosak az élő emberhez. Nagyszerű ötlet: 
ha Lancelot elvenne feleségül egy ilyen ba-

P1NTÉR, GAÁL, LÉVAY, MAGYAR ERZSI, INKE, PÁSZTOR FERIKE 
Eskütéri Színház: „A baba" 

(RSckel és Ka blich felv.) 

bát, megkapná nagybátyja, az istentelen De 
la Chanterelle báró (Szabó) pénzét, s azért 
még sem szegné meg fogadalmát. Az ötlet 
tetszik a barátoknak s Lancelot felölti régi 
világi ruháját, a térdnadrágot, selyem frak-
kot, s útnak indul Hilárius mester boltja felé. 

Csudálatos Hilárius boltja I Tündérkirály-
fik, aranyhajú királykisasszonyok állnak a 
polcokon, s rugóra járva táncolnak, ölelkez-
nek, beszélnek, énekelnek. Legszebb müve 
Hiláriusnak az a két porcellán baba, melyet 
lányéról, Alesiáról (Magyar Erzsi) és felesé-
géről (H. Lévay Berta) mintázott. Ezt a két 
babát, mig a mester nem volt odahaza, ösz-
szetörték, s mert félnek haragjától, amikor 
hazajön, lánya és felesége állnak a babák 
helyére. Lancelotnak ezeket a bábukat 
ajánlja Hilárius feleségül, illetve anyósul. 
Alésia remegve várja ; megkôtik-ç az alkut, 
hiszen ő már régóta szerelmes Lancelotba, 
annak kedvéért jár naponta háromszor a 
templomba. A novicius megveszi a két bábut, 
melyet ládába csomagolnak, s elindul velük 
nagybályja kastélya felé. 
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VÁRNAI, MAGYAR ERZSI, SZABÓ 
Eskütéri Színház: „A baba" 

(Rückel és Kaulich felv.) 

Ehez a bájos történethez Edmund Audran 
muzsikája, nagyszerű színészek, bravúros 
rendezés, csudálatos díszletek, természetes, 
hogy az Eskütéri Színház a megnyitó da-
rabjával már győzőit I Bródy István igazgató 
rendezői zsenialitása a kis színpadon csu-
dákat mivelt. Báltermeket, hatalmas kolos-
tor-udvarokat varázsolt a színpadra, melyen 
olyan előadást produkált, mely rilkitja párját. 

A primadonna Magyar Erzsi, olyan ara-
nyos, kedvos Alésia, Hogy valósággal szen-
zációja volt az előadásnak. Az emberek, ha 
valami régi operette reprizén ülnek, sóhajtva 
szokták emlegetni a „régieket". Engedjék 
megjósolnunk : husz esztendő múlva a/.t fog-
ják sóhajtani az emberek : 

— Istenem 1 Micsoda Alésia volt az a 
Magyar Erzsi ! . . . 

Tehetséges színésznő Pásztor Ferike is, 
aki Lancelotot adta, szépen énekelt, pompá-
san játszott. Inka Rezső Hiláriusa, Szabó 
bárója. Várnay grófja, csupa jóizü alakítás. 
H. Lévay Berta nagyszerű komika, s egy kis 
szerepben Gaál Franciska bizonyította be., 
hogy jövője van az operette-szinpadon. 
Németh Annus, Földváry, ~Kulinyi, s mind a 
többiek valóban elsőrangút produkáltak, kü-
lönösen Bródy Miklós karmester. 

De la Chanterelle báró el van ragadtatva 
öccse menyasszonyától, s talán még jobban 
a még fiatal és szemrevaló anyóstól. Hila-
rius, aki a babákkal együtt érkezett a Chao-
terelle-kastélyba, mosolyogva nézi, mint te-
szik a szépet a báró és barátja, Leremois 
gróf (Várnay) a babáknak. Összegyűl a 
násznép, s mikor már megtörténik az esküvő, 
csak akkor tudja meg a mester, hogy a lá-
nyát és a feleségét adta el Lancelotnak. A 
novicius azonban megszökteti Alesiát, még 
pedig — a kolostorba. Furcsa nászéjszáka 1 
A barát még mindig azt hiszi, hogy egy bá-
but vett el feleségül, s egyedül hajtja álomra 
a fejét a fapadra. De felébreszti Alésia 
csókja, s a kis novicius szerelmesen borul a 
megelevenedett baba lába elé. 

Az ajtót pedig döngeti Hilárius és a nász-
nép, mely a szökevények után eredt. Mit ér 
vele a bábukészitő, ha meg is lelte őket ? 
Az ésküvo annak rendje és módja szerint 
megtörtént. S hogy a kolostor lakói, a bará-
tok se járjanak rosszul; Lancelot, vagyoná-
nak felét, nekik ajándékozza. 

Eddig volt, mese volt . . . 

PÁSZTOR FERIKE, MAGYAR ERZSI 
Eskütéri Színház: „A baba" 

(Rockel és Kau'ích felv.) 
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A burdonbengßi ßumerang 
KARINTHY FRIGYES 

montsre-filmje huszonkét részben, 316 felvonásban. 
Az ausztráliai „UItrahyper"-cég felvétele. 

Az első felvonás rövid tartalma : 

INKE REZSŐ. A BABÁK ÉS PÁSZTOR FERIKE 
Eskütéri Színház: „A baba" 

(Röckel és Kaulich kivétele) 

Kentudey, az ausztráliai elefántgyár 
igazgatója haragos viszonyban él legjobb 
barát jával , Ram-Ram bánya-kapi tánnyal , 
eki évek óta üldözi szerelmével a szép 
Mag Maryt, a „prerik nősténybikáját" , 
ahojjy őt egész Előindiában nevezik a 
vállain átvetett két pofaszakál l miatt, 
melynek titkát csak Eerlton ismeri, aki 
egy buvárharang mellékfolyosóján várja, 
hogy a dinamitszál l i tmány menetlevelé-
ről lenyalt bélyeget, amit a vakmerő ' 
Tsinfu mérgezett cián tortába kevert, a 
Kékfenekü Emberhangyász visszakapa-
ritja és ezzel ineg nenti Ázsiát a fenyegető 
katasztrófától. 

Már-már sikerül a csel, midőn Teddy, 
aki az Eiffel-torony tetejéről lecsüngő 

tengeralattjáró biztosító szelepeit á tha-
rapta, a medencében összegyűlt vizet rá-
ereszti arra a gyorsvonatra, amelyjen 
Burdon és Harry u taznak a biztos halál 
felé. Mag Marynak annyi ideje van 'csak, 
hogy elkapja a gőzharangot : de a gyé-
mántgumit már nem tudja megmenteni, 
a z a gaz cselszövők kezére kerül. A 
szép Ellen, aki magához r agad j a a ha-
talmat, levelet ir Parlton-nak, amelyben 
értesiti, hogy öt és fél perce van még 
hátra, amig a dugáttyu eléri az emeletet. 
Parltont â szerelem se tudja visszatartani, 
látván, hogy minden ellene fordul, felfedi 
Kentudey előtt az egész összeesküvést . 
De már késő : a két elefánt nem birja 
tovább a m a j o m h a j szeszt, amit Link, 
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a kémikus, ki csak cselből állt a Vas-
mirigy szolgálatába, hogy a cselszövők 
számára k ikénle l je Palton terveit, a pin-
céből fejlesztelt Hipperittel összeforasz-
tott csőben bocsát rendelkezésére a 
végső halál tusáját vivő szerelmes pár 
védelmezőinek. 

Ugyanott megtalálják a tojásokat is: 
most hát nyilvánvaló, hogy Gertrud nem 
a nevelő kisasszony vol', hanem maga 
Ten, a „korvettevő" Lili nem ismeri fel 
azonnal ellenségét, ugy tesz. mintha ál-
ruhában aka rná megtéveszteni apját , de 
csak azért, hogy Pol ' , aki be van avatva 
a szalámigyilkosok tervébe, pzt higyje, 
hogy Mag Mary volt a páncélszekrény 
tokjában, mikor a Frásztörő Álarc le-

LIESZKOVSZKY ARANKA 
az Operaház uj primabellerinája, aki szer-
dán debütált a „Zsidónő"-ben teljes és 
megérdemelt sikerrel. Az uj Primaballerina 
Guerranál tanult és 10 esztendőn át volt 
tagja az Operának, melyet a háború ki-

törésekor hagyott ott. 

nyúzta a bőrt fivére könyökéről, hogy a 
rejtelmes irás bir tokába jusson. Marynek 
nem sikerül Allan hasüregében meg-
találni a szelencét, de annyi ideje még 
van, hogy értesítse a vezetőséget. Egy 
kis intermezzo után, melyben a két sze-
relmes végre megpihenni látszik a ké-
ményben, amelyből nyugodtan lóghatnak 
fejjel lefelé, mert Ten visszaigazitotta a 
csontpalack mutatóját s igy a kigyók 
nem mászha tnak fel ; Mag Mary döntő 
lépésre határozza el igagát. Ugy tesz, 
mintha már megkapta volna a titokzatos 
lekvárzsibbasztót és szinleg leugrik a 
cseremiszeket szállító repülővonat lőpor-
tartályából — de Poll, aki már vár ja a 
bal lonban, e lkap ja a csolnakot , épen 
akkor, mikor a csapot kinyitották és a 
lovasok elérték a holdfogyatkozást. 

Ebből nyilvánvaló, hogy ki volt a 
gyilkos és a fiatalok egymáséi lehetné-
nek, ha az ősi kastély gázfejlesztőjében 
nem találnák meg a levelet, melyből ki-
derül, hogy Mary születendő gyermeke 
tudhat ja csak a titkot. A következő fel-
vonásban erről is megtudhat juk az igaz-
ságot. 

MI AZ OKA? 

Budapesten bonvivánban, 
Amint hallom, nagy hiány van. 
Azért kevés a bonviván, 
Mert frakkingben nagy a hiány ! 

