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Haller István kulíuszminiszíer és Korányi 
Frigyes pénzügyminiszter 

nyilatkoznak a „Színházi Élel"-nek az állami színházakról 

Az Egyetem-utcai Károlyi-palota hall-
j á b a n kértem interjút Haller István kul-
tuszminisztertől, aki fejével nem-et intve, 
a következőket mondot ta a lépcsőház- -
ban lejövet egy illusztris politikai tár- ^ 
saságtól körü lvéve : 

— Nem adok interjút, c sak egy eset-
ben : h a elkisér egy rövid autókirán-
dulásra . 

így jutottam el Frühwirt 
Mátyás képviselő beszá-
molójára Pestszentlőrincre. 
A zárt a u t ó b a n - - amely-
nek karosszér iá jában han-
gos politizálás közepette 
vitatkoztak , Szmrecsányi, 
Bernolák, Taszler, Somogyi, 
Gunda képviselők — ad ta 
le a z interjút a miniszter-
pártvezér, aki a kultúr-
fölény biztosításáról, a kö-
vetkezőket mondo t t a : 

— Ebben az állapotban, amely-
ben jelenleg országunk sínylődik, 
a bennünket szétdarabolni akaró 
kis államocskákkal szemben egy 
igen fontos és kihasználható fegy-
verünkv van : a kultúrfölény biz-
tosítása. 

— A kultúrfölény akkor válik 
fegyverré, ha a külföld, főleg pe-

HALLER ISTVÁN 
kultuszminiszter 

dig az entente, tudomást szerez 
róla s ha abba a helyzetbe jut-
tatjuk, hogy képviselői meggyő-
ződhetnek arról, hogy zene és 
képzőművészetünk, egyetemeink 
nevelési rendszere stb. oly fokon 
állanak, mint a Nyugat államai-
ban. 

— A zene, tárlataink, 
színházaink — ezek a 
nemzetközi nyelv és 
kapcsolat, amelyeken 
keresztül hallatni és 
láttatni tudjuk magun-
kat. Az entente itteni 
képviselői igenis meg-
figyelnek bennünket, 
látogatják operánkat, 
képzőművészeti ki-
állításainkat és tu-

datában'vannak annak, hogy mi 
kulturát termelünk é s nyujtunk. 
Éppen ezért nagy áldozatoktól 
sem szabad visszariadnunk, ha 
arról van szó, hogy állami szín-
házainkat megfelelő színvonalon 
igyekszünk fenntartani. 
' — Ez a meghatározás áll ter-

mészetszerűleg elsősorban is Ope-
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ránkra, melynek nemzetközi meg-
érthetősége legjobban alkalmas 
arra, hogy élvezését a magyarul 
nem tudó idegen magáévá tehesse. 

— É p p e n ezé r t f i gye lmez te t t ek 
a r r a , h o g y nem jó szolgálatot 
tesznek az országnak azok, akik 
csak a számszerüség rideg szám-
betüin keresztül adják közre kri-
tikájukat a n é l k ü l , h o g y m é l y e b b 
s z á n t á s u k u t a t á s o k a t v é g e z n é n e k 
ß k u l t u r s z ü k s é g l e t e s z m e k ö r é b e n , 
a m e l y b ő l m e g d ö n t h e t e t l e n ü l áll 
e lő t tünk a h a t á r a i n k a t b i tor ló kis 
h a t a l m a s s á g o k k a l s z e m b e n v a l ó 
ez a m e g á l l a p í t á s : h o g y mi igenis 
kulturfölényben va-
gyunk fölöttük! 
Visszajövet is gomoly-

gott körülöttem a politikai 
szóbeszéd, vitafelhők ka-
varogtak. de a megszo-
kott miliőben — mert hi-
szen a főfoglalkozásom 
tula jdonképen a politikai 
kf nyérirás — most mér 
másról beszélt a minisz-
ter: szép asszonyokról és 
színésznőkről. 

Ez is hozzátartozik a kulluszminisz-
íeri reszorthoz 

* 

Korányi Frigyes báró pénzügyminisz" 
teil is meginterjúvoltuk az á l lami szín-
házakról . A kegyelmes ur így nyilat-
kozott: 

— Annak a hatalmas állami 
feladatnak elvégzésénél , amely 
pénzügyi helyzetünket van hi-
vatva megjavítani, a legegysze-
rűbb, de egyúttal a legnehezeb-
ben betartható feltételt jelölöm 
meg alapbázisul: a takarékos-
ságot. 

— De ha a takarékosságot ri-

deg pénzügyi szemmel nézve 
elvként állitom be az ország 
rekonstrukciójának kiépítésénél, 
egyről nem szabad elfeledkez-
nünk: tudniilik a müveit nemze-
tek kulturbiztositékainak szeretet-
tel való gondozásáról. 

— Nem tudom eléggé han-
goztatni, hogy kulturális erőnk 
felmérésénél mily nagy horderő-
vel bir a külföld előtt színhá-
zainknak elismerése, különösen 
vonatkozik ez Operánkra, amely-
nek zenei megértése a < nemzet-
köziség jellegével bir. 

— Ezt a kulturtényezőnket 
ápolni kell s ha gon-
dosan mérlegeljük is 
a takarékosság elvét, 
oly színvonalon kell 
tartanunk, hogy a kül-
föld elismerését, ame-
lyet bírtunk, ezután is 
biztosithassuk, kultu-
ránk elismerése érde-
kében. 

* i 
Ezeket mondta Korányi 

Frigyes báró. Többet egy szót sem. Ö 
már nem beszélt szép asszonyokról , 
pr imadonnákról . 

Ez nem tartozik a pénzügyminiszteri 
reszorthoz. Herczeg Jenő 

CSILLAGHULLÁS 
Mi lesz a csillagokkal, 
Akik a földre esnek? 

Egy tanfolyamra járnak 
. és moziszinésznők lesznek. 

Mi van azzal a Palásthyval? 
Az olvasó miközben kedvenc lapját olvassa 
és reggeli kávéját issza, 
igy szól : mi van azzal a Palásthy Irénnel, 
hogy ezen a héten még nem jött vissza? 

' SZENES EMBER 
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A színpadon ciprusok legmélyebb zöldje 
és gitárok mámoros turbékolása, forró spa-
nyol nevek és egy asszony : Mária del Car-
men . . . A neve, mint egy vers, cseng és 
bong, az arca barna, mint faragott famadon-
náé, a haja fekete, mint az éjjel és végtelen, 
mint a tenger, a gyönyürü mellén nagyvirágu 
kendők, ujjain, mint ékszer villan a kaszta-
nyet és. fejkendős, fülbevalós férfiak késsel 

mennek érte egymásra. Mária del Carmen, 
az örök, szerelmes asszony, a legnagyobb 
színjáték és ô legyönyörüségesebb dráma, a 
legszentebb, legrosszabb, az asszony, akiről 
drámát irt José Felim 3. Codina. E spanyol 
úrhoz most van először szerencsénk s igazán 
örülünk a megismerkedésnek. Drámája a leg-
bujább szavak, a legártatlanabb sóhajok szín-
játéka. a tartalma a Verga-drámák motívuma. 

ANDORFFY 
(Mária del Carmen) 

Magyar Színház: „Mária del Carmen" 

TARNAY 
(Pencho) 

(Angelo fotográfia) 

TÖRZS 
(Xavier) 
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A második felvonás Domingó háza előtt 
játszódik le. Gyönyörű a színpad ! A forró 
spanyol ég minden heve ott izzik a színpadon, 
szinte ég és ragyog minden, belekábulunk a 
forróságba. Ki van tűzve Mária del Carmen 
és Xavier eljegyzésének órája. Domingó pa-
zarul oszt vagyont, birtokot a lány szüleinek, 
Mária del Carmennek csudálatos éyürüt huz 
az ujjára nászajándékul. A vékony mellű, 
köhögős Xavier ugy hajol menyasszonya ke-
zére, mintha az oltár kövét csókolná s imád-
ságnak hangzik, amikor kimondja a nevét : 
Mária del Carmen. 

két legény harca egy leányért. Echegaratf óta 
nem játszották nálunk spanyol iró darabját 
s José Felin J. Codina is csak Parison ke-
resztül jutott el hozzánk. A párisi Odeon 
játszotta sokáig a „Mária del Carmen "-t. a 
francia átdolgozásban hozták szinre nálunk 
is, sőt egy francia muzsikus H. M. Jacques j 
kisérő zenéjével. 

* 

A spanyolországi Huertában játszódik le a 
dráma. Vasárnapi misére gyül a falu népe s ; 
a templom előtti téren kegyes adományokat 
gyűjt a környék legszebb leánya : Mária del 
Carmen. Misét akar mondatni egy legényért, 
akit Xaviernek hivnak s egy érte vívott kés-
viadalban sérült meg. Aki leszúrta, annak 
Pencho a neve és Mária del Carmen őt sze- 1 

reti. Pencho párviadal után átmenekült az 
afrikai partra, jegyese pedig önfeláldozással 
kezdte ápolni a sebesültet. Szegény Xavier-
nek tüdejét sértette meg a kés, ha meg is 
marad, nyomorék lesz örök eletében. De meg 
akar maradni, mert szereim .s lesz ápolónő-
jébe. Micsoda szerelem ez I Az életet, az SÁRVAY RÓZSI 

(Fuensantica) 

Magyar Színház : „Mária de Carmen" 
(Angelo fotografia)' 

egészséget szereti Mária del Carmenben, a 
levegőt, a gyógyulást, mindent. A beteg apja 
Domingó, a falu legmódosabb gazdája, tudja 
ki teritette le a fiát. Pencho kését ott találta 
a viadal színhelyén, odahaza őrzi, mint véres 
bizonyítékot s megfenyegeti a leányt : ha nem 
lesz a fia felesége, csendőrkézre adja Pen-
chot. És Mária del Carmen, amikor megtudja, 
hogy szerelmese visszaérkezett a faluba, csak 
hogy megmentse, igent mond. 

ANDORFFY IDA 
(Mária del Carmen) 

Magyar Színház: „Mária del Carmen" 
(Angelo fotografia) 
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Fölzeng a lakodalmas ének, táncra perdűl-
nek a lányok, legények. Xaviernek nem sza-
bad táncolnia, megtiltotta az orvos. S amikor 
a legbujábban zengnek a gitárok, betoppan 
Pencho, tele dühhel, elkeseredéssel, szere-
lemmel. Mér tudja, hogy Mária del Carmen 
őmiatta, az ő szabadságáért akarja föláldozni 
magát. Ezt az áldozatot ö nem fogadja el. 