BUFTI 

A színművészet ránk nézve sokkal fonto-
sabb érdek, mint oly nemzeteknél, melyek 
már müvelődésük kezdeményi nehézségeit le-
győzték s nemzetiségők biztos megalapításá-
nak korszakán jóval túl vannak; mert nálunk 
a drámai színészet művészi becsén fölül ha-
lottaiból csak nemrég feltámadt nyelvünk ter-
jesztését, művelését, csinosítását, irodalmunk 
gyarapítását s általán nemzeti műveltségűnk 
emelését' qnnyival is inkább eszközölhető — 
minthogy a költészeten kívül egy művésze-
tünk sincs annyira kifejlődve, mint éppen az. 

(Regélő, 1842, 4. oldat) 
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Pe&dr Gyula —"Dantonról 
A Nemzeti Színház igazgatósága végle-

gesen döntött az\őszi idény első eredeti be-
mutatójára vonatkozólag. Pékár Gyula há-
rom felvonásos drámai játéka, a «Danton» 
lesz az első újdonság1, amely november 5-én 
kerül bemutatásra. Äddig ugyanis két-három 
reprizre készül a Nemzeti és október utolsó 
ketében 24-től 31-ig a Rákosi ünnepségek 
kereteben Rákosi Jenő egyik színdarabját 
mutatják be, Äz ünnepség befejezése után 
fogják bemutatni Pékár uj drámáját. 

Szerdán osztották ki a szerepeket és jövő 
héten már megkezdik a próbákat. Dantont, 
a francia forradalom igazságügyminiszterét 
Ivánfy Jenő fogja játszani. A néptribun 
feleségének, Camille Desmoulins szerepét 
Dajór Gizi kreálja, mig a harmadik fő-
szereplő egy royalista lelkészt, aki Darito-
nék meghitt barátja volt, Mihályffy játssza. 

Nagy érdeklődéssel várják művészi és iro-
dalmi körökben Pékár Gyula uj színdarab-
ját, amely a francia forradalom legrette-
netesebb napjainak történetéből meriti anya-
gát. Most, hogy ,a próbák megindultak, 
felkerestük Pékár Gyulát, aki a közoktatás-
ügyi minisztérium államtitkára, hogy mond-
jon el egyet-mást a Színházi Élet olvasói-
nak uj darabjáról. 

— Most nyolc évvel ezelőtt irtam a «Dan-
ton»-t, — mondotta Pékár — és hosszú ideig 
íróasztalom fiókjában feküdt. Annak ide-
jén eredeti, rendkívül értékes okmányok 
jutottak birtokomba a francia forradalom 
idejéből, amelynek különösen az a kor-
szaka tünt fel különösen, amelyben Danton 
uralkodott. Mint ismeretes, a revolució igaz-
ságügyminisztere eleinte a legvérszomja-
sabb forradalmár volt. Danton hirdette a 
felügyelő-bizottmányban: «Félelmet kell ter-
jeszteni az arisztokráciában!» És ekkor kez-
dődtek meg a rettenetes mészárlások, ame-
lyek napokon át tartottak. 

— Később, miKor Danton másodszor meg-
nősült és egy royalista fiatal, tizennyolc 
éves leányát feleségül vette, teljesen meg-
változott. Äz 1794. juniusi hóhér végig ke-
gyelmet hirdet, meg akarja menteni a csá-
szárnét, védi az arisztokráciát, békét, nyu-
galmat akar. Danton lelkiállapotának ezt 
az óriási változását tárgyalja a dráma és 

índitóokait keresi. A darab egyes részletei-
ben megdöbbentő a hasonlatosság, a ma-
gyar rémuralom idejével. Mintha betürői-
betüre másolták volna az eseményeket, 
amelynek egy szenvedő személye magam 
is voltam. 

— A darabon, ismétlem, mindössze né-
hány szcenikai részt változtattam csak meg. 
A drámai játék a Nemzeti Szinház egész 
táisulatát fogja foglalkoztatni. 

Autogramm-délelötí 
Vasárnap, szeptember 26-án délelőtt fél-

tizenkettőkor kezdődik a Színházi Élet kiadó-
hivataléban (Erzsébet-körut 29.) az auto-
gramm-délelőtt, „Az utahi lány" három pri-
madonnája- : 

Péchy Erzsi, Somogyi Nusi és 
Tóth Böske 

adnak autogrammot és kaphatók lesznek 

Blaha Lujza 
aláírásával ellátott fényképek is. 

Pékár Gyula, a „Danton" szerzője 
(Röckel és Kaulich felvétele) 
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Egyetem Qelyeti s^iniisRola 
/ f j u/ növenűélccK 

Mult héten fejeződtek be a szinésziskolai 
beiratások, még pedig meglepő eredménnyel. 
A hozzáértők állítása szerint régen nem volt 
ilyen bő aratás tehetségekben. A felvételi 
vizsgák humoros epizódjai szinte eltűntek az 
idén, annyi komoly szinésztalentum akadt a 
jelentkezők között. 

A Színművészeti Akadémiában is tehetsé-
ges anyag került a bíráló bizottság elé. A 
felvétel bizonyos mértékben korlátozva volt, 
mivel az idei tanács nagyobb ujitások előtt 
áll. A kultuszminiszter legközelebb rendeletet 
fog kibocsájtáni, mellyel az Akadémia tan-
éveit háromról négyre emeli fel, ugyanakkor 
az utolsó év anyagát egy rendezői tanfolyam-
mal is kibővíti. 

A Szinészakadémia uj növendékei a kö-
vetkezők : Braun Gé a, Cagány Sándor, 
Ballagi Dénes, Tóth Rezső, Simony i Ferenc, 
Mátok Lajos, Palásthy Géza, Katona Imre, 
Somody Kálmán, Somló István, Knebel Irén, 
Wild Olga, Beregi Böske, Sebestyén Ilona, 
Nagy Mária, Torday Baba, Obernyák Erzsi, 
Horváth Elvira, Sipos Olivia, Donner Margit. 

KOSSÁ MAGYARY NATÂLIA 
az Akadémia végzett növendéke, pénteken 
lépett fel a Budai Szinkör-ben, a „Miss 
Hobbs" címszerepét játszotta nagy sikerrel. 

A Rákosi Szidi féle szinésziskolában. nyolc-
vanhat növendéket vettek fel, de a vissza-
utasítottak között is sokan voltak olyanok, 
akikből még jó színészek lehetnek. A jelent-
kezők között legtöbb volt a hivatalnoklány, 
a jogász, a diákkisasszony. Egész sereg olyan 
fiatal hölgy és fiatal ur is jelentkezett felvé-
telre, akik már filmen szerepeltek. Itt közöl-
jük a Rdkosi-iskola uj növendékeinek név-
sorát : 

Magyar Erzsébet, Győrffy Mária, Fekete 
Etel, Bircsák Hermin, Micskó Alia, Hoday 
Regina, Miklils Margit, Rosenberg Ferike, 
Krész Janka, Beödy Annie, Csermák Paula, 
Balogh Klári, Gerster Sári, Jankovich Klári, 
Sándor Böske, Kádár Erzsi, Lopár Juliska, 
Kunstetter Juliska, Rózsási Ibolyka, Fradi 
Margit, Tomis Margit, Földessy Paula, Kar-
porik Juliska, Gefin Mária, Egressy Róza, 
Szokolay Julia, Hartmann Sarolta, Lantos 
Rózsi, Pollacsek Elvira, Vig Irma, Sugár 
Ida, Weisz Margit, Raskó Teréz, Pilis Piroska, 
Bartsch Blanka. Paczek Ilona, Kónyái Edith, 
Gerster Sári, Sárközy Teri, Herczka Margit, 
Schmied Ilona, Kövessy Ilona, Körmendy 
Juliska, Mark Irén. 

Andor Viktor. László Miklós, Apfelbaum 
Arnold. Sugár Gyula, Káldor Jenő, Verebes 
Ernő, Tornya Jenő, Kárpáthy Zoltán, Horváth 
Gábor, Sala Domonkos, Zsin Zoltán, Drenka 
Béla, Gallai Ernő, Krámmer László, Marcinek 
Dezső, Barnusz Nándor, Fisch Lajos, Arató 
Mihály, Weisz Andor, Horváth József, Har-
sányi József, Gádor Marcell, Mohai Zsig-
mond, Kallós István, Holcmann József, Már-
kus Zoltán, Pajor István, Füredi Sándor, 
Zimmermann Géza, Schwarc Gyula, Fischer 
József, Szalay László, Radányi Ferenc. De-
zseffy Béla, Molnár József, Almási Imre, Ba-
kos József, Cssrtán László, Szvoboday Sán-
dor, Freimann Jenő, Boross Zoltán, Radány 
Dezső. 

h 
Az Országos Szinészegyesület szinészisko-

lájában ezidén 110-en jelentkeztek felvételre, 
közülük 40-et vettek fel. Mind a negyvenen 
igazi tehetségek, akik közül nem egy lesz 
ünnepelt starja valamikor Budapest színházi 
életének. A növendékek legnagyobb része 
most végezte el iskoláit. 
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Sokan vannak, akik az egye-
tem kapuinak fordítottak hátat a 
színpad kedvéért. 
Feltűnően sok a diákkisasszonyok száma, 

érettségizeit hölgyek is akadnak az újonnan 
felvettek között. Felvettek egy masamódot és 
egy parasztmenveeskét is. A hölgyek kilenc-
ven százaléka operetUzinésznőnek készül, a 
férfiak között inkább erős drámai tehetségek 
vannak. 

A Szinészegyesületi iskola uj növendékei 
a következők : Csáky Irén, Zólyomi Jenő, 
Schwarz Malvin, Schóbel Ferenc, Komáromi 
Molnár Böske, Rottberger Rózsi, Schön Kató, 
Veszeti Kálmán, Erdődi Lili, Kocsis Ilonka, 
Táncos Hermin, Mathias Elvira, Schul Heléna, 
Nyerges Gabriella, Hasitz Olga, Komáromi 
Andor, Nagy Olga, Nagy Irma, Hevessy 
Kornélia, Quittner Márta, Neszt Vince, Károlyi 
István, Hajdú Imre, Gross Blanka, Rohányi 
Valéria, Szemere Aranka Kántor Margili 
Balázs István, Márkus Lajos, Ziák Erzsébet, 
Hutter Iván, Mózer Gizella, Schwarz Zoltán, 
Radó Ottó, Kovács Ilona, Benkő Teréz, Ker-
tész Oszkár, Benkő Miklós, Timár Ilona, ifj. 
Lévay Gyula. 

A „KIS SZÖKEVÉNY" 

Akár egy folytatásos film 
Olyan nagy a hatás, 
S minden héten jön egy ujabb folytatás. 

Palásti szerepét akárki is játssza, 
A Városi Szinház jól vigyázzon rája , 
Mert, amint szemfüles szememmel kilestem, 
Megint egy nyujorkj direktor van Pes ten! * — 

Az egész esetben csak az a fura, 
Hogy egy asszonyt 
Megszöktetett az ura ! 

Tudtára adatik önöknek ezennel: 
A Városi Szinház export árut termel ! 

Mister Bartsch vigyázz, 
Kedved követendi gyász : 
Ha meglesz Nyüjorkban Palásthy 

bemutatkozása 
Vigyázz ! egy pesti direktor meg ne lássa. 

A hatodik folytatás cime ez itt : 
„Folytatása következik." 

BUFTI 

» K W SZERZŐDÉS A GUNDEL 
r ^ H ^ ' í f ^ÁL. Ligetből beköltözött 
I Gundel vendéglős a Royal 
L^ÖWSBJ^J szálló éttermébe, most Buda-
p p ^aWÏ .̂f pest egész iró és művészvi-

lága ott találkozik. Sebestyén 
Géza, budai direktor is áttette rezidenciáját 
Royal éttermébe, sőt még a hivatalos ügyei 
egy részét is itt intézi el. A napokban egy 
fiatal színészt szerződtetett ebéd közben. 
Már mindenben megegyeztek csak a gázsi-
ban nem. 

— Mi az igénye ? -r- kérdezte Sebestyén. 
— Azt a direktor úrra bizom. 
— Annyit én nem fizethetek ! 
Ennyiben meg is állapodtak. 

Az első magyar énekes bohózat Borss Dá-
niel: „Kocsonyák" cimü darabja volt, amelyet 
1765-ben adtak elő. A magyar népéletet mu-
tatja be homorú és domború tükörben, és 
mindig jójzü tréfával cicomázva. 

A szinház egy érzékeny, ideges kis világ, 
melynek meg van a maga külön nyelve. Aki 
ezt a nyelvet nem érti, nagyon bölcs ur le-
het még, de soha, soha se lehet színházi ren-
dező. André Antoine 

KÓNYI JÓZSA 
A mult héten nagy sikerrel vendégszerepelt 
a, Budai Színkörben. A „Tosca" címszerepét 
énekelte oly pompás hanggal és oly színészi 
felkészültséggel, hogy szinte meglepetés volt. 
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Két állomás 
Irta: LAKATOS LÁSZLÓ 

Muzsikás, táncos örömet szerzett az 
annakide jén Londonbán és most 
Budapesten „Az utahi lány". Az 
operett komponis tá ja Sidney Jones, 
ugyanaz, aki a „Gésák" zenéjét irta. 

A mai felnőttek közül senkinek 
se kell megmagyarázni, hogy mi volt 
a Gésák. A francia operette akkor 
sorvadt, nála is inkábbl tó akkori, a 
Lehár-előtti bécsi daljáték. Számot-
tevő operette komponista nálunk még 
csak egy volt, Kon ti József, ő sem 
igen szeretett már akkor dolgozni. 
A francia és a bécsi operettekkel 
együtt hanyatlott azok pesti diadalai-
nak székháza, a Népszínház is. Buda-
pest pedig akkoriban lépett az or-
szág millenáris születésnapján az 
igazi nagyvárosok sorába. Fejlődött, 
dolgozott, spekulált, verejtékezett. 
Minden igazi jó és rossz tulajdon-
ságai akkor kaptak valóban látra. 

Ehhez az induláshoz adott egy kis 
kisérő zenét: «A glésák». Milyen 
gyújtók voltak ezek a száraz angol 
melódiák, micsoda uj stíl a zenében 

FÖLDVÁRY, PÁSZTOR FERIKE. ZÖLDI, 
KULINYI, SIMÁI 

Eskütéri színház : „A baba" 
(Röckel és Kaulich felvétele) 

és egyben a színjátszásban is. A túl-
ságos szellemeskedésben elaggott 
színház ;iziben friss lett, eleven : 
szemkápráztató látványosság!, hangos, 
vidám aréna, előfutára mozinak és 
kabarénak, egyben megújhodása a 
shakespeárei vérbő vidámságoknak. 
Merjük mondani, hogy Shaw és az 
uj cirkusz egyformán benne volt aZ 
uj angol operetteben, ebben a cél-
tudatos, egyszerű, művészien primi-
tív, nagyvonalú műfajban. Nálunk 
eleinte meghőköltek az uj dologtól. 
«Clown-dölgok, lábficamitás» — kiá -
tották azok, akik belerokkantak egy 
régfebti iskolába. De csak percekig 
lehetett érvényes ez a tiltakozás. Két 
olyan komikus, mint Boross Endre 
(Imári márki) és szegény Sziklay 
Cornél (Vuncsi) a zseni ösztönös-
ségével riegtön megértették az uj s.i-
lust és a következő Sidney Jones-^ 
operetteben a San Toy-ban kezdő-_ 
dljtt meg — már az1 uj modern stí-
lusban — a leg tüneményesebb ma-
gyar primadönna-karriér. A San Toy 
hozta nekünk — egy szobaleánynak 
csúfolt főszerepben — Fedák Sárit. 

•Ez volt Sidney Jones bevonulása 
Budápestre. A siker verte a dobot 
annak a nemzedéknek, amely elin-
dult megfeszült izmokkal, szomjú 
tüdővel la sikerek utján. Akkor an-
nak látszott az az ut, legyünk igaz-
ságosak: jó ideig az is volt. Közben 
sok minden történt és mi megfeled-
keztünk az első lakodalom isteni 
teheségü muzsikusától. Most.ujra.hoz-
zánk jön. Hozza. «Az utahi leány»-t. 
A gésák és Az utahi lány — két 
nagy állomás. Legyen ugy, hogy 
megismétlődjék Jones mester akkori 
szerencse kaballája. Áldás, boldog-
ság, merészség látogassa meg újra. 
ezt a várost és ezt az országot. Uj 
indulás, uj cél, uj szerencse — a 
tegnapi kuaarook nélkül, amelyekbe 
a régi, a husz esztendő előtti neki-
lendülés belefuladt nem rossz szán-
dékból, de annál csúnyábban és gyá-
szosabban. Uj, ezúttal igazi, becsü-
letes aranyesztenüöket áhitunk egy 
készülő pperette-premiére előestéjén. 
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r INTIM PISTA igaz, hogy Péchy 
Erzsi elvesztett egy nagyérlékü bril-
liáns karkötőt ? 

— Igaz. Háromszázezer koronát 
ért a karkötő, amelyet az Utahi lány 
premierjén elvesztett. Természetesen 
még a premier izgalmai között is 
tüué tették utána az egész színházat, 
minden épkézláb ember az eltűnt 
karkötőt kereste, de nem akadlak 
nyomára. Ilyen körülmények között 
nem lehetett csodálni, ha Péchy Erzsi 
szomorú volt. Másnap annál szebb 
reggele volt a művésznőnek. Egy 
diszletező jelentkezett hála és hozta 
— a karkötőt. A színpadon a ku-
lisszák alá gurult, délelőtt akadtak 
csak rá. Néhány köve hiányzott; mert 
rátapostak, de azért így is akkora 
örömet szerzett, hogy Péchy Erzsi 
tízezer koronával jutalmazta meg a 
kitűnő diszletezőt, 

— Mi van Mészáros Giza iskolá-
jával ? 

— Meg fog nyílni, de nem lesz 
sablonos szinésziskola. A színésznő 
mindössze csak néhány növendéket 
vállal és Kecskeméti-utcai lakásán 
fogja őket csevegni tanítani, ugy, 
ahogyan csak Mészáros Giza tud 
csevegni. Giza asszony különben 
nyolc hónap óta nem játszott a Bel-
városi Színházban és csak a minap 
volt első fellépése. Ez alkalomra Si-
monyi Mária finom ötlettel, virággal 
díszítette Mészáros Giza öltözőjét és 
a virágokkal együtt a pályatársak 
rajongó szeretete fogadta Mészáros 
Gízát, akinek legközelebbi föllépése 
a Bi-ba-bo cimü négy egyfelvonásos-
ból álló ciklusban lesz. 

— Igaz, hogy Pufi most Berlinben 
mozizik ? 

— Igaz, de a dolog nem ment 
olyen egyszerűen. A jó Pufi kiment 
Berlinbe és csak mikor ott volt, ta-
pasztalta, hogy a berliniek még soha 
se hallottak Pufiról. Megjelenése egy-
általában nem keltett semmi hatást 
és a jó Huszár Károly elszomorodva 
konstatálta, hogy egészen elölről kell 
a dolgot kezdenie. Elszegődött a 
moziba — statisztának. Az első da-
rabnál oly sikere volt, kiogy a kö-
vetkezőnél. már nem engedték sta-
tisztálni, főszerepet kellett játszania. 
Azóta ismerik Pufit Berlinben is. 