— Itt nem lesz ma esküvő ! — orditja tul 
a gitárok hangját. 

Mária del Carmen sikitva, kétségbeesve 
csitítja : 

— De kell, hogy legyen!... így kell lenni!... 
Menekülj Pencho ! . . . 

— Nem menekülök ! 
És Pencho a falu szine előtt feljelenti ön-

magát : 
— Én szúrtam le Xaviert, a késem ott van 

Domingó ládájában, az van rávésve : „A- sze-
mem, hogy nézhesselek, a szivem, hogy sze-
resselek, a vasam, hogy megvédjelek." 

A kést meg is találják s ekkor Xavier, a 
szegény tüdőbeteg vőlegény neki ront Pencho-
nak, hogy leüsse. Mária del Carmen ugrik 
közéjük. Kit véd kettőjük közül? Xavier szava, 
mint a penge villan : Gyáva ! kiáltja Pencho-
nak. A legény menekülhetne, még nem ér-
keztek meg a csendőrök, de visszatartja ez 
a szó. Ezért újra meg kell verekednie Xa-
vierrel. 

* 

Huertára leszáll az éjszaka. Xavier a há-
zukba rejtette Penchot, hogy majd ha távoz-
nak a csendőrök, megvívhassa véle az utolsó, 
az élet-halál harcot — Mária del Carmenért. 
Egy függöny mögé bújik, amikor bejön az 
orvos meg az apja. Az ablak alatt szerelmes 
spanyol legények gitárja zeng, távoli szere-
nádok csengnek idáig s az orvos bejelenti 
Domingónak, hogy vigyázón a fiára, mert 
menthetetlen, meg vannak számlálva a napjai, 
a legcsekélyebb izgalom megölheti. 

KÖRMENDY (Rapuso) és Pencho barátai 

Magyar Színház: „Mária del Carmen" (Rackei és Kaulich feiv.) 
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TÖRZS JENŐ (Xavier) 
Magyar Színház: „Mária del Carmen" 

(Angelo fotografia) 

menjenek egy ferde nézésért. De a „Mária 
del Carmen" Spanyolországban játszódik, 
ahol még tudnak örülni, szeretni az emberek 
ahol még valóban mindennél fontosabb a 
szerelem. Szavak izzanak, rózsák illatoznak 
és kések villanak és minden érzést alá fest 
a muzsika. H. M. Jacques kisérő zenéje épp 
olyan színdús, mint Jose Felin J. Codina 
drámája. Valósággal melodráma a „Mária del 
Carmen", amikor a tüdőbeteg Xavie r oda-
borul Mária del Carmen ölébe, a legszebb 
szerelmes muzsika zeng és ujjong a szín-
falak mögött, amikor az apa megtudja, hogy 
a fia órái meg vannak számlálva, feljajgat 
és felsikolt a gitárok szava, hogy majd meg-
szakad az ember szive. A lakodalmas ének, 
a nyoszolyó lányok tánca valóban értékes 
muzsika. 

A Magyar Színház végtelenül gondos elő-
adásban hozta színre a darabot. A színpadok 
— melyeket Faragó Géza tervezett — mintha 
egy-egy da/abjai lennének 9 spanyol nyár-
nak, o}y színesek és forrók, oly pazarul 
gazdagok. 

Vajda László igazgató rendezése csupa 

S amikor a két legény ismét egyedül ma-
rad, Xavier csöndesen, suttogva mondja : 

— Eredj Pencho . . . Vidd Mária del Car-
ment . . . Én meghalok . . . 

Az ellenségek megölelik, megcsókolják egy-
mást és Pencho, karjában Mária del Carmen-
nel, szökik Afrika felé. 

Xavier végig zuhan a földön . . . Csönd, az-
tán az ablak alatt ismét fölzengnek a gitá-
rok . . . 

* . 

Ez Jose Felin J. Codina darabja. Csudá-
latos színekkel festett története egy spanyol 
paraszt drámának, melynek hősei szinte hi-
hetetlenül tudnak szeretni és szenvedni. A 
mi világháborútól megviselt idegeink, a ren-
geteg vér s a rengeteg fájdalom, ami közö-
nyössé tett bennünket, valóban hihetetlené 
teszi, hogy férfiak vagyonokról és életekről 
mondjanak le egy érzésért, hogy késhegyre 

TARNAY ERNŐ 
(Pencho) 

Magyar Szinház : „Mária del Carmen" 
(Angelo fotografia) 
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del Carmen-ről. Ahogy ezt Törzs Jenő csi-
nálta, az felejthetetlen. 

Tarnay Ernő Penchoja csupa erő, egy dia-
dal mas férfi, akié minden szerelem és min-
den dicsőség. Nagyszerű volt Tarnay, Mária 
del Carmen nem is lehetett másba szerelmes 
a színpadon, mint ő belé. 

Vdgó Bélc nemes müveszettel, hatásosan 
adta az apa szerepét. Csupa sziv volt, csupa 
melegség és szinte utolérhetetlen abban a 
jelenetben, amikor megtudta, hogy a fia 
menthetetlen. A szülői szeretet himnusza az 
a pár sor, amit elsirt arról, hogy a fiuk 
megvigasztalódhatnak, ha meghal az apjuk, 
de az apák számára nincs vigasz. 

Sárvay Rózsi nagyon kedvesen adót* egy 
spanyol kisleányt, nagyszerűen fia/al volt és 

szép, szerelmes és igsn 
ügyesen táncolta a lako-
'dalmas táncot. Simon 
Mária, mint Maria del 
Carmen anyja ötletes, 
kedvesen humoros, Stella 
Gyula nemes és férfias. 
Körmendy csupa erő, 
Pártos és Re'they is kifo-
gástalanok. 

A forditó Bródy Miksa 
a spanyol eredeti minden 
zamatját, szépségét és 
színességét költőien adta 
vissza. 

Nemzeti játékszínünknek 
ismertető bélyege ne csak 
az élet nélkül álló kő-
falra festett országos cí-
mer legyen, hanem az az 
önérzés, az a lelkesedés, 
mely által a hazában bi-
zakodó költő tulajdon ér-
zéseit a nemzet közön-
ségesen uralkodó érzései-
vel egybeolvasztja s az 
egyedül lehetséges uton 
hazafitársait magához ra-
gadja. így fogja majd a 
nemzet a játékszint s a 
valóban nemzeti játék-
szín a nemzetet kölcsönö-
sen megnemesiteni. 

Kölcsey Ferenc 

finomság, elmélyedés, nagyszerű művészi 
munka. A címszerepet Andorffy Ida játszotta. 
Gyönyörűséges Mária del Carmen volt, csupa 
szenvedély és szenvedés, \ csupa könny és 
szerelem. Amikor a második felvonás végén 
hirtelen és szinte váratlanul eldob magától 
mindent és odabórul a diadalmas Pencho 
keblére, a legtökéletesebb asszony volt. 

Törzs Jenő a legtökéletesebb művészi esz-
közökkel varázsolta meghatóvá a szegény 
halálra itélt Xavier alakját. A Sasfiókkoz 
lehet- és kell hasonlítani ezt az alakítását. 
Ugyan olyan törékeny volt és ugyan olyan 
erős, ugyanolyan halk és ugyanolyan diadal-
mas. A láz rázza a testét és hallja a halálos 
ítéletét és ekkor egy gesztus: és lemond 
mindenről, az életről, még többről, Mária 

TÖRZS JENŐ VÁGÓ BÉLA 
(Xavier) (Domingo) 

Magyar Színház: „Mária del Carmen" 
(Angelo fotografia) 
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(Diakay felvétele) 

A Heidelbergi diákéletben Tanay egy 
szentimentális, de kissé fiatalosan bo-
hókás a lakon mutat ja ki, hogy nemcsak 
a groteszk humornak, a féktelen móká-
nak mestere. Annyi mérséklet, finom 
izlés, művészi ha lkság nyilatkozik meg 
ennek a különben egyál ta lában nem 
finom a l aknak a megjá t szásában , hogy 
az ember alig aka r j a elhinni, hogy 
ugyanattól a Tanaytól származik mindez, 

akinek játéka annyiszor hul lámoztat ja 
végig a nézőtéren az önfeledt, szinte 
eszelős hahoták viharát. Tudtam min-
dig, hogy Tanay nemcsak a darabok-
ban groteszk színfoltként ható epizód-

a lakokban remekel, hanem képes há-
rom felvonást is ellátni érzéssel, szen-
vedéllyel, művészi alakitó erôvçl. E 
nagy, újból bebizonyosodott sikere egy 
komoly je l lemszerepben a z o n b a n nem 
feledteti el velem, sőt még csak hát térbe 
se szorítja emlékezetemben a művésze-
tet. mellyel kisebb epizodszerü alakjai t 
kreálja. A kedves szé lhámosságnak , 
a bá jos l éhaságnak al igha van ma 
Európaszerte ha t á sosabb áb rázo ló j a 
nála . Ahogy ő . á ra j takapot t csir-

kefogókat, leleplezett szé lhámosokat 
elénk vetiti, az már nem is szellemi 
hatás, hanem olyasvalami, mint mikor az 
embert cs iklandozzák vagy simogatják : a 
kellemes fizikai izgatás egy neme. A 
Tanay egész idegrendszere, hang ja , arc-
izomzata be van rendezve azokra a 
villámgyors mozdulatokra, a lélekbelinek 
és a külső mozgásoknak azokra a hirtelen 
irányváltozásaira, melyek a nézőben a 
féktelen kacagásokat szokták kiváltani. 
Olykor csak egy rebbenése a szemnek, 
megtörése és csuklása a hangnak az egész 
s máris az egész közönség hisztérikusan 
nevet. Igen, itt má r egy jóértelemben 
vett hisztéria vi lágában vagyunk, a nor-
mális lelki ha tás határain tul, de azért 
a müvé8ziség területének kellős köze. 
pében. Érdemes volna T a n a y n a k ezeket 
a groteszk és mégis oly finom mozgá-
sait és hangadása i t egy minuciózus 
mozgófényképen vagy gramofonon rész-
letesen t anu lmányozn i : a művészi h a t á s 
nem egy intim titkára jönnénk igy rá. 
Ilyesmiről a z o n b a n a mai színházi élet-
ben még fá jdalom vagy há l a istennek, 
szó sincs. Meg kell e légednünk a Tanay 

VENDREY, HAJDÚ, BÁRDI. DÉNES 
Vígszínház : „Heidelbergi diákélet" 
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komikumának egyszerű élvezésével. S 
én meg is elégszem vele, sőt boldog 
vagyok , h a élvezhetem. 