— Mit hallott a „Liliom" londoni 
sikeréről ? 

— Ez a siker a legnagyobb dicső-
sége a magyar drámairásnak. • A 
központi hatalmak első írója, aki a 
háború óta szinrekerülhetett London-
ban — magyar! Molnár Ferenc! 
Egy londoni barátomtól fényképeket 
kértem a ,,Liliom" londoni előadásá-
ról, Pár hét alatt meg is kapom. 

Es most kezeiket csókolom ! 

DRÉGELY GÁBOR 
Berlinből küldi a „Színházi Élet"-nek ezt a 
fényképet, melyhez a következőket irja : 
„A repülőgép ma mér biztosabb, mint a 
színpad — ott sokkal könnyebben bukik az 
ember. Röptömben, Berlin felett üdvözlöm a 

„Színházi Elet" olvasóit." 



Hol a vadáss? 
Tetszenek ugyebár emlékezni erre a kér-

désre? R icgi «Mátyás diák» és «Bolond 
Istók» mindegyik számában volt egy rajz, 
amelyen meg kellett keresni a vadászt. R 
vadászt elbujtatta valami ügyes rajzoló a 
vendéglő aszlallába vagy a fák lombjai kö-
zött és nekünk meg kellett keresni. Fordit-

HOL VAN GÓTH SÁNDOR? 

gattuk a lapot jobbra-balra, nézegettük 
elülről, \átulról, alulról, felülről és keres-
tük a vadászt. Rz iskolában számtan órán. 

aztán a borbélynál szappanozás közben, 
a kávéházban feKeténél és mindenhol a va-
dászt kerestük. És boldogok voltunk, ha 
megtaláltuk a huncutot. Most azokat az 

időket éljük, amikor minden jól esik, amit a 
mult boldogságából hozunk vissza, hát mi 
visszahozzuk, a hol a vadászt is. Hadd 
legyen a szegény diákoknak mivel foglal-
kozni a számtan crán. De miután a múltban 
már minden elképzelhető szituációban meg-
találtuk, most már nem öt fogjuk elrejteni. 

HOL VAN RÓZSA LALOS? 

Tekintettel arra, hogy a Színházi Élet 
színházi lap, elrejtünk egy pár híres szí-
nészt, annak a színháznak az épületében, 

ahol a legjobban keresik. így elrejtettük 
Fedék Sárit a Király Színházban, Gom-
baszögky Fridát a Magyar Színházban, 
Góth Sándort a Vigszinházban, Rózsa La-
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jóst az Operaházban, Kosáry Emmyt a 
Városi Színházban. Az Itt felsorolt színmű-
vészek mostanában egyáltalán nem találha-
tók abban a színházban, ahol a publikum 

HOL VAN KOSÁRY EMMY? 

keresi- őket, azért tart juk igen célszerűnek, 
ha ilyen módon megtaláljuk őket. Aki az-
után megtalálta az IlIefO művésznőt vagy 
művészt, legjobban teszi, ha bejelenti felfe-
dezését annak a színháznak az igazgatósá-
gánál, ahol éppen keresik. A direkció bi-
zonyára nagyon hálás lesz ezért. Ha azon-
ban még sem azon a helyen találhatók 
fel a művészek, ahol a Színházi Élet raj-
zolója elrejtet te őket, ugy az egész dolog 
nem gilt. ' 

Clauncy 
A ruhája egy szőke szobalányé, 
És mégis olyan, akár egy királyné, 
Ha pajkos kedvvel vidám táncra 

lebben, 
A lengő szellő sem táncolhat szebben. 

A lába finom, karcsú ivü márvány, 
A szava szines, mint a szép 

szivárvány. 
Ha nézem, egyre az jár az eszembe: 
Ha nékem ilyen szobalányom lenne... 

GRÓF LAJOS 

Kazánból - Pestre 

Hat esztendei fogság után érkezett haza 
Oroszországból Gábor Ernő, aki több bu-
dapesti szinhaznak volt a háború előtt ked-
velt tagja . A Budapesti Színházban és a 
Folies Caprice-ban játszott és szép sike-
rei voltak. A háború első hónapjaiban fog-
ságba került és azóta Oroszországban valósá-
gos színész-karriert csinált. Eleinte csak a 
foglyok színházában játszott, később már 

nagy orosz színtársulatok direktorai ver-
senyeztek érte. A krasznojarszki orosz hely-
őrségi színháznak ezerkílencszázhusz janu-
ár já tól kezdve rendezője volt. Balett pan-
tominekben a leghíresebb orosz táncosnők 
voltak a partnerei, ezek között Elisabeth 
Novikova, a moszkvai Nagyopera prima-
ballerinája, továbbá Gempl Lola, Olga 
Alexandrovna és Anna Ivarovszka Darjal. 
Juniusban Kazánba hívták vendégszerepelni, 
onnan szökött meg és három-^hónapi vi-
szontagság után most érkezett haza 

GÁBOR ERNŐ 
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Vadai, f>alat s mi fó ialai 
— Berlinben 

Berlin, 1920. szeptember 14. 
Mi, berlini magyar színházi epiberek, ugy 

várjuk a heti Színházi Eletet, mint az angol 
a „Times"-t, vagy a francia a „Le temDs"-ot. 
Valóságos harcot vivunk egy-egy példányért, 
amelyet csakis illegális uton lehet megsze-
rezni. A legnagyobb irigységet keltette az a 
szám, amelyben a pesti publikum a legnagy-
szerűbb menükre invitálja kedvenc színészeit. 
Valósággal lázba hozott bennünket a „Vadat, 
halat s mi jó falat" pályázat, mert nálunk 
az emberi jólét és boldogság non plus ultrája 
egy olyan étlap, amelyet egy pesti polgár-
család összeállít Csortos Gyula részére. 

Elhatároztuk, hogy legalább egyszer, mi is 
rendezünk egy valódi pesti vacsorát. Vadat, 
halat s mi jó falat ugyan nem lesz, de lesz 
zöldbableves, paprikás csirke és tejfeles tú-
rós csusza. Aranyosi Nusi és Marton Erzsi 
vállalkoztak a szakácsnői teendőkre, csak 
főzni való legyen. Rövid két napi fáradság 
után sikerült felhajszolnom öt deka szegedi 
paprikát, husz deka vajat, negyed kiló túrót 
és a többi hozzá \alót. Olyan izgalommal 
vártuk az ebédet, mint a legnagyobb pre-
miért. Ahányan voltunk, annyian segédkez-
tünk a konyhában. Várkonyi krumplit pu-
colt, én teritettem, Huszár Pufi a tésztát 
gyúrta. Vendéget is váriunk az ebédre : Ró-
bert Jenőt, három berlini színház igazgató-
ját. Mondani is fölösleges, hogy a lakoma 
pompásan sikerült. 

A Színházi Elet pályázatán íme mi ber-
ini magyarok fis részt vettünk. De Bryon 

-

M 

Lengyel Menyhértné, Maiton Erzsi, 
Balla Kálmán és Lengyel Menyhért 

az Északi tenger partján 

Meg van asz uf tánc 
Azok a szel en esés halandók, akik a most 

még oly nehezen elérhető külföldi nagy 
városokban megfordulnak, nagyon csodál-
koznak azon, hogy odakünn milyen fontos 
kérdés a tánc. Londonban, Pársiban, Berlin-
ben, de Ametika nagy városaiban is min-
denki táncol. Egymás után nyilnak a pa-
zarnál is pazarabb berendezésű uj helyi-
ségek, amelyeknek parkettjén egy vagy két 
elsőrendű táncospár van szerződtetve, akik 
jóformán csak arra valók, hogy megismer-
tessék az u j táncokat a közönséggel, amely 
táncolhasson, A berlini Palais de Dansfe-ban 
ott láttuk táncolni Rotschild Joachim bárót 
a feleségével, Batscherit, a hires cigaretta 
gyárost ugyarrcsak a feleségével és a leg-
jobb, társaság más kitűnőségeit. Olyan tánc-
láz van most az egész világon, hogy az 
már a túlzásba megy. Budapesten ennek 
alig van nyoma. Elsősorban persze azért, 
mert itt nincs arra megfelelő és ilyen spe-
ciális szellemben vezetett helyiség, az itteni 
helyiségekben ritkán táncol más, mint a 
szerződtetett parkett-táncosok és táncosnők. 

Az idei szezon uj tánca Amerikából jön. 
Sürgönyileg tudatták mindenfelé, hogy a 
newyorki táncversenyen a «Cotstep> (macs-
kalépés) nyerte el a pálmát és az u j 
tánc zenéjét és koreográfiáját ..rövidesen 
megküldik a táncmestereknek. A zene egy 
ritmikus, de gyakran változó ütemű polo-
naise, maga a' tánc pedig olyan finom és 
graciózus, hogy túlzott erkölcsi szempont-
Iból sem eshetik kifogás alá. 

A BABA \ 
Nem tudom, mit szól a Magyar Erzsi mamája, 
Mikor tudja, 

.Hogy a lánya 
Inke Rezső „Babá"-ja 

BUFTI 

A NÉZŐTÉREN 

A vigszinházi premiéren, 
Mint a láva, forrt a vérein, 
Izgatott a cim: „Mi ketten", 
Egy csinos nő ült mellettem. 

BUFTI 
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Az a mesteri, káprázatos arányú filmalko-
tás, mely a jövő héten a Royal-Apollo mű-
sorát uralja, ünnepi eseménye a nemzetközi 
kinematográfiai művészetnek. Bemutatkozása 
a példátlanul népszerű, zse-
niális francia rendezőnek, 
Abel Gancenak, aki ezzel a 
J'accuse ! cimü nyolcfelvoná-
sos drámájával az első igazán 
aranyveretü irodalmi sikert 
érte. Ezzel a filmmel nevét 

mozgófényképmüvészet 
mesteVei közé irta be. A 
J'accuse ! izzóan lüktető, meg-
ragadó dráma, amely egyben 
szimbólum is : az örökbéke 

magasztos szimfóniája, amely érdekes mó-
don egy asszonynak, a férjének s az asz-
szony imádójának tragikus idilljéből zen-
dül elő. 

A történet [maga mintegy 
Barbusse-i. Szivethasogató 
jajkiáltások kórusa, tükörképe 
lelki élményeknek, legtitko-
sabb érzéseknek finom rajza. 
A nagyszerű rendezői és irói 
gondolatok interpreíálására a 
legkiválóbb francia színmű-
vészek vállalkoztak : Marisé 
Dauwray, az Odéon tagja, 
egy grandiózus szépség, a 
legnagyobb francia drámai 

ABEL GANCE 

színésznők egyike. Azután Séve-
W È B S f f l Œ - I ^ B B H r i n -Wars, a világhírű francia 
• ( W/BS* iPfcL , j f l H drámai színész. Es Romuald 
•Kl ^ * <K' •JÉP Joubé, a hős, a franciák egyik 

HFT* -, » Í J J M H H legünnepeltebb színjátszó talen-

H R s S . tuma. 
H B { É O p . ^ H j Abel Gancet, akinek több film-

' jét hozza ki ez évadban a Roya\-

WmwÊÈÊÈÈÈÈÊÊMn Apollo, kétségtelenül egyik hét-

B H H H Í H H ről a másikra a legnépszerűbb 
MARISÉ DAUWRAY rendezői tehetségnek fogják el- ^ ^ ^ 

ismerni Budapesten is. 
A TAccuse / pedig eseménye az idei film- szenzációs filmről. Aber Gance remekéről 

szezonnak. Könnyű megjósolni : Budapest he- és a két főszereplő. Marisé Dauwray és Sé-
fekig fog beszélni erről a grandiózus, izgalmas verín Mars bravúros alakításáról. 
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int ^ 

A mult héten hirdellünk pályázatot 
a r r a : mit m o n d a n a kedvenc színé-
szének, színésznőjének, Írójának, ha 
egy percig beszélhetne v e l e ? A 
pá lyad í j ak : urak részére egy üveg 
Törley-pezsgő, hölgyek részére egy 
doboz Gerbeaud-cukorka, azonkívül 
megjuta lmazzuk a négy legszelle-
mesebb válasz beküldőjét is, mind-
egyik megkapja a n n a k a müvész-

ELEKY ANNI 
a Royal Orfeum uj műsorában 

(Angelo fotograiia) 

nek 87 au tog rammes fényképéi, 
eh vei beszélt volna, ha beszçihe-
le't vo 'na . Az elsőkül beérkezett 

pályamüveket itt közöljük: 
Igen tisztelt Szerkesztő Url 
Én jelenleg, amikor ezeket a sorokat írom, 

— 1920 szeptember 17 — legszívesebben 
Palát,thy Irénnel szeretnék beszélni, ha le-
hetne. A kitűzött egy perc alatt a következőket 
mondanám neki : 

„ M o n d j a , kedves müvf'sznő, miért mént Ön 
nőül Bartsch úrhoz, ha Bécsből visszaszökött 
tőle, s ha mér visszaszökött tőle. miért szö-
kött el véle ismét ? És ha szabad kérdeznem, 
mikor hajlandó ismét vísszcszökni tőle, csak 
azért, hogy aztán ismét elszökjék véle. ?" 

Most jut eszembe, hogy nem is az én kér-
désem az érdekes, hçnem az, amit Palásthy 
Irén válaszolna. 

Tisztelet'el 
Bérczy Pista 

a „Szenes emb r t anodá já ' -nak 
nyilvános dicséretet nyert tanulója * 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 
A „Szabad egy percre" cimü pályázatra 

a következő megszólítással pályázom Hegedűs 
Gyulához: 

„Drága Művészi Ha a pokolban is ilyen 
cuki ördögök lennének, mint Ön, akkor egy 
földalatti átszállóval rögtön a pokolba men-
nék." 

Tisztelettel 
Läufer Vilma 

f VIII., József-körut 19. II. 

Kedves Szerkesztő Ur 1 Én Törzs Jenővel. 
szeretnék egy percre beszélni és ezt monda-
nám az aranyosnak : 

„Az egész osztály pukkad, ha megtudja, • 
hogy én magával beszéltem. Nagyon kérem, 
kedves Törzs ur, mondja mindenkinek azt, 
hogy kivételesen velem tovább beszélt egy 
percnél, akkor egészen biztos a megpukkadás." 

Tiszteletel 
Bocsó Erzsike 
IV. b. oszt. tanuló • 

* 

Kedves Színházi Élet! Én a kiváló humo-
ristával, Karinthy Frigyessel szeretnék be-
szélni egy percig. Ezt mondanám neki : 

— Kedves Karinthy ur, mikor ír már megint 
egy olyan szép, nagy, komoly drámát, mint 
amilyen a „Holnap reggel" volt ? 

Tisztelettel 
Császár Lajos 

(VII., Akácia-u. 56. 111.) 
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Debreczenbe kéne menni 
Dalosjáték három felvonásban 
I r l a : F A R K A S I M R E (6) 

Lotie: Olyan vagy, akár egy indiánus. 
Gréte: Mért horgasztod le azt a buksi 

fejedet?... No, no, hát jó van no, ne szo-
morkodj, no. 

Lotte: Gréte! Én nem azért vagyok szo-
morú. 

Gréte: Nem-e? Hát akkor miért? 
Lette: Mert a szegény Tommy mindjárt 

megfullad... 
Gréte: Tán a vizbe esett?... 
Lotte: (odaszalad a szekrényhez) Itt van! 
Tommy: Good by miss Gréte (csuklik.) 
Lotte: Most már nem is náthás. 
Tommy: Most már nem náthás, csak 

csuklós, (kitárja karját) Gréte! 
Gréte: No nézzenek oda, Tommy. 
Lotte Minden áron látni akart, a papa 

elől idt menekült és most magatokra hagy-
lak. 

Tommy: Ali missis Gréte, hogy vágyakoz-
tam}! csakhogy megint látom harmatos ké-
zit. Isten hozta. 

Gréte. Magam is igyekeztem. 
Tommy: Ämig itt nem vót, volt a sötét-

sig, most van a napsugár. Mondja missis 
Gréte, megmaradt réginek? 

Gréte: Tudja Isten... 
Tommy: Megmarad pironkodó pipacs-

virágnak, turbékoló gerlicemadaracskának? 
Gréte: Hát nem tudja azt maga; ha ide-

gen földbe teszik a virágot, szinében is 
változik? 

Tommy: I dont no. 
Gréte: Äbbiza, igen. 
Tommy: What is that: Abbiza igen? 

Gréte: Hát az azt jelenti, Tommy vagy 
Tamás, vagy tudomisén, hogy tiszteljem az 
urat, én már nem vagyok a régi Gréte. 

Tommy: Már nem a régi -Gréte? — 
Bizonyosan jött valaki az — igazi. 

Gréte: Rz már nem. 
Tommy: Akkor — van még remény? 
Gréte: Remény mindig van. Hanem: aki 

engem akar, az hódítson meg. 
Tommy: Én már egyszer meghóditottam. 

Olyan alaposan meghóditottam, hogy kaptam 
zvikipuszinkát — száját is. 

Gréte: Hagyja már a zvikipuszit. Hagyja 
a multat. Most mást kell meghódítani, újra, 
igazán. Aki most jön — azé a szivem. 

Tommy: Lehetek én is? 
Gréte: Próbálja meg. 
Tommy: All right! Megpróbálom. Aztán 

milyen legyen, akit szeretni akar? 
Gréte: Délceg. 
Tommy: Helyes. Az rendben van. 
Gréte: Bátor. 
Tommy: Az is rendben van. 
Gréte: És ami a fő — legyen külömb, 

taint a többi. 
Tommy: All right! Az pláne rendben van. 
Gréte: És legyen benne valami — ami 

itt nem is lehet — abbóil a drága, tiszta 
magyar levegőből. Csakhogy azt itt nem 
lehet megtanulni. Ahhoz Debrecenbe kéne 
menni. ' 

Tommy: All right! Debrecenbe kéne 
rrenni. 

Gréte: 

Van egy város, hires város. 
Kedvesem, kedvesem. 
Ugy hivják azt kis babám, hogy 
Debrecen, Debrecen. 

Tommy: 
Szelén van egy erdő, 
Az a neve, hogy Nagyerdő — 

Alapíttatott: 1890. évben. Kábeleim : FELEKY Newyork Alapíttatott: 1890. évben. FELEKY KAROLY Kábeleim : FELEKY Newyork 
színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, Heuz-Vork 
Magyar, színműveket, opere t teket szlnrehoz, drámai és zenei k i tűnő-
ségeket Amer ikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. 
Megszerzi amer ika i d a r a b o k e lőadási jogát Magyarország terü le tére . 
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Odajár a sok kesergő 
Busszerelmes, kedvesem. 
Debrecenbe kéne, 
Kéne menni, kéne menni. 
Pulykakakast 
Kéne venni. 

Gréte: 
Vigyázz kocsis. 
Lyukas a kas, 
Vigyázz kocsis, 
Lyukas a Jkas, 

Együtt: 
Vigyázz kocsis mert 
Lyukafc a kas, 
Kiugrik a pulykakakas. 

Tommy: 
Busán mégy a Nagyerdőbe, 
Kedvesem, kedvesem. 
Vidáman jösz ki belőle 
S egy csöppet se szívesen. 

Gréte: 
Ha meg tép a bokor — ág is 
Ha kontyod félre áll is, 
Rád kacag még a virág is. 
Jó a csók ott kedvesem. 