Szász Zoltán. , * 
Reprizszámba megy a Heidêlbergi diákélet 

szombati előadása, mely a régi, kedves is-
merősök s uj művészi örömök vegyűléke-
ként jelentkezett. Nagy öröm és élvezet volt 
Katica szerepében Gombaszögi Ellát láthatni, 
ezt a vele született tehetséget finom önismeret-
tel és fejlett alakító képességgel párosító mű-
vésznőnket. Bárki lépjen is fel mellette, vagy 
pláne előtte, soha homályba nem kerül az a 
tökéletesnek mondható részletfestő művészet, 
amelyben ebben a darabban is Szere'miZoltán 
excellál Egy látszólag elmosódott és hát-
térben álló alakot ábrázol, és mégis ragyog 
és kitűnő! A magyar színpad egy szintén 
nem mindig főszerepekben primadonnáskodó, 
de mégis mindig a legmagasabb szinvonalat 
képviselő művésze Hajdú József is kibonta-
koztatta a darabban egyéni, 
kissé fanyar, de ép ezért 
Ínyencnek annyira kedves 
egyéniségének egész vará-
zsát. Lutz főkomornyik 
alakját adta s e kissé sab-
lonosán elgondolt szerepet 
csupa ötletté és eredeti-
séggé varázsolta át. Magá-
tól értetődik, hogy Vendrey-
ről csak a lelkesedő elis-
merés szavaival lehet ez-
úttal is nyilatkozni. Annak 
a ritka esetnek, hogy egy 
férfi bájos, szokatlanul tö-
kéletes megtestesítője Ven-
drey. Ezúttal is ilyennek 
bizonyult és ilyenként ra-
gadta el a közönséget. A 
mindig jellemző erővel 
ható Bárdy, a meleg 
szivü, stílusos Szilágyi, 
a páratlanul üdítő férfiasr 
ságu Zátony, a hatáso-
san méltóságos Balassa 
és a diákosan .kedves 
Dénes György kitűnőségei 
még a Vígszínház nagy-
szerű előadásának, amelyet 
Szilágyi rendezett. 

Heïdlbergï diákélet 

A színen sok víg, szerelmes diák — 
S a régi-régi szép melódiák. 

Fönn a komor, mohlepte vártorony 
Virág kúszik iá. Ugy mint egykoron. 

Haj, ifjúság! Pompás, gyönyörűséges 
Aminek még a gyötrelem is édes. 

Hol van a mámor, hol a régi vágy ? 
Szóljatok régi szép melódiák. 

Szivünk emlék-sir. Fejfája közöny — 
S mosf mégis-mégis a szemünkbe könny 

Siratjuk a könnyet, mit sirni tudtunk 
Egykor, régen, amikor álmodoztunk. 

A könnyet, amely régen elmaradt 
A festett lomb, a papirvár alatt. 

Tavasz-mámorban, vén dalok ködében 
Diák-álmaink drága idejében. 

Farkas Imre 

GOMBASZÖGI ELLA (Katica) és a diákok 
Vigszinház: „Heidelbergi diákélet" fDiskai felv.) 
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Liliom — Londonban 

CA Színházi Élet alkalmi tudósítójától) 
Liliom, a drága, felejthetetlen pesti csirke-

fogó megérkezett Londonba és üzenetet ho-
zott Pesttől, a Ligettől, a Stefánia korzójától 
és az angyalföldi éjszakáktól, a Wurtsli kin-
tornájától, Hslfgoth bácsitól a ligeti gyors-
fotografustól és a kis vastábláktól, me-
lyek az Iparcsarnok előtt a virágágyakba 
vannak tűzve és az van rájuk írva : „Miut-
ner." Micsoda öröm ez nekünk, Londonban 
élő pár árva magyarnak, s micsoda dicső-
sége minden magyarnak, aki odahaza van ! 
Szeretném, ha tudnák otthon kellőképp érté-
kelni, micsoda esemény az, hogy Molnár 

Mr. HENRY C41NE (LILIOM' ÉS A RENDŐRÖK 
Kingsway Theatre : „Liliom" 

I (A Daily Sketch fe;v.) 

London, 1920., szeptember. 
Ferenc színdarabja itt, és most szinre kerül-
hetett. A londoni hirdető oszlopokon még olt 
virítanak a plakátok, melyek azt kiabálják : 
bojkottálni kell mindent, ami német, osztrák 
és magyar. Egyik színház plakátja leleplezi, 
hogy a konkurrens színház újdonsága német 
eredetű. A londoni artisták egyesülete csak 
nem régiben újította meg azt az elhatározá-
sát, hogy a központi hatalmak artistáival 
nem dolgozik egy színpadon. így van ez vé-
gig az egész vonalon, így van ez már hosszú 
évek óta. 

És most, végre, londoni színpadon szóhoz 
jutott először, legelőször a központi hatalmak 

egyik drámairója, s ez a 
drámaíró magyar. Molnár 
Ferenc. A londoni színházi 
estén, amikor Liliom Içlop-
ta az égről a csillagot, 
felragyogott ismét a ma-

ii gyar drámai irodalom tíi-
** csőséges csillaga. A pre-

mieren tapsoló kezek már 
' nem voltak marokra szo-
£ ritva, kisimultak az ujjak, 
, s bizony kézfogásnak, ba-

ráti jobbnak néztem min-
den kezet, mely a leve-
gőbe emelkedve tapsra 
lendült. Molnár Ferenc 
kibékítette Angiját Ma-
gyarországgal . . . 

Mi, néhány magyar, a 
kiknek ünnepünk volt ez 
a premier, végig sírtuk az 
előadást. A színpadon ját-
szó angol uniformisos 
rendőrben, a mi Zrinyi-
sisakos rendőrünket lát-
tuk, a vasúti töltés, mely 
a színpadon volt — Is-
tenem I — az Angyalföl-
dön szalad végig és az an-
gol nyelvű Liliomban mi 
Pestet láttuk, a sokat 
szenvedett és megváltott 
Budapestet. Könnyezni kel-
lett ezen . . . Az angol 

» 
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házi Életnek az angol lapok felvételeit 
a londoni előadásról, és kérem a pesti pub-
likumot, az egész magyarságot, tapsoljon 
Molnár Ferencnek, 

Sz. !. 
1 _ 

.Zacsek módszere" 
Rossz kedvnek van egy gyógyszere: 
Karinthy Frigyes módszere. 

SZENES EMBER 
í ; 

A PIROS BUGYELLÁRIS. 
Blaha Lujzát, hetvenedik szü-
letésnapja alkalmával a leg-

különbözőbb figyelmes és 
kedves ajándékokkal halmoz-
ták el. A minap egy himzett 

kis piros bugyellárist hozott neki a posta, 
amelyben egy egész évre szóló Lukács-fürdői 
szabadjegy volt. Az ötletes, kedves és hasz-
nos ajándékot dr. Gerő Hermin küldte a nagy-
asszonynak, akinek igen nagy örömet szer-
zett vele. 

publikum pedig hódolt 
Molnár Ferencnek. A ma-
gyar költő minden szava 
szivekbe talált, ezen az 
őszi estén a letiport .Ma-
gyarország győzött a dia-
dalmas Londonban 

A „Liliom" londoni elő-
adása teljesen kifogásta-
lan volt, A címszerepet 
játszó Henry Caine gran-
diózus alakítást produkált, 
Mary Merral (Juliskafmeg-
ható volt és csudálatos 
szép. Miss Rena Davies 
(Lujza) friss, zengően fia-
tal, Miss Suzanne Shelton 
(Muskátné) kedves, humo-
ros, a többiek is mind 
nagyszerűek, a díszletek, 
a rendezés — londoni, 
szóval a legnagyobb ará-
nyú. Itt küldöm a Szin-

Miss MARY MERRAL Miss RE MA DAURÉS 
(Julia) (Lujza) 

» 
Kingsway Theatre : „Liliom" 

(A Daily Sketch felv.) 

Miss Susanne Sheldon, Mr. Henry Caine, Miss Mary Merral 
(Musjíátné) (Liliom) (Julia) 

Kingsway Theatre: „Liliom" 
(A Daily Sketch telv.> 
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Fiatalok ass Opera fiúsban 
— Tizenkét uj énekes — 

Az uj rezsimmel uj énekesek és énekes-
nők is vonullak az Operaház szinpadára: 
az igazgatósig előterjesztésére több régi 
tag, mint Maleczky Öianca, Hegedűs Ferenc, 
Szende Ferenc ;eaktiválása mellett, tizen-
két fiatal kezdőt szerződtetett i f j . báré 
Wlassic% Gyula kormánybiztos. 

Ä kapunyitás óta eltelt néhány hét alatt 
még< nem voll alkalma mindegyik uj tagnak 
arra, hogy a nagy nyilvánosság előtt bemu-
tatkozzék. E d d i j csak alig néhány debünek 
lehettünk tanúi, de ezek azi első föllépések ás 
szép és komoly Ígéreteket hoztak, mint 
ahogyan általában tsupa szép, friss ígé-
ret ez a fiatal generáció, az Operaház jö-
vője és reménysége. Äddig is, amíg mind-
egyiknek küiön-külön alkalma nyílik arra, 
hogy beszámolhasson képességeiről és tudá-
sáról, itt mulatjuk bé csoportosan az uj 
nemzedéket, amely jelentős szerepre van hi-
vatva az Operaház művészi munkájában. 

• An day Pircska nemesen csengő, pasztózus 
mezzoszopránjíra még jól emlékezhetitek 
mindazok, akik a Zeneművészeti Főiskola 
operai vizsgaelőadásán hallották eßt a fiatal, 
nagytehetségű énekesnőt. Änthes György-
nek növendéke és a Városi Színház! is lekö-
tötte már vendégszereplésre. Biszterszky 
Aranka erőteljes, hajlékony drámai szop-
ránja szintén az Operaházban rendezett vizs-
galeőadáson csendült fel először a nagy 
nyilvánosság előtt. A 'fiatal énekesnő a 
Nemzeti Zenéde neveltje, Noseda Károly ta-
nítványa és mint Aida mutatkozott be a 
vizsgaelőadáson, amely után azonnal szerző-
dést kapott. T. Czeiszberger Mária három 
évvel ezelőtt már tagija volt az Operaház-
nak és szép sikert aratott Carmen szere-
pében. Erős muzsikalitásu 'énekesnő, Abrá-
nyinénak volt jeles tanítványa. 