Tommy: 
Debrecenbe kéne, 
Kéne menni, kéne menni. 
Pulykakakst 
Kéne venni. 
Vigyázz kocsis, 
Lyukas a kas, 
Vigyázz kocsis. 
Lyukas a kas, 

Együtt: 
Vigyázz kocsis, mert 
Lyukas a (kas — v 

Kiugrik a pulykakakas. 
Gréte: 

Öreg templom, kettős torony, 
" Kedvesem, kedvesem. 
Ottan áll az utcasoron, 
Hireserről Debrecen. 

Tommy: 
A babámmal arra mentem, 
Addig unszolt, mig bementem. 
Összeadott a pap menten — 
Ne jár j arra, kedvesem. 

Együtt: 
Debrecenbe kéne. 
Kéne menni, kéne menni. 
Pulykakakast 
Kéne venni. 

•T7réte: 
Vigyázz kocsis 
Lyukas a kas, 
Vigyázz kocsis. 
Lyukas a kas. 

Együtt: 
Vigyázz kocsis, mert 
Lyukas a kas — 
Kiugrik a pulykakakas. 

VIII. JELENET. 
Lotte, Tommy, majd Huber. 

Lotte: (belép, Tommyt keresi) Tommy, 
Tommy, hová lett? 

Tommy: (kilép) Miss Lotte, én itt va-
gyok és most már nem várhatok, beszélni 
kell with your father mindenáron, ha ketté 
vág, akkor is, muszáj ! 

Lotte: Ah Gott, oh Gott, mi lesz ebből? 
Tommy: Nem kell félni, én nem meg-

ijedek. 
H über: (kiviil ordit) Zum Teufel hi-

nein, Gréte. Lotte kruziturken. 
Trtnmy és Lotte: (isszonyuan megijed-

nek). 
Lotte: No most? 
Tommy: No most? 
L.otte: Be a szekrénybe ! 
Tommy: Mégegyszer? Oh no! Inkább 

elevenen sárkány torkába. 
Lotte: Muszáj ! Már jön. 
Tommy: Már jön forword. Te jó isten! 

Mi lesz velem? (Lotte ráteszi az ajtót.) 
Huber: (jön) Alsó der verfluchter ameri-

kaner mégis idejár. Mégis ide betette lá-
bát. Mikor mondtam, nem szabad. Lotte 
idejösz mindjárt hozzám. Te fogsz nekem 
bevallani... és én agyon fogom lőni azt 
a s<zélhámozó amerikánert. 

Tommy: (köhög.) 
Huber: (visszanéz Lőttére): Milyen csu-

nyán köhögsz te? 
Lotte: És papa? 

Ê>i í ^ j y & i < i o ) --Äorxscr K&ÉHT ^ 
^ v d e a f i c ó n m r-KöEcsönö? 
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Huber: Te papa... Megint meghütötíél 
magad. 

Loi te: Nem, papa. 
Tommy: (megint köhög.) 
Huber: Nem, papa és köhögsz tüdődet. 

IAegy.:nk doktorhoz azonnal... csak elóűD 
igyon akaioa: vágni azt az amer ikLur t . 

Tommy: (éktelenül köhög.) 
"über Was is den dass? Itt nem te 

köhögsz, itt a kaszni köhög. 
Lotte: Vater, Vater, én nem tehîtek róla 

(elszalad). 
Huber: A kaszni köhög és a Lotte nem 

tehet róla? Was is den das? Ist die verückt? 
És most hozzá, nem tudok agyonvágni azt 
az amerikánert. 

Tommy: (köhögési rohamában kiesik a 
szekrényből.) 

Huber: (felordií) Äh itt vagy, te komisz 
kölyök, aki engem akarsz tönkre tenni? 

Tommy: But mister Huber. 
Huber: (kergeti) De én foglak most ele-

venen megenni. Ich massakriere dich. 
Tommy: ( fut elöle) Huber papa! 
Hub^r: Was papa? Majd adok neked 

mindjárt egy papa. 
Tommy: Nem haragudni rám. Csak egy-

szer beszélni hagyni engem, nem mérges 
lenni. Aztán fogja látni, hogy Tommy nem 
egy ross2. 

Huber: (kiabál) Te nem vagy egy ro:sz? 
Tommy• I am a good man. 
Huber: Te akarsz engem tönkre tenni! 
Tommy: Én akarok gazdaggá tenni. 
Huber: Ja, amerikanischer schwindlerei. 
Tommy: Oh no svindli, nagyszerű vállal-

kozás, egész ország ide fog jönni, Kari 
I Huber gyárba, egész ország fog tisztelni 

Kari Huber nevét, mert megcsinálta első 
nagy gyárt . Lesz sok száz munkás, mindnek 
Kari Huber fog adni kenyeret és Kari 

iHubei lesz dúsgazdag. 

Huber: A schmarn ! Amerikanischer 
schwindlerei ! 

Tommy: Elhoztam mérleget, terveket meg-
nézni nem fáj.. . 

Huber: Hát te nem akarsz engem kifi-
rundzvancigolni? 

Tommy: Eszembe sincs. 
Huber: Akkor én nem leszek mérges... 

(elkezd kiabálni). Hát akkor minek voltam 
mérges? 

Tommy: Huber Vater már megint harag-
szik? 

Huber: Most már nem haragszik... csak 
méiges vagyok, hogy mért voltam mérges, 
(föl és alá jár, odamegy szobája a j ta jához) 
Also dann, (rámosolyog és int, hogy jöjjön 
utána.) 

Tommy: (elkezd ugrálni, odarohan a szek-
rényhez, megöleli, megcsókolja és el Huber 
után.) 

IX. JELEDET. • 
Pista és Qréte. 

Pista: Hát — m a j d a szeme közé nézek 
annak a cseregyereknek. Még hogy virágo-
kat ad neki a kolegyium. Még hogy azt 
húzzák az ablaka alatt : feketeszem éj-
cakája.. . e már több kettőnél, (kis szünet. 
Nézegeti magát.) Hej , ez az elárvult köd-
mön. ' Mégis csak jobban érzem magam 
benne, mint a tubákszinü császárkabátban 
— hiába! Érzem, hogy feszül a mellem, 
hogy ver a szivem. Szinte kikívánkozik be- -
lölem egy régi nóta. 

Pista: 
Nem tudom, hogy hol a párom, 
Azért mégis hazavárom. 
Csöndes este, holdas este 
Azért mégis hazavárom. , 
Csak azt tudom, mikor ment el, 
Gyöngyharmatos kora reggel. 
Azt mondta, hogy nem jön vissza, 
Azért mégis hazavárom. 

DIANA 
PUDER 

M i n d e n U U k a p h a t ó ? 
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Csak azt tudom, 
Hogy köny volt a szemében, 
Csak azí tudom, hogy én vagyok 
örökre a szivében. 
Nem tudom, hogy {hofl a párom, 
Âzért mégis hazavárom, 
Csöndes este, lioldag este 
Âzért mégis haza várom. 

fíréte: (Dal, közepén belép — háttérben 
figyel a nótára. Aztán a második strófát 
mintegy feleletképen énekli.) 

Ha majd megjö nemsokára 
Piros pünkösd hajnalára, 
Megbocsájtó csókot adok 
A szemére, ajkára.. . 
Nem faggatom, nem kérdezem, 
Hogy merre jár t a kedvesem. 
Csak átölelem, mint a fát a 
Futórózsa sjzép virága, 
Mert tudom, hogy 
Köny csillogott a szemében, 

Alert tudom, hogy csak én vagyok 
ö lök re a szivében. 
Nem faggatom, nem is bántom, 
Hiszen ő a boldogságom, 
Tudom én, hogy visszajön még, 
Visszajön a boldogságom. 

Gréte: Aggyisten jónapot, Balogh Nagy 
Pista. 

Pista: Fogad j Isten, Huber Gréte. Azt 
látom, hogy jó l 'megtanul tad az otthoni kö-
szöntést. 

Gréte: Megtanultam én egyebet is. 
Pista: Példának okáért — micsodát? 
Grete: Hát példának okáért — azt is, 

hogy nem minden legény kötődik a jány-
nyal Debrecenben. Akadnak olyanok is, 
akik megszánják a szomorkodó, pityergő kis 
fehércselédet. 

Pista: Akadnak-e? 
Gréte: De bizony, hogy akadnak. 
Pista: Azt látom, hogy jól fölvágták a 

nyelved odahaza. Azt is látom, hogy nem ár-
tott néked a Nagypéterfi pora. Helyre kis-
lány vált belőled. Kivakaróztál. 

Gréte: Hát csak ilyen lettem a Baloghné 
édesanyám keze alatt . 

Pista: Ippen azér' — ne pörlekedjünk. 

Gréte: Én nem pörlekedem. Én csak nem 
tudom elfelejteni, hogy miket vágtál a fe-
jemhez — amikor először találkoztunk — 
odahaza. 

Pista: Hát te rnem ippeg ugy bántál 
velem. Meg aztán, nem érted még most 
se, mi minden vőft az én szivemben akkor, 
búcsúzáskor. 

Gréte: De biz' a, hogy megértem. Hát 
én azért nem is haragszom terád. 

Pista: Én se terád. 
Gréte: Szerbusz. 
Pista: Szerbusz. (Kezet fognak.) Hát 

oszt beszélj mán valami újságot onnan ha-
zulról. 

Grëte: Hát — kiviritott a nagy eperfa. 
Pista: Ne mondd, .te. 
Gréte: Megese t t a Riska. 
Pista: Ne mondd, te. 
Gréte: A Moldoványi korcsmárost meg-

ütötte! a (guta. 
Pista • Ne mondd, te. Hát az idesek, hogy 

vannak? 
Gréte: Jól vannak, köszönöm a kérdést, 

egészségesek. Sokat emlegetnek. Annyit em-
legettek, hogy mâjrl a könyökömön jött ki. 