Mezzoszoprán énekesnő Hajnal Elma is, 
aki szintén a Zeneművészeti Főiskoláról ke-
rült az Operaházhoz. Anthes növendéke vol 
és a vizsgaelőadáson Amneris szerepében 
aratott nagy sikert, tnelynek eredménye szer-
ződtetése volt. Kadnár .Mária, aki a lirai 
szoprán szerepkörét van hivatva betölteni, 
nem lehet egészen ismeretlen a közönség 
előtt: mint Durigo Ilona növendéke szép 
sikerrel szerepelt már a hangversenyterem 

dobogóján. Komáromi Pál, kitűnő basszu-
sával míár a háború előtt magára vonta az 
Operaház figyelmét. Akkoriban ösztöndíjas 
tag volt, majd a kolozsvári Nemzeti Szín-
házhoz került, ahol kitűnő színpadi gyakor-
latot szerzett. Szép és sikerekben gazdag 
színpadi múltja van már a fiatal, kedves, 
szőke Kruyswyck Anniénak is, aki a minap 
nagy sikerrel debütált már Siebel szerepé-
ben. A Városa Színháznak és a Medgyaszay 
Színháznak volt már tagja, de minden esetre 
méltóbb helye van az Operaházban. Bemu-
tatkozott már Pilinszky Géza, az Operaház 
másik u j if jú énekese is, a tenoristának 
bariton-öccse: a herold szerepét énekelte 
»A zsidónő» minapi előadásán. Legközelebb 
Carmenben és az Ariadne Naxosban cimü 
Strauss-operában fog föllépni, Pogány Fe-
renc dr., aki szintén az u j tagok között sze-
repel. A háború '«lőtt már tagja volt az 
Operaháznak és csak katonai kötelezettsége 
szólította el a Milágpt jelentő deszkákról. Be-
vonult, harcolt és fogságba került, ahon-
nan csak nemrég tért vissza, hogy az Ope-
raháznál átvegye a távozott Rózsa szerep-
körét. Szentmihályi Tibor lemondással kezd-
te szereplését. László király szerepét kellett 
volna énekelnie a megnyitórelöadáson, de 
a próbák közben annyira berekedt, hogy neta 
léphetett fel. Frissen csengő tenorját még 
csak ezután fogjuk tehát megismerni. A leg-
nagyobb és legérdekesebb művészi múltja 
van az u j gárda tagjai között Székely Mári-
ának, aki a Zeneművészeti Főiskolán Abrá-
nyinénak volt növendéke, majd Graeff ber-
lini iskolájában képezte magát tovább s 
innen került a berlini királyi Operaház-
hoz. amelynek öt éven át tagja volt. Sikeres 
próbaéneklés után negyven fellépésre szer-
ződtették most és legközelebb Delila szere-
pében fog bemutatkozni. Závodszky Zoltán, 
a tizenkettedik a (gárdában, eredetileg muzsi-
kusnak készült: orgonát és zeneszerzést ta-
nult a Zeneművészeti Főiskolán. Csak később 
jelentkezett szépterjedelmü tenorjával az 
énekszakon, ahol Anthes lett a tanára. A 
mult évben befejezte tanulmányait s most 
tizenegy társával együtt az Operaházhoz ke-
rült, hogy megkezdje énekesi karrierjét. 



AZ OPERAHÁZ UJ TAGJAI : 

Biszterszky Aranka, Székely Mária, Anday Piroska, Závodszky Zoltán, 
dr. Pogány Ferenc, Kruyswyck Anna, T.,Czeisberger Mária és Komáromi Pál 
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Jl lélekidomár — filmen 
Ezen a Héten [jelent meg a nagyközönség 

lelőtt a legújabb Corvin-filmí, a «Lélekido-
már». Jókai csudálatosan szép regénye a 
remekművek gazdagságával bontakozik ki 
előttünk. 

Ki ne emlékezne a «Lélekidomár»-ra. Ez is 
azokhoz a regényekhez tartozik, amelyek 
felejthetetlen élményeket adtak valamikor 
ifjúságunknak. Ä «Lélekidomár» is ott áll 
abban a klasszikus csoportban, amely Ro-
binson Crouse-val kezdődik és amelyben Jó-
kai olyan alkotásokkal szerepel, mint az «£// 
földesúr'», a «.Kárpúthy Zoltán». Most, hogy 
a Corvin megfilmesítette a «Lélekidomár»-t, 
nemcsak annak az örömnek kell ' kifejezést 
adnunk,, hogy a magyar filmpiac egy hal-.-
-hatatlan, izig-vérig taagyar darabbal sza -
porodott. Hangoztatnunk kell egy másik 
tényt is, amit sokan már bizonyára észre-
vettek és amit ez a film most diadalma-
san bizonyitott be; hogy Jókai fantáziáját 
csak mozi tudja utóiérni. Hiába próbál-
koznak színdarabokkal, Jókai csapongó ötle-

teinek, szertelenül sz4tes és szindus cse 
lekményének egy megvalósítója lehet — a 
film. És itt van a Jókai filmek értéke és, 
óriási sikerének egyetlen titka. 

Jókai legkisebb regényéről is el lehet 
mondani, hogy gazdagabb jneséje van, mint 
akárhány modern filmdrámának. Ez a tétel 
kétszeresen igaz a «Lélekidomár» esetében. 
Mintha csak mindjárt a filmre gondolt vol-
na Jókai, mikor etft a hatalmas munkát meg-
írta. Csodálatosan filmre való Lándory ro-
mantikus története és mindaz a sok nagy-
stílű kaland, titokzatos büntet^, különös sze-
relem, amely a «Lélekidomár» fantaszti-
kusan színpompás cselekményét adja. Ä leg-
izgalmasabb jelenelek váltakoznak az idyl.i 
szerelem képeivel, valamint a legcsodálato-
sabb táj felvételekkel. Feltűnő, hogy az óri-
ási regény milyen frappánsan van össze-
sűrítve tiz felvonásra, amely persze két rész-
ben kerül bemutatásra. A scenárium Vajda 
László munkája. Nagyon meg kell dicsérni 
Vajda Lászlót, igen értékes munkát vég-

Törzs, Rajnai, Maltjasovszky, Z. Molnár, Körmendi a „Lélekidomár"-ban 
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Ä «Lélekidomár» szerepei mondhatni, igen 
erős munka elé áll í t ják ugiy a színészeket, 
mint a rendezőt. Ä regény minden alakja 
szinte tökéletes karakterizáló művészetet ki-
van. Meg kell állapítani, hogy a film min-
den çgyes szereplője méltó Jókaihoz és 
grandiózus regényéhez. Régen láttunk any-
nyi színészi bravúrt, mint ezen a filmen. 
Legelső sorban kell megemlíteni Rajnai Gá-
bort. Ez a nagyszerű művész Lándoryt ját-
sza megkapó erővel. Igen nehéz szerep ez 
és Rajnai tökéletesen oldotta meg íel-
adatát. Csak a legnagyobb elismeréssel le-
het szólni Törzs Jenőről (Lyonéi). Feny-
vesi Emil Traumbold bankár szerepéből csi-
nált hatásos figurát. Z. Molnár, a Magyar 
Színház művésze L'isine márki érdekes alak-
jában jeleskedett. Réthey Lajos, (LysB'ank), 
Délies Oszkár, Szőreghy Gyula játszották 
mégi a többi szerepeket kitűnően. 

Ä hölgyek között sem lehetne sorrendet 
megállapítani, mindegyik egyformán nagy-

szerű volt. Lys grófnőt Mattyasovszky Ilona 
aiakitotia. Mattyasovszky mér sok szerep-
ben keltett feltűnést, d'e ez az alakja külö-
nösen tökéletes. Ä bankár lányának,1 Godi-
vának szerepében Mahay Margitban volt 
alkalmunk gyönyörködni. Megvesztegetően 
bájos ez a fiatal művésznő, Godiva szinte 
nekiszabott szerepében. Ä film sikerében 
nagy része van neki is. És elsőrangút produ-
kál Körmendy Sári (Medea). 

Külön dicséret illeti meg a darab rende-
zését. Garas Márton komoly erejű, hatá-
rozottan értékes munkát végzett. És nem 
lehet szó nélkül elmenni az artisztikus in-
terieurök mellett, amelyeket Ferenczi Sándo -
tervezett. Mindent összevéve, a «Lélekido-
már» megérdemelte, hogy izgalmas érdek-
lődést váltson ki. Máris több példánya van 
külföldön elhelyezve, ahol ugyanazt az o z 
tatlan és forró sikert fogja kivívni nagy 
qualitásaival, mint itthon. 

Törzs, Mattyasovszky, Z. Molnár, Rajnai a „Lélekidomár"-ban 
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Öt órai sszin&ász 
A Horvéth-kertben erősen kopaszodnak a 

fák, ilyenkor kezdenek csomagolni a budai 
színészek is. Ebben az évben nem indulnak 
messze útra. Sebestyén Géza október köze-
pétől kezdve a Várszínházban fog játszani. 
Ezzel tehát félig-meddig megvalósul az ál-
landó budai színészet, mert egy évig egy-
folytában Budán marad a társulat. 

felkerestük Sebestyén Gézét és megkértük, 
mondja el, mik a tervei a Várszínházban ? 
Ezeket mondotta : 

— Ami a legfontosabb, a Várszínház lesz 
a legelső állandó színház a fővárosban, 
amelynek előadásai délután öt órakor kez-
dődnek. Azért lesz ez a közönségnek külö-
nösen kedvező, mert igy, az előadások vé-
gén még a főváros minden pontja felé ren-
delkezésére állanak a közlekedési eszközök, 
sőt még s sikló is könnyen elérhető. Műso-
runk körülbelül olyan lesz, mint a Budai 
Színköré. Klasszikus drámáktól, a bohóza-
ton, vígjátékon és operetten keresztül az ope-
ráig mindent fogunk játszani. Az a célom, 
hogy télen ét is legyen a budai publikumnak 
állandó színháza, amely komoly irodalmi 
célokat is támogasson. 