Pista• Hát te nem szívesen emlegettél? 
Grete: Nem én. Mert az én emlékembe 

ugy voltál, ahogy elköszöntünk egymástól. 
Pista: Ne beszélj rula. Szerbusz. 
Grete: Szerbusz. (Az egymás tenyerébe 

csapnak.) 
Piszta: Osztán — igazán nehéz szivvel 

gondoltál rám, te cseregyerek? 
Gréte: Bizony, hogy nehéz sziwel . 
Pista: Osztán legalább — sokat gondol-

tál-e rám? 
Gréte: Hát bizony, igen. Sokat. 
Pista: (meglepve) Ne mondd, t e l 
Gréte• Abbiz igen. Én nem tudom, miért 

is vótál annyit az eszembe. 
Pista: Akközben is, amikor a szelet 

fcsapta a sok diák körülötted? 
Gréte: Akkor is. 
Pista: Oszt melyik vót köztük a legtü-

relmetlenebb? 
Gréte: Az unokatestvéred. Balogh Ferke. 
Pista: A hegyeshasu Balogh bátyám f ia? 

hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirt ja felelőséggel POLLÁK 
rflllrilril/ril S A R 0 L T A kozmet. intézete, Bpest, AndTássy-ut 38. I. Miracle 
i l l l / f i i n i l f l l h a i e " á v 0 l ' , ó s z e r s z é t k ü l d é s e utasítással Szépségápolás .Szemölcs 
I I J J L I I I I I I I 11 1 i r ' áv Miracle emailkrém, púder, szappan: szépit, üdit, fehérít 
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Gi été: Ippeg a " Eggszer meg is akart 
csókolni. 

Pisla: Ne mondd te! Hát az hogy esett? 
Gréte: Kint jáitunk a Nagyerdőn. Tavasz 

vót... 
Pista: (bólinl) H vót a baj... 
Grete: Nem vót semmi baj. Mer elkaptam 

a fejemet. 
Pista • Szerbusz. 
Gréte: Szerbusz, (kezet fognak) Oszt 

aszondtam neki, hogy én ezt másnak tar-
togatom. 

Pista: Kinek — te? 
Gréte: Hát annak, akit szeretni fogok. 
Pista: Nem vót meg olyan, te? 
Gréte: Hát olyan, akit ugy istenigazában, 

az egész szivemmel, lelkemmel szerettem vol-
na — olyan még nem vót. , 

Pista• Hát — megállj csak — ne szapo-
rítsuk a ^zót — tartsuk be szépen a sor-
rendet. Aira felelj, hogy miért gondoltál 
annyit énrám? 

Gréte: Tudja Islen. 'Mindig előttem vót 
íaz a szomorú pillantásod, amikor elköszöntél 
a rácsos kapuból. Azután — annyit beszéltek 
rólad. Annyit emlegettek. Ugy szeretett min-
denki. Mikor a Fecske ló visszanézett avval 
a nagy könnyes szemével az istállóban, 
aszonta a Sándor: a Pistát keresi. Min-
denki a Pistát kereste nálatok odahaza: 
az itíesapád, az idesanyád, még tán az 
öreg ámbitus is téged várt, mikor kivirult 
rajta egy-egy muskátli. A Bodri kutya 
még most is nyöszörög utánad. Addig-
addig, hogy a végin én is a Pistát ke-
restem.. 

Pista: Szakasztott én is ugy vótam vele, 
Végigmentem a kis szobádon, hiányoztál 
belőle. A zongo:ád mellől, a himzőrács 
mellől, meg ebbül a kis kertbül idele — 
csak te hiányoztál. Meg osztán — mindig 
ugy vótál eszembe, könnyesen, szomorúan, 
amikor először — utoljára láttalak. Ami-
kor olyan goromba voltam hozzád. 

Grete• Ne beszélj róla, szerbusz. 
Pista: Szerbusz, (kezet fognak) Azután 

mindig azt gondoltam, hogy ezt jóvá kell 
tenni, meg kell fogni azt a kis kezedet, 
a szemedbe kell nézni szépen, osztán nem 
mondani egyebet, csak ennyit, hogy: Gréte, 
Huber Gréte. 

Gréte: (akaratlan hozzásimul. Halkan, 
igen halkan): Hej, Balogh Nagy Pista! 

(Folytatjuk.) 

Őszülés ellen használjon dr. Dyon 
Hainestorert. Hem h»J-
festö szar, hanem a haj 
eredet! 8: nét adja vinza. 

30 kor. és postaköltség ellenében szâlliti l< a I6r»ktárak: 
CITY DROGÉRIA B u d a p e s t , IV., Esfcü-ut 5. és 
HONVÉD DROGÉRIA, I., Atti la-Udiut 2. s z á m 

A p A R i s B f l N Rouge dès-Cocottes 
I M P E S T E N : 

* A u - Fards du 
^ r S f Sphinx 

é k 

Étkezés 

után nem tiinik el 

Naponta egyszeri használat 

Gyártja: Sphinx-müvek részv.- lárs. 
T e l e f o n : 128—00. Kér je m i n d e n ü t t 

Telefonon is megrendelheti 

AZ UJSÁG-ot 
Telefonszámok: József 16-26. József 13'35. 

T O R O K R Ó Z S I I M l 
szeplő, môjfolt, pat 'anás és arc- V 
tisztátlanságok ellen. Ideális arc- Vj 
ápoló. Ara 35 korona 

főraktár 

RÖCZ GUL J á n o s , 
gyógyszertára ft 

Kiskunhalas 

L L fényképészeti szaküzlet 
B U D A P E S T , 
Rákóczi-uft 80 

Eladás nagyban és kicsinyben. * Telefon : József 2 8 - 3 2 
FOTO 
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HACCÓ. Ml ÚJSÁG? 
MAGYAR SZINÉSZKONGRESSZUS KO-

LOZSVÁROTT; Janovics Jenő engedélyt 
kapott arra, hogy Kolozsvárott a tíz er-
délyi magyar színház tagja i t kongresz-
szusra hívja össze. A Kongresszus szeptem-
ber végén lesz. A kolozsvári színházban 
most több ünnepi előadás volt. Az egyi-
ket , 'amelyen a Faust került szinre, a nyo-
morgó erdélyi magyar újságírók javára 

. rendezték, a másikat, amelyen a Falu rosz-
szút játszották, Blaha Lujza tiszteletére 
rendezte Janovits Jenő, aki mind a két 
előadás előtt magas szinvonalu, hazafias 
érzéstől áthatott konferanszot tartott . 

ROCKEL ÉS KAUL1CH fotószalonja: 
Nagymező-utca 36. 

KANN MALVIN, a Magyar Királyi Ope-
raház volt tagjának ismert énekiskolája 
(Felsőerdősor 19. b. II. emelet) megnyílt. 
Felvétel naponta délelőtt 10—12-ig. 

jfÜTircwi. 

A „ C K A R ! M / ? 3 EC.VFU2LET 
MVOUC HÉTRE SIÓL! H A MEGVÁLT}* 
A ROYÄL-APOI.FCOBAK»/Y<WA BARR" 
mál ,AKKOR NEM KELW MIHOEW M Í -

TEN SOR&AAUJ«. 
„ C E Z A R Í N A " 

OKTOBER "11-ÉN KEJDÖDi«. . 

KÜLFÖLDI VARIETÉK HELYARAI. A 
budapesti varieté-színházak helyárai a leg-
kisebbek az egész kontinensen. Berlinberf 
60—80 márkába kerül egy jó ülőhely 6 
Wintergarten, vagy az Apolló-Varietébe, a 
bécsi Apolló vagy Ronacher 120 koronát 
kér egy elsőrendű jegyért és egy páholy 50P 
korona. A\ég a vidéki városok varietéinek 
belépődijai is jóval magasabbak a budapes-
tieknél, Linzben 60, Grázban 70 korona 
az első sorban egy hely, a hamburgi, drez-
dai, lipcsei, breslaui, kölni, frankfurt i varie-
tékben 40—80 márkába kerül a legjobb 
hely. Nálunk a varieté-színházak helyáraik-
ban lépést tartanak a színházak helyárai-
val és ezért nem is léptethetnek fel drága 
külföldi számokat. Az artista-gagek ma igen 
magasak, a legegyszerűbb számok 10—12 
ezer koronába kerülnek, egy nevesebb, jobb 
varieté-szám 30—50 ezer korona gaget is 
elkér, angol, francia, olasz, vagy amerikai 
számok 100—200 ezer koronába kerülnek 
egy hónapra. Természetes, hogy ezeket a 
gagekat a mostani belépődijak mellett nem 
tudják megfizetni a budapesti varieték igaz-
gatói. 

SARAH, NE FÉLJEN. Egyik amerikai 
színházi ú j ság megírja, hogy Illinois állam-
ban Foy komikust 80 dollár büntetéssel— 
sújtották, mert két kisfiát engedély nélkül 
felléptette egy darabban. Az újság követ-
kező hire, hogy Sarah Bernhard, husz heti 
vendégszereplesre Amerikába jön. Ez után 
a hir után a szerkesztő zárójelben meg-
jegyzi, hogy az «isteni» Sarahnak nem kell 
félnie a fenti igyermekvédő rendelkezéstől,, 
ö bátran felléphet, liisz most ünnepelte a 
76-ik születés napjá t . 

EGY ÉRDEKES SZERZŐDÉS. A londoni 
Coliseumban vendégszerepel most Dorothy 
Gates, a hírneves «vizalatti Venus», a leg-
jobb és legszebb amerikai varieté szám. A 
Londoni szerződésének lejártával egy husz-
hetes délamerikai Seguin-tourra szerződött-
le a jeles artistanő, a mi pénzünk szerint 
egyenesen fantasztikus gageval, napi 1200 
dollár fizetéssel. A szerződésnek van egy 
igen érdekes pontja, még pedig az, hogy. 
a szerződés azonnal megszűnik, ha a mű-
vésznő nem fogad el egy 200 láb hosszú 
búvár versenyuszásra való kihívást, vagy ha 
egy ilyen versenyen legyőzik. 
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SxerUesxiöi üxeneielc 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-

I okat, rajzokat nem adunk vissza és azok 
megőrzésére nem vállalkozunk.) 