Mattyasovszky Ilona és Becker Baby 
a „Lélekidomár"-ban 

Ezeket mondotta a direktor lelkesen és 
meggyőzően. Megtudtuk még, hogy a Várszín-
házát eredeti magyar darabbal nyitja meg 
Sebestyén Géza. Békeffy László és Forró Pál 
dr-nak a „Város" cimü három felvonásos 
drámája kerül színre. A darab témája erő-
sen belemarkol a falunak és városnak abba 
a harcába, amely talán még nem is zajlott 
le egészen. Természetes, hogy a cselekményt 
ugy vezetik a szerzők, hogy ez a harc a fő-
szereplőn keresztül a falu győzelmével vég-
ződjék. 

A falu fia felkerül a fővárosba és itt író 
lesz. Magéval hozza az akarat terhes ma-
gyar minden erényét, de nem szereti a sab-
lont, az élet, szürke színeit ; mindenben a 
nagyot, a rendkívülit keresi. Feleségül vesz 
egy ízig-vérig modern Jpesti lányt, akinek 
fogalma sincsen arról az életről, amelyből 
az ura Pestre került. Nem érti meg azt az 
erős köteléket, amely férjét a faluhoz fűzi és 
nem is tartja tiszteletben azokat. Természe-
tes, hogy ezek a kötelékek sokkal erősebbek 
a falu fiának asszimilálódó képességénél és 
legyőzik a várost. Ez a darab alapeszméje 
és ehez simulnak az alakok, amelyeket hi-
vatott irói kézzel rajzoltak meg a szerzők. 
Füzess Anna és Bársony Aladár játsszák a 
a két főszerepet, de a legnagyszerűbb szí-
nészi feladatot Sebestyén Géza vállalta. Ö 
játssza azt az alakot, amelyik elveiben és 
cselekedeteiben a város megtestesítője. Az ő 
fellépése külön érdekessége lesz az előadás-
nak. Kívüle még Vágóné Margit játszik 
nagyszerű szerepet a darabban és szó van 
egy igen érdekes vendégszereplésről is. 

Z. Molnár László és Törzs Jenő 
a „Lélekidomár"-ban 
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Kéifelvonásos vigjátéte 03 Apollóban 
Még napokkal előre eladott zsúfolt háza-

kat vonz az Apolló Kabaré megnyitó műsora, 
de a direkció már is összeállította a legkö-
zelebb szinre kerülő darabok és magánszá-
mok listáját. Ezek között olyan irodalmi 
meglepetéseket találunk, amelyek még az 
Apolló Kabaré Ínyencségekhez szokott pub-
likumának is különös örömére fog szolgálni. 
Az egyik Liptai Imrének „Harmadszor" című 
kéifelvonásos vígjátéka. Liptai Imre eddig 
is az Apolló Kabarének csak-
nem minden műsorán szere-
pelt és a siker nagyon jelen-
tékeny részét kellett az ő da-
rabjainak javára könyvelni. 
Még most is emlékezetes az 
a hatalmas siker, amelyet a 
„Kegyelmes ur" cimü tizfel-
vonásos és mindössze fél 
órás darabja aratott. Most 
elsőizben játszanak az Apolló-
ban kéifelvonásos darabot, 
tehát & kabaré jellegen kivüf 
eső komoly, nagy színpadi mű-
fajt. Ez a darab alkalmat fog 
adni Herczegh Jenőnek arra, 
hogy nagy kulturája rendezői 
talentumának teret találjon. 
Az első felvonás egy pesti ház 
kapuja előtt történik sötét éj-
szaka, a második pedig ugyan-
nebben a házban egy legény-
lakásban. Két pár játssza 
végig a darabot ; Berki Lili, 
Haraszti Mici, Herczegh Jenő 
és Virányi Sándor. Az Apolló 
Kabaré igazgatósága egészen 
uj és nagyon hatásos dísz-
leteket terveztetett a darab-
hoz, amelyek nagy mértékben 
emelni fogják a külső hatást. 

És lesz az Apolló uj mű-
sorának még egy nem kisebb 
szenzációja is. A magyar ka-
baré irodalomnak egyik legje-
lesebb müvelője, Ernőd Tamás 
küldött az Apollónak egy kis 
marionettjátékot. A címe : 
„Fújjad csak, fújjad", zenéjét 
Nádor Jenő szerzette, koreog-

raphiáját pedig vagy Zőbisch Ottó, vagy 
Brada fogja megrajzolni. Emőd Tamás már 
két év óta nem tartózkodik Budapesten, kö-
rülbelül azóta nem is játszottak tőle semmit, 
tehát fokozott érdeklődéssel várják ezt a kü-
lönleges tárgyú és beállítású munkáját. 

Rózsahegyi Kálmán szintén egészen új-
szerű szerepet fog játszani a legközelebbi 
műsorban. Egy ismeretlen szerző .Adagio" 
cimü egyfelvonásosában. Postán kapta az 

Autogramm-délelött után 
Somogyi Nusi, Tóth Böske és Péchy Erzsi 

adtak autogrammot a mult vasárnap délelőttjén a Színházi Élet 
b o l t j á b a n (Rockel és Kaulich felv.) 
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Apolló a darabot név nélkül és azóta se 
tudták kikutatni a szerzőt. Talán ha nagy 
lèsz a siker, önmagától is jelentkezni fog. 
Egy divatszalonban játszódik a jelenet, 
amelynek Rózsahegyi Kálmán a tulajdonosa. 
Az „Uri divatban", divatüzlet tulajdonos 
volt Rózsahegyi, most legalább már szalonja 
is lesz. Kivüle még Homoki Paula, Győri 
Matild, Kovács Marika és Szentiványi ját-
szanak hálás szerepeket. A tréfák közül ki-
emelkedik Szilágyi László : „Alászolgája 
mester" cimü jelenete, amely minden bi-
zonnyal egyik slágere lesz a műsornak. 
Játsszák : Mezei Teri, Pártos Gusztáv és Mol-
nár. Uj szerző : Fluck András, „Magyar 
Amerikai Áruforgalmi r. t." cimen irt-nagyon 
ötletes és mulatságos szatírát, amelyet Békeffy, 
Újvári, Sándor és Rittka játszanak. Paizs 
Elemérnek is uj jelenete kerül szinre. A címe: 
„Házasságközvetitő". Sándor, Molnár és 
Szentiványinak jutott benne hálás szerep. 

Nem marad el a Békeffy-lréla sem. Ezút-
tal a „Szerencsés ember"-ről ir a kitűnő hu-
morista, a nála megszokott pompás ötletek-
kel. Csak férfi játszik e darabban, természete-
sen a szerzővel az élén. Ezeken kivül még 
számos apró tréfa és jelenet lesz az uj 
műsorban, amelynek magénszámai is válo-
gatottan elsőranguak lesznek. Berki Lili két 
gyönyörű uj chansont fog énekelni és Gőzön 
Gyulának is nagyszerű uj magénszámai 
lesznek. Szőllősi Rózsi kupiéin már most 
egész nap nevetnek a beavatottak, azt mond-

KOVÁCS MARCSA 
az „Apolló kabaré" uj tagja 

ják, hogy Losonczy karmester nem tud zon-
gorázni, mikor Szőllősy tanul, annyira mu-
latságos a szöveg. Mihályi Vilcsi is kedves 
uj darabokat énekel és Békeffy aktuális kon-
feránsza most is elsőrangú lesz. Kovács Ma-
riska is pompás magánszémokat fog éneklni. 

Sólyom Janka a mór is népszerű fiatal 
dizőz orvosi tanácsra egy hónapi szabadságra 
ment, ugy hogy az Apolló Kabaréban csak 
novemberben léphet fel. 

Bizonyos, hogy az Apollónak ez a szen-
zációkkal telitett műsora már októberben a 
legerősebb téli szezon külsőségei között fog 
lezajlani. 

A primadonna ruhája 
A primadonna ezt a ruhát 
szokta esténkint felvenni: 
Elől nyakig: fekete bársony, 
hátuL derékig : hófehér semmi. 

SZENES EMBER 

MEGMOTOZTÁK A „KIS-
LÁNYT," Szomori Emil és f 
Stephanidesz Károly, a „Kis-
lány" szerzői a bécsi hajóval 
Pozsonyba utaztak a héten 
operettjük premierjére. Reg-
geltől délután négyig álltak 

a podgyászvizsgálat előtt, amig rájuk került * 
a sor. Őket is alaposan megmotozták, mint a 
többi utast. Stephanidesz kabátja zsebében 
nagy csomag kottát találtak. 

— Hét ez mi, — kérdezte a motozó. 
— Ebből dirigálom a premiéremet. 

— Ebből ugyan nem dirigálja-
mert ezt nem szabad kivinni ! 

— Miért nem ? 
— Mert ez müérték. 
— Elképzelhető a szerzők 

ijedtsége. Hiába magyaráztak, a 
szigorú motozó nem engedett. A 
szolgálatvezetőhöz kellett for-
dulni, aki megmagyarázta a 
motozónak, hogy téved. Épen 
fütyült a hajó, mire beszállhattak. 
Szomori visszakiáltott a hajóról, 
azt mondotta, hogy-a darab cime 
ezután a „Megmotozott Kislány" 
lesz. Egész biztos, hogy a „Kis-
lány"- nak megmotozva még na-
gyobb sikere lesz. 

A színikritikus nem mindig el-
fogulatlan a színészekkel szem-
ben, de a színészek mindig elfo-
gultak a kritikus iránt! 

Andersen György 
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Vendrey és Lukács Pál 
siaiisjtcUtak a Zuglóban. 

Vasárnap a Vígszínház két kiváló művészét, 
Vendrey Ferencet és Lukács Pált láttam sta-
tisztálni. Még hozzá nem is filmen, ami eny-
hítő körülmény volna, hanem rendes szín-
padon, egy kis egyfelvonásos bohózatban. 
A Zuglóban statisztált a két művész, Mozi-
kabaré volt, amelyet a Coruin-filmgyár mű-
szaki személyzete rendezett a gyér hatalmas 
műtermében. Soha ilyen pompás kabarét. A 
csillogó atelier feldíszítve rózsákkal, lombok-
kal, virággirlandokkal és benne felépítve egy 
ezerszemélyes színház, tökéletes páholyokkal 
ellátott nézőtér és egy olyan színpad, amely-
hez hasonlóan szép egész Pesten nincs. Olyan 
volt a színpad, mint a párisi operáé. (Heltai 
Jenő nagyszerű darabjában, a „ÍJZ-es"-ben 
játszott.) 

A kabaré egy jelenettel kezdődött : „Az 
intéző szobájában." Nagyszerű volt a jelenet, 
tényleg ilyen egy filmgyári iroda felvétel nap-
ján. Az intéző őrjöngve ül a szobájában, 
minden percben cseng a telefon, most valaki 
beteget jelent, emberek száguldanak be izga-

tott hírekkel, a rendező jön izzadva, hogy 
mi van a Rajnai hullájával, aztán szegény 
intézőt mundérba bujtatják, mert be kell ug-
rania valaki helyett. Végül munkások jelen-
nek meg és kosarakba rakják az iroda egész 
berendezését, mert ez is kell a felvételhez. 
Nagy sikere volt a jelenetnek és Lakner ur-
nák, a Corvin intézőjének, aki saját magát 
játszotta a darabban. És nagy sikere volt 
Vendrey tatának és Lukács Pálnak, akiknek 
néma szerepük volt. Egy asztal mellett ültek 
Vendrey és Lukács és szótlanul könyveltek 
egészen addig, mig előlük is el nem kapkod-
ták a könyveket, a tintát és a tollat. Akkor 
elkezdtek kártyázni. Pénzbe kártyáztak. Lu-
kács negyven koronát nyert Vendreytől, mire 
a tata azt mondta, hogy ő csak markírozta 
a játékot, nem gilt. 

Aztán Pázmán Ferenc és Pázmánné kup-
léztak, Virágh Jenő a Pearl Whiíe-őrületről 
szólózott, Boyda Juci és Matány Antal jele-
netet adtak elő, Bäcker Babi és Dezsőffy 
apacsduettot, Zoli, Gerard és Kenedi bohó-
zatos jelenetet, Dénes Oszkár négertáncot járt 
stb. stb.; késő délután volt, mire a kabaré és 
a róla felvett film elkészült. 

Mozikabaré a Corvin műtermében. A színpadon : Lakner, Szécsi Ferkó, Vendrey, Lukács 
(Diskay felvétel) 
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15 milliós filmgyár 
Mozikörökben érdekes szenzációról beszél-

nek mostanában. Hir szerint egy óriási uj ma-
gyar filmgyárról van szó, amelyet egy olasz 
périzcsoport épit Budapeisten, s amelynek di-
rektora Oláh Gyárfás Mihály az Astra 
filmgyár alapitója és volt vezérigazgatója 
lenne. Az érdekes gyáralapitás ügyében fel-
kerestük Oláh Gyárfás Mihályt,; aki a követ-
kezőkben nyilatkozott a «Színházi Eíet« ol-
vasóiinak. 

— A hírnek igaza Ivan, aj magyar filmgyár 
alakul 15 millió korona alaptökével. A dolog 
ugy kezdődött, hogy egy római mérnök és 
egy nagy magyar bank megfontolandó aján-
lattal jöttek hozzám. Megindultak közöttünk 
a tárgyalások, amelyek eredményre vezet-
tek. Már megvettük' a telkeit is és most Ber-
linbe utazunk, hogy ott egy hatalmas film-
gyár épitkezését megtekintsük. A télen már 
fel is épül a gyár, amelyeit a tavasszal nyi-
tunk meg. 

— Az uj filmgyár, amelynek igazgatását 
elvállaltam, izig-vérig magyar lesz. Néze-
tem szerint Magyarországon mindent meg 
lehet találni, ami egy nivós filmgyárhoz 
szükséges. Már a 'szerződtetéseket illetőleg 

is tárgyalunk egyesekkel, igy például az 
egyik legnagyobb magyar rendezővel és egy 
nagy színészünkkel, akik kizárólag nekünk 
lesznek lekötve. Magyar emberek lesznek a 
vezetők, scenikusok, operatőrök is, mindenki. 

Ezeket mondta Oláh Gyárfás és mi, akik 
ismerjük az ő kiváló tudását, bizonyosak 
vagyunk benne, hogy az u j filmgyár sok 
szolgálatot fog tenni a magyar mozikul-
turának. 

ROSS JENŐ 
A pesti bonvivánok térsasága ismét sza-

porodott eggyel, az Eskütéri színház most 
szerződtette tagjai sorába Ross Jenőt. Az uj 
bonvivánnak nagy sikerei voltak vidéken, 
sőt Pesten is. Néhány évvel ezelőtt a „Mo-
dern Szinpad"-on keltett feltűnést. Az „Es-
kütéri szinház" következő újdonságában már 
játszani is fog és hogy sikere lesz, azt bi-
zonyítja felfedezője, Bródy István direktor is, 
aki a legszebb feladatokat szánta Ross Je-
nőnek. Már pedig Bródy István nem igen 
szokott tévedni. Egészen biztos, hogy a ^ 
pesti közönség sem fog csalatkozni Ross 
Jenőben. 

OLÁH GYÁRFÁS MIHÁLY 
t 

ROSS 2 JENŐ 
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INTIM PISTA, hogy valóban a 
Magyar Színházban játszanak-e majd 
Góthék ? 

— Valóban ott lépnek fel már a 
legközelebbi hetekben. A kényszerű 
vakáció alatt sem akar tétlen ma-
radni a kitűnő mü-
vészpár, ezért fogad-
ták el Beöthy László 
ajánlatát, s visszatér-
nek a Magyar Szín-
házhoz, ahol már 
annyi nagy sikert 
arattak. A „Karenin 
Anna" és az „Ana-
tol" gyönyörű előa 
dásai még élénk em-
lékezetében lehetnek 
minden színházláto-
gatónak. 

— És miben lép-
nek most fel ? 

— Sardou hires 
drámájában, a „Fe-
dora'-ban, amelyet 
Góth Sándor átdol-
gozott. Az előadást 
természetesen ő ma-
ga rendezi és két fő-
szerepet Góth Sándor 
és felesége, Góthné 
Kertész Ella fogják 
játszani. 

— Gyönyörű lesz; 
meg fogjuk nézni! 
Milyen tervei vannak 
a Vígszínháznak ? 

— A legközelebbi 
újdonsága Hajó Sán-
dornak háromfelvo-
násos vígjátéka lesz, 
amelyből a próbák 

a napokban meg is kezdődtek, de címe 
egyelőre nincs. Adott már cimet a 
darabnak a szerző is, a színház is, 
de egyik sincs a másik által javasolt 
címmel megelégedve. Valószínű, hogy 
mire -bemutatóra kerül a sor, Hajó 
uj darabjának a harmadik és vég-
leges cime kerül nyilvánosságra. A 
premiernek eseménye Gombaszögi 
Frida idei első uj szerepe lesz. 

— Igaz, hogy Molnár darabja is 
lesz az idén a Vígszínháznak? 

— Annyira igaz, hogy ennek már 
cime is van: Hattyú. A Hajó darab 
után, de minden esetre még kará-
csony előtt lesz a bemutatója. Egy 

Huertai lányok és legények a templom előtt 
Magyar Szinház: „Mária del Carmen" 

Rockel és Kaulich felv.) 
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hercegi családról és •egy nevelőről 
szól a darab, amelynek szerepeit a 
Vígszínház elite-gárdája fogja ját-
szani. Lesz egy szenzációs vendég-
szereplője is az uj Molnár-darabnak; 
Rákosi Szidi, aki egy öreg hercegnőt 
fog benne játszani. 

— Jaj, a drága Szidi mama ! Az 
aztán pompás vendégszereplés is 
lesz! Hát a Rákosi-jubileumról mit 
tud? 

— Minden színház meg fogja ün-
nepelni Rákosi Jenő irói működésé-
nek ötvenedik évfordulóját. A jubi-
leum tulajdonképen már tavaszszal 
volt, de az évad előrehaladottságára 
való tekintettel őszre halasztották az 
ünneplést. A Nemzeti Színházban 

TÖRZS JENŐ (Xavier) 
Magyar Színház: „Maria del Carmen" 

(Rockel és Kaulich felv.) 

már készülnek az „Endre és Johanna" 
reprizére, az Operaházban pedig „A 
bolond"-ot elevenítik föl, amelynek 
szövegét Rákosi Jenő, zenéjét pedig 
Szabados Béla irta. A női főszerep-
ben megint Sándor Erzsi lép fel, a 
címszerepet azonban, amelyet annak 
idején Takács Mihály kreált, Szemere 
Árpád veszi át. A Belvárosi Szín-
házban „A báróné levelei" ünnepi 
előadásával emlékeznek meg a Rá-
kosi-jubileumról. 

— Hát még miféle esemény készül 
az Operaházban ? 

— A jövő héten uj Toscát fogunk 
hallani: Medek Anna énekli először 
ezt a parádés szerepet. Uj lesz két 
partnere is: Cavaradossi szerepében 
dr. Székelyhidy Ferenc lép fel, Scar-
piát pedig Farkas Sándor énekli 
először. 

— Hogy visszatérjünk a Rákosi-
családhoz: mit csinál Beöthy László? 
A mult héten sehol sem lehetett látni. 

— Nem ám, mert nem volt itthon. 
A kitűnő vezérigazgató nem elégszik 
meg azzal, hogy csak négy színház-
ban szüretel, elment szüretelni a bir-
tokára, Lontóra is, ahol nagy sereg 
vendéggel együtt élvezte ezt a gyö- j 
nyörü őszi időt. Pompás, igazi ma-* 
gyar szüret volt Lontón, mindenki 
kitűnően mulatott és Beöthy is meg 
volt elégedve a telt hordókkal. Majd- • 
nem annyira, mint itthon a telt házak-
kal. A meghívott vendégek között 
volt Molnár Ferenc is és megjelent 
a környék szine-java, Lontó vidéké-
nek egész intelligenciája, hogy a 
Beöthy-ház igaz magyar vendégsze-
retetét élvezze. 

— Maga mindent tud, 'bizonyára 
tudni fogja azt is, miért mondja „Az 
utahi lány"-ban Rátkai, hogy az üz-
lete Salétrom-utca 6. szám alatt van ? 
Ennek biztosan van valami története. 