I, Corn?lia, Félegybáza 1. A „Kivenni 
i kórusból" kitétel a színészvilágban annyit 
ielent, hogy a talentumos karénekest az igaz-
gató előlépteti elsőrendű színésszé, a mi vi-
izont azt jelzi, hogy attól a naptól kezdve 
ÍZ illető önálló, szereplő színészként szere-
pel. 2. Örökös tag az a színész vagy szí-
nésznő lehet, akit a vallás és közoktatás-
ügyi miniszter a magyar színészet körül 
szerzett érdemei elismeréséül a budapesti 
vagy kolozsvári Nemzeti Színházhoz ne-
vez ki. — Példányonként vásárló. „De 
mi ez a tenger sima tükréhez képest" — szál-
lóige Czakó Zsigmond : „Kalmár és_ tenge-
rész" című drámájából. — S. Tamás Na-
gyon kedves, de sajnos, már elkésett vele. 
— Egy e 'őfizető. Nem ötletes propozició. 
— Békéscsaba Bárhol lehet jelentkezni. 
— H. Már ha . 1. 120 K. 2. Címe: Vígszínház. 
— K. E'emétné, Szekszárd. Címe: Víg-
színház. — Ilonka. 1 1917-es évfolyam ára: 
80 K, 1918-as évfolyamé: 100 Kés az 1919-esé: 
130 K, egyes szám 3 K. 2. Vallási kérdé-
sekre nem válaszolunk. — M. Lajos, Fehér-
gyarmat. 1. Budapesten született. 2. Honvé-
delmi miniszteri osztálytanácsos, — Fer 

U pest. Igen. - B. M rci 1. Bécsben. 2. 
Nem. 3. 60-on tul van. 4 Nincs. 5. Megírtuk 
a két héttel ezelőtti szám 26. oldalán. — 
V. E. Ott megmondják. — T-imádó. 1. Nem 
2. Színésznő. — B-i^ádó. Többször megír-
tuk már. — Operalátogató. Íme a színlap: 
Éjszak csillaga. Opera 3 felv. Irta : Seribe. 
Fordította: Havi Mihály. Zenéjét szerzette : 
Meyerbeer. Első előadása: 1856. január 31, 
a Nemzeti Színházban. Szereplők: Michaeloff 
Kőszeghy Károly. Skavronszky Fektér Ferenc, 
Katalin Hollósy Cornélia, Praskovia Bogya 
Róza, Danilovitz Jekelfalusy, Gricenko Benza 
Károly, Reynold Vangel,- Theremeteff Bognár, 
Kermoloff Udvarhelyj Mihály. Ismailoff Bratka, 
Therskin Virág. Natália Táborszky, Ekimonia 
Korcsek Leopold, Kézműves Hubenai János. 
Traviata. Opera 3 felv. Irta: Piave. Fordí-
totta: Pataki. Zenéjét szerzette: V:rdi. Első 
előadása : 1857. november 10-én volt a Nem-
zeti Színházban. Személyek : Valéry Violetta 
Hollósy Cornélia, Flóra Tély Emilia, Annina 
Hubenainé, Alfréd Jfekelfalussy, György Fü-
redy Mihály, Gaston Bratka, Douphol Virág, 
D'Obigny Kaczvinszky, Grenvil Vangel. — 
Miskolci olvasó. A „Kabinet alakítás" mű-
vészi, finom, a legapróbb részletekig kidol-
gozott alakítás 

EStélydPŐk GERÖHÉL, 
Budapest , Kossuth Lajos-u. 4 

S Szemölcs-, hajszál-, roitesser-irtó specialista 

teinfeergné „XANTE" kozmetikája , 
Budapest V. ker., Erzsébet-tér 8. szám alatt 

Bri l l iánsokat , gyöngyöket , plat inát , ékszereke t 
mindenkinél drágábban vesz S Z E K E L Y E M I L ékszer 
üzlete Budapest, Király-utca 51. Teréztemplommal szem-
ben. Cimre tessék figye ni. — Tele fon József 105-35 

Hamis fogakat 
piatinát 
Ékszert 
Äranyat 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

$ elyemharisn^fáit is 
megjavítja félcipőben hordhatóan a 

TERÉZVÁROSI HARISNVAJAUITO 
Király-utca 80. (Királyszinházzal szemben) 

Férjhez akar menni ? Akar nősülni ? 
I Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkel 

DAVIDOVICS, E rz sébe t -kö ru t 17. (Cégjelzéstelen) 

Szabni, varrni íanitok 
magántanulásra tanköny-
vem kapható, varrónőknek B. GEIGER ETELNÉL, 
tanulóknak külön tanfolyam K á r o l y - k ö r u t 10. s z á m 

FISCHER VACUUM R.T. 
VII., DOB-UTCA 90 - Telefon : Józsel 10 -72 és József 6 0 - 8 8 

H a m i s f o g a k é r t feg?öbb"?fi«í 

Levelező-lapra jövök ! 
W Y S C H O C R O D 
Tisza Kálmán-tér 13. 

RAHTOR ES KELEMEN » « S 
VII . , Erzsébet-köruf 

szalonja 
körút 56 . 1/4. 

Szakorvosi 
VII. Dohány-utca 39. 

rendelő 
intézel . 

Rendel: 11-1 és 4 - 7 óráié 

D O N SONNERIE FLORIS 
fiw n é h á n y e l ő k e l ő Ü z l e t b e n k a p h a t ó k ! 

CSOKOLÁDÉ-
KÜLÖNLEGESSÉGEI 



32 SZÍNHÁZI E L E T 

Sxin&áxi Képrejtvény mea a 

Megfejtési határidő 1920 október 1. 
A megfejtést lapunk 1920 évi 40. számában 

közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 
I. dij : Egy színdarab 

II. dij : Egy kotta 
III. dij : Egy fénykép 

A Színházi Élet 1920. 37. számában közölt 
rejtvény helyes megfejtése : Cifra nyomorúság. 

Helyesen fejtették meg 420-an. 
Az első dijat Türk Magda (I., Márvány-

utca 35), a második dijat Schnitzler Irénke 
(Tar-u. 2), a harmadik dijat Rodosy Pál 
(Podmaniczky-u. 49) nyerték meg. 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR. 
Kiadja a .Színházi Élet" r.-t . 

£ a f a y e / / e 
írancla cipöárugdj ktráKatában 
a legulahb dlvatufdonságolíat! 

Z 
IV.. Václ-u. 3 5 . 

U a í e v á l a l f a t vil lannyal u lónyom n é l k ü l i n d j a l a l a n o i szemölcsöt , pa t tanás t , f a - ' 
gyást , szeplöt, végleK e;táv»lit G Â O G kozmetikai inté-
zet, Muzeum-köru l 18, .-Szépségápolás, ráncok eltávolí-
tása Emaii borogatóvizzel . BÓrfehér i tőcrém-ouder . szao-
pan, hajel iávo ' i tószer , az összes szépségápoláshoz szük-
séges szerek szétküldése. Telefon : 102-87 

I lfarrôgêpeket 
I ujat és használtat. Krauaz Imr tva 

Budapest, VIII., 1 
\n Ofnrttal rtA At-n /lis on nnrlm /inn / mmm 

v e s z e k 
é s eladok: 

• varrógépkereskedő 
Budapest, VIII., RökkSzllárd-u. 6. 

'Viszonteladóknak engedményI ————— 

Cl modern cipőti j z í itó 
Legújabb 

Újvári sifter 
hanglemezen 
Vegye meg 

ha jól akar mulatni 
ouho"er" Fekete Mihály 

gramofon osztályában, 
Budapest VIII. Jőxsef-körut 9. 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel : Erzsébet-körut 29 

A „Színházi Élet" kiadójában 

O K T A T Á S 
Beszédmüvészeti Iskola 

színművészek, moziszinészek, 
táncművészek, színházi kri-
tikusok képzőjébe beiratkozás 
délután 3—5-ig. Déry^utca 8. 

Turry Peregrin tanár, ope-
raházi tag, zeneiskolája. Ki-
rály-utca 105. (Lövölde-tér) 

Gabelsberger gyorsíró- és 
nyelviskola. Magyar, német, 
angol, francia gyorsírás. Vi-
lágnyelvek, Kossuth Lajos-

utca 11. szám. 

V E G y E l 
Konyha edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas-
kereskedésében, Király szín-

házzal szemben. 

Selyem lámpaernyőket, teri-
tőket, függönyöket, párnákat 
batikmunkával legszebb kivi-
telben készit Sándorné, 1., 

Krísztina-körut 8-10 

Kotta és divatlap-ujdonsá-
gok megtekinthetők a „Szín-
házi Élet" könyvesboltjában 

VII., Erzsébet-körűt 29. 

K Ö O V E K 
Magyar és német könyv-

újdonságok beszerezhetők a 
„Színházi Élet" könyvesbolt-
jában VII., Erzsébet-körut 29. 
Törzs J.: A fekete futár 44—, ; 
Dickens : Az elátkozott em-
ber 30.80, Lajta: Filmmüvé-I 
szeti évkönyv 16.50, Zsu-j 
zsanna M. : Harag nélkül 
27.50, Bayer J.: Déryné nap-
lója 120.—, Zola: Föld, kötve 
39.80 K — Insel Bücherei 
minden megjelenő kötete. — 
Tauchnitz. — Ullstein Bücher 
minden megjelenő kötete. — 
Rothbart Taschenbücher stb 
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