— Eltalálták. Még pedig igen ked-
ves, vidám története. Trimitt-Rátkai 
nem kezdettől fogva emlegeti a Sa-
létrom-utca 6. számot. A próbákon 
még a foglalkozásához jobban illő 
Mészáros-utcában volt a hentesüzlete 
és husfüstöldéje. A főpróba megkez-
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. STELLA GYULA (Don Fulgencio) 
Magyar Színház: „Maria del Carmen" 

(Rockel és Kaulich felv.) 

dése előtt azonban megjelent a Ki-
rály Színházban Szirmai Albert, a 
„Mágnás Miska", „Gróf Rinaldó" és 
sok más nagysikerű operett népszerű 
és kedvelt komponistája, aki előző 
napon érkezett meg Bécsből, ahol 
most Fedák Sári arat estéről-estére 
nagy sikereket a „Mágnás Miska" 
Marcsájának szerepében. Rátkait régi, 
őszinte barátság fűzi Szirmaihoz és 
boldogan ugrott rég nem látott ba-
rátja nyakába i „Látod, ez igazán 
szép tőled, hogy a főpróbára eljöttél ! 
Ennek örömére meg fogok emlékezni 
rólad a szerepemben." — „Ugyan 
kérlek, ne csinálj bolondokat ! — ne-
vetett Szirmai. — ,,Majd meglátod, 
— felelte Rátkai, — megemlékszem 
rólad, de csak te fogod megérteni." 
Következett a főpróba és ,,Az utahi 
lány" első felvonásában a kedves, 
bohókás Trimitt már nem a Mészáros-
utcában lakott, hanem a Salétrom-
utca 6. szám alatt. Ott lakik tudniillik 
Szirmai Albert. . . 

— Látja, ez igazán kedves! Nem 
hiába sejtettük, hogy története van 
ennek a cimnek. 

— Várjanak kérem, még nincs 
vége. A történetnek egy másik csatta-
nója is van. A Salétrom-utca 6. számú 
háznak ama lakásában, ahol most 
Szirmai Albert komponál, lakott előtte 
Lábass Juci egészen addig, amig 
Rátkai Mártonné nem lett belőle. 

— így még kedvesebb! 
— Ugy-e mondtam. Most pedig 

sietek tova... 
— Hova ? Hova ? 
— A Belvárosi Szinház pénztárá-

hoz, hogy jó jegyet kapjak a „Ma-
rionettek" -hez. Csókolom a kezeiket, 
a viszontlátásra ! 

RÉTHEY LAJOS (Anton) 
Magyar Szinház : „Mária del Carmen" 

(Röckel és Kaulich felv.) 
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Solymosi bácsi 
— kivándorol 

Ä napoktan a Feienciek-terén vándo-
rolva megálltam Solymosi fcácsi mükeres-
kedése előtt, hogy a kirakatban lévő képeket 
szemlélgessem. Kissé idegenszeriien, szo-
katlanul hatott reám1 a máskor oly dus, 
és szines kirakat, elárvultan meredt felém, 
alig volt egy-két kép kitéve. De a képek 
helyén jobb és baloldalt egy-egy tábla a 
következő megdöbbentő tartalommal; 

Elköltözés miatt a képek 
minden elfogadható áron 

eladók. 

Ugy hatott rám ez a kis cédula, mint 
valami gyászjelentés. Mi lehet ez, mi tör-
ténhetett itt? 

Választ kellett kapnom erre a kérdésre, 
nyomban befordultam hát Solymosi bácsi-
hoz az üzletbe. Solymosi bácsi ott állt képei 
közepette s mint (egy hadvezér katonái 
közt, ugy kommandirozott a képek közt 
magyarázva két szép hölgynek: 

— Ez kérem egy elsőrendű Béli-Vörös... 
Megvártam, mig Solymosi bácsi eladja 

az «elsőrendű Béli-Vörös»-t s közben a 
kisasszonnyal szórakoztam, aki inkább egy 
vörösbélü friss görög dinnyéhez hasonlí-
tott illatra és üdeségre nézve, szóval inkább 
egy vörösbélühöz, mint egy Béli-Vöröshöz. 

SOLYMOSI, aki kivándorol 

Végre Solymosi eladta a kéipet s rendelke-
zésemre állt. 

— Mi az, Solymosi bácsi? Mit jelentenek 
ezek a cédulák? 

Solymosi bánatosan legyintett: 
— El kell költöznöm. Ki kell mennem 

a helyiségiből és október 15-én át kell 
adnom. A hatóságok a főbérlőnek adtak 
iga'zat s elhgetn — tönkretettek. 

— Hát mi történt? — kérdezem. — 
Mondja el az egészet. 

— Hát az történt, hogy a bíróság hatá-
rozata folytán ki kell mennem október 15-én 
a helyiségből és át kell adnom1 a főbérlő-
nek, aki sokszoros milliomos. Már most 
mit tegyek, hová legyek? Ön tudja, hogy 
mennyit küzködtem, mennyit dolgoztam egy 
emberéleten át, amíg idáig jutottam. Most 
aztán, amikor már megismertek, ide szok-
tak a veVők az üzletembe, most el kell men-
nem. Helyiséget, persze nem lehet kapni 
s igy két hét múlva kint leszek az utcán 
megmaradt képeimmel együtt. 

— Na és mit fog csinálni? — kérdezem 
részvéttel. 

— Ki fogok vándorolni. Amerikába uta-
zom, még pedig Délamerikába. Fáj, nagyon 
fáj, hogy itt kell hagynom'' hazámat — s 
itt egy könycseppet törölt le Solymosi — 
de... muszáj. Családos ember vagyok s 
gondoskodnom kell családomról. Rz vigasz-
tal, hogy látom, mily szeretettel környé-
keznek azok a művészek, akikkel hosszú 
műkereskedői pályámon dolgom volt. Nagy-
nevű magyar festők biztosítottak arról, hogy 
nem hagynak el, s ha kivándorlok, akkor 
müveik egy részét nékem adják, sőt szó 
van arról is, hogy velem jönnek Amerikába. 

Solymosi bácsi nagyot sóhajtott, majd 
hozzátette : 

— Egész életemben negyvennyolcas Kos-
suth-párti ember voltam. S most, mikor más 
közeledik az öregség, s amikor száz ellen-
ség veszi körül az országot, most kell el-
mennem innen. Higyje el, kérem, nagyon 
fáj ez nekem. 

Hát bizony szomorú dolog ez. A legré-
gibb magyar műkereskedők egyike Soly-
mosi, akit nemcsak a művészek ismernek, 
hanem1 a nagyközönség is, s nagy veszte-
sége a magyar művészeknek, hogy ez az 
agilis, ügyes műkereskedő eltávozik az or-
szágból . 
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Hálfkai a Fővárosi Orfeumban 
A Fővárosi Orfeum már két esztendő óta 

arra törekszik, hogy a legnagyszerűbb varieté 
műsor mellett szinészileg is a legjobbat, a 
legmüvészibbet nyújtsa a publikumnak. Hi-
res irók darabjait játszották a leghíresebb 
színészek vendégszereplésével. A publikum 
hálás is volt az igazgatóság áldozatkészsé-
geért, mert nincsen olyan konjunktura, amikor 
a Fővárosi Orfeumban ne lenne táblás ház. 
Amit azonban uj műsorában nyújt, az min-
den eddigit felülmúl. 

Legelsősorban is, megint nagy színészi 
meglepetéssel szolgál. Sikerült az igazgató-
ságnak vendégszereplésre megnyernie Rátkai 
Mártont, aki egy végtelenül mulatságos ame-
rikai izü bohózat címszerepét játssza el. A 
bohózat cime : A borkirály és Vágó Géza 
alkalmazta magyar szinre. Két felvonásos a 
darab, de a humor, amely minden szavát 
át meg ét szövi elegendő volna egy ízig vé-
rig francia három felvonásos bohózat felépí-
tésére. A darab tartalma röviden a következő : 

A bérkirályt ünneplik mindenfelé. Ő a 
legdivatosabb zeneszerző. Willy Engelberger 
és Zerkovitz Béla egy személyben. Az ő 
muzsikáját játsszák mindenfelé, csak ugy 
fürdik a dicsőségben. Az ünnepelt nagy mű-
vész elhatározza, hogy megházasodik. Bele-
szeret egy gyönyöfü, fiatal leányba, aki szin-
tén szereti a Bárkirályt. A házasságnak 
egyetlen akadálya az anyós, aki csak azzal 
a feltétellel egyezik bele a fiatalok egybeke-
lésébe, ha velük együtt lakik és ellenőrizheti 
a férj minden cselekedetét. Azt is kiköti, 
hogy ha a férj a legelső alkalommal meg-
üti leányát, vége a házasságnak — elválnak. 
A szerelmes pár kénytelen-kelletlen bele-
egyezik a feltételekbe és megtörténik az es-
küvő. Az anyós mindent megkísérel, hogy a 
fiatal pár házasságát megzavarja, de siker-
telenül. Egyszer azonban az történik, hogy az 
anyóst elüti a villamos és hordárok viszik 
haza, a veje lakására. Komolyabb baja nem 
történt és amikor már odahaza van, az anyós 
azt mondja vejének, hogy adjon a hordárok-
nak ötszáz koronát. A vő elszólja magét és 
azt fejeli : 

— Szívesen adnék ezret is, ha nem hozták 
volna haza I 

Ebből keletkezik a nagy baj I Az anyós 

hallatlanul megharagszik és annyira sérte-
geti vejét, hogy az nekitámad és tettleges-
ségre is „vetemedik". Neki akar rohanni 
anyósának, de az hirtelen maga elé kapja 
leányát, ugy, hogy a férj nem az anyóst, ha-
nem a feleségét üti meg. A vén Xantippe 
tehát elérte célját, meg van a válóok. És az 
uj házasok el is' válnak. 

Eddig tart az első felvonás. A második 
felvonás két évvel később történik. A bér-
király újból megnősül, de most mér egy 
olyan leányt keresett, akinek nincs anyja 
egy özvegy ember lányát kérte meg feleségül 
Az apát, aki fürdőhelyen üdül még, nem is 
ismeri. Esküvő után megérkezik az após, aki 
közben megnősült. Elvette a bárkirály első 
feleségét. így tehát most egyszerre két anyóst 
is kapott. Anyósa lett a volt felesége és az 
első anyósa. Azonban most kínálkozik alka-
lom arra, hogy a kölcsönt visszafizesse. Az 
uj házasságban is'fennáll az a megállapo-
dás, amely miatt első feleségétől el kellett 
válnia. A bárkirélynak az a célja, hogy 
most az apósával megveresse a volt felesé-
gét, mert ugy annak újból el kell válnia. 
Nemsokára kínálkozik is erre alkalom, meg-
történik az incidens és a volt anyós ismét 
válásra kényszeríti feleségét. Nem marad el, 
tehát a költői igazságszolgáltatás és a darab 
végén mégis győztes marad a bárkirály. 

Csak igen halványan lehet vissza adni a 
humornak, a groteszk komikumnak azt a 
tömegét, amely a darabban összpontosul. 
Rátkai Márton művészete nem ismer határt. 
Istenáldotta közvetlen humora egyre ujabb 
és ujabb megnyilatkozási formákat talál. Csak 
meg kell mozdulnia, hogy a publikum har1 

sogó kacagásban törjön ki. És sohasem tú-
loz, seholsem huz semmit erősebben alá, 
mint amennyi a művészi hatás elérésére 
szükséges. Nem lehet eléggé megbecsülni és 
eléggé szeretni Rétkait. > 

A feleség szerepében partnere Antal Erzsi, 
ki most mutatkozik be a Fővárosi Orfeum-
ban. Nagyon jó színésznő, minden kellékével 
a hivatottságnak. Jelentékeny sikere lesz 
ebben a szerepben. Még egy vendégszerep-
lés is van a darabban. Sik Rezső, a Vá-
rosi Színház kedvelt művésze játssza az 
após szerepét, közvetlen humorral és müvé-



SZÍNHÁZI ÉLET 27 

szien egyéni felfogással. Az anyós szerepé-
ben Pázmánnénak van nagy sikere. Hunyadi, 
Perényi Sári és Nóvák is kitűnően játszanak. 

A műsor másik nagyszerű darabja, Kövessy 
Albert egy felvonásosa, amely a Fővárosi 
Orfeum igazgatósága által kitűzött egyfelvo-
násos pályázaton a háromezer koronás első 
dijat nyerte el. A cime : Öreg asszony nem 
vén asszony. Kövessy Albert már igen sok 
irodalmi sikerre tekint vissza, mostani darabja 
ezt a sikert jelentékenyen öregbíteni fogja, 
Kétszáztiz pályázat közül nyerte meg az első 
dijat ez a bohózata, amely minden bizony-
nyal a közönség előtt is el fogja nyerni az 
első dijat. Nemcsak kedves humora, de iro-
dalmi értéke is van ennek a darabnak. Arról 
van szó, hogy egy ezredes fia udvarol egy 
színésznőnek és feleségül akarja venni. Az 
apja beleegyezik a házasságba, mert azt 
mondta a fia, hogy menyasszonya nagynénje 
oltalma alatt él. Az ezredes elhatározza, hogy 
a nagynénitől megkéri fia számára a leány 
kezét. A nagynéni azonban — nincs. A leány 
egyedül él és csak azért találták ki a nagy-
nénit, hogy az öreg beleegyezzen a házas-
ságba. Mit lehet most tenni, a nagynéni sze-
repét eljátssza maga a színésznő, még pe-
dig olyan tökéletesen, hogy az ezredes bele-
szeret és megkéri a kezét. Ebben a helyzet-
ben már igazán megszűnik a legravaszabb 
bohózatiró fantáziája is, de nem a Kövessy 
Alberté. Egy nagyon kedves szentimentális 
altató dal utján a színésznő meggyőzi az 
öreg katonát arról, hogy már nem a házas-
ságra való és így a szerelmes pár egymásé 
lesz. Ezt a történetet minden jóval és 
kellemessel fűszerezve tálalja fel a szerző. 

Ferenczy Károly az ezredes szerepében 
mély színjátszó talentumának bőséges forrásait 
felhasználhatta és teljes, tökéletes alakítást 
nyújtott. Anfaí Erzsi ebben a szerepben is 
nagyon jó, ugy szintén a tehetséges Perényi 
Sári és a mindig kifogástalan hovák is. 

Mind a két darabot Sikk Rezső rendezte. 
Uj ötletekkel, kiváló dekorativ értékkel és a 
színész-rendező minden alapos tudásával. 

A varieté rész középpontjában Toraiba 
Pilar, a barcelonai operaház prima balleri-
nája áll, kinek táncait már az egész világ 
megcsodálta. Érdekes, hogy a művésznő sa-
ját díszletét hozta magával erre a vendég-
szereplésre, amelyek tűzálló japán papiros-
ból készültek. A többi szám is mind első-

rendű attrakció és hozzá fog járulni az uj 
műsor sikeréhez, amely előreláthatólag min-
den eddigit fe.ül fog múlni. 

• ) 

Torraiba Pilár 
Verset kellene irni, Toraiba Pilár tán-

cairól. Barcelonából jött a Fővárosi Or-
feumba ez a tánccsoda, ez a szellő-testű 
nő, kit ugy fognak ünnepelni Pesten, mint 
előtte senkit. Ä barcelonai Principal Pala-
ce primaballerinája volt és a madridi Te-
atro Romeoban rajongtak érte a spanyo-
lok. Hz egész világ dicsőségére,, elisme-
résére, hódolatára vágyott; autóba ült és 
még sem állt Pestig, hogy innen egyene-
sen New-Yorkba menjen. Mesés összeget 
áldozi a Fővárosi Orfeum, hogy ezt a tánc-

Láttuk, hogy micsoda kosztümjei van-
fenomént megmutassa Pestnek, 
r.ak és micsoda díszletekkel játszik. Min-
den táncára u j díszlet, melyeket a leghíre-
sebb spanyol festők egyike Junient Olygariu 
tervezett. Hogy pompáznak ezeknek a ru-
háknak a tónusai, 'hogy lángol belőlük a 
forró spanyol szinkarnevál! És a táncok, 
sz/nte beleszédül az ember! Nem a sablo-
nos spanyol táncok,, ez egészen más! Anda-
lúziai népmulatságon és sevillai lakodalma-
kon táncolnak igy a perzselő szemű spanyol 
lányok. Tökéletes ennek a művésznőnek 
minden mozdulata. Hogyan ringatja a de-
rekát, hogyan táncolnak az ujjai, mikor 
csodásan csattogtatja a cascagnettet ! És a 
válla! Mintha szobrász faragta volna és 
mintha még a bőre is ritmusra mozogna. 

Először a Calesáros-t táncolja, arannyal 
átszőtt fekete ruhában,, mantilla fátyolban, 
királynői ékszerek csillogása között. Elá-
mulva tapsol a publikum és még fel sem 
ocsúdik, amikor u j csodát lát. A cubaikk 
nemzeti táncát, a La Rumbát lejti, aztán a 
gitánát,, a faddot : és a publikumot egyre 
jobban elbűvöli. Egy messzi ország minden 
jellegzetes szépségét és forróságát látjuk 
amikor ez a pő táncol. A granadái narancs 
pirosságát és az andaluzia pálma karcsú-
ságát testesiti meg, egész spanyol virágos-
kert a tánca1. Olyan tökéletes művészi fokra 
emeli a táncot, [amilyennek csak el lehet 
képzelni. Dalol, zenél a tánca, valóságos 
élmény látni, amint mozdulat-költeményeket 
komponál a zene ütemeire. 
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Vf Casanova operett 
Október első felében lesz a Revü Szinház 

első idei bemutatója. Az uj darab Ameriká-
ból került Pestre ; egy amerikai színházi ügy-
nökség külön megbízottja hozta az átalakított 
Revü Szinház száméra. Az uj háromfelvoná-
sos operett cime: A szerelem királya, szerzői 
Glück és Lincke Pál. Amerikának mér vala-
mennyi színpadját bejárta, New-Yorkban 
ezerszer játszották, még pedig egyszerre két 
színházban is. Az első európai színpad, ahol 
a darab színre kerül a Revü Szinház, még 
pedig Tihanyi Vilmosnak, az uj főrendezőnek 
rendezésében. 

Ezerhétszázötvenben játszódik a romantikus 
cselekmény, amelynek hőse a nagy szerelmi 
kalandor, Casanova. Ez az operett abban tér 
el minden eddigi Casanova feldolgozástól, 
hogy nem a léha és romlott szerelmi kalan-
dokat tárgyalja, hanem hősének egy olyan 
szerelmi történetét, amelyben ő maga volt a 
szenvedő fél, amikor végre egész szivével 
szenvedélyesen szeretett. 

A darab milieuje maga is nagyon érdekes 
és szines. Az első és harmadik felvonás szín-
helye egy Velence melletti börtön, ahol Ca-
sanova büntetését tölti éppen. A második 
felvonás pedig egy velencei karneválon tör-
ténik. A darab szereposztása a következő 

Casanova Galetta 
Troselli Horti 
Leonora Dömötör Ilona 
Corellini Gallai 
Cornero Székely Rezső 
Terezina Berczelly Magda 
Ciaccomo . . . . , Fülöp 
Izabella Honti Hanna 
Narusso Tompa 

Kitűnő szerepe van a két primadonnának, 
Dömötör Ilonának és Honti Hannának. Ber-
czelly Magda kedves táncos szubrettet játszik. 
Galetta Ferenc mér diadalra vitt egy Casa-
nova-szerepet, most egészen uj felfogással 
fogja játszani a darab parádés bonvivant sze-
repét. Fülöp Sándornak ez lesz a bemutat-
kozása egy nagyon nehéz és színészi képes-
ségeket igénylő bariton szerepet játszik, Ca-
sanova börtönőrét. A nagyon tehetséges fia-
tal színésznek bizonyára nagy sikere lesz. 
Tompa Bélának kitűnő naturburs szerepe 
van. Gallainak pedig ismét bravúros táncokra 
kerül alkalma. 

Lucia, Manley, Aegirs, 
Kremo, Eeyg&ton 

Ez az öt név ma olyan ismert a főváros 
publikuma előtt, mint akár az öt leghíresebb 
zsoké, vagy fotballista neve. A Royal Orfeum 
hallatlan sikerű szeptemberi műsorából ta-
nulta meg a közönség ezt az öt nevet és 
előreláthatólag jó hosszú ideig nem is fogja 
elfelejteni. 

Egyik névnek nagyobb sikere van, mint a 
másiknak és mindegyik egymagában is ele-
gendő volna arra, hogy egy műsor közép-
pontjában álljon, A Royal Orfeum igazgató-
sága azonban nem elégszik meg egy műsor-
ban egy szenzációval, szinte elkényezteti a 
a publikumot azzal, hogy valósággal hal-
mozza az attrakciókat. Ezért fordul elő olyan 
ritkán, hogy a Royal Orfeum műsora csak 
egy hónapig menjen. A leggyakrabban három, 
sőt négy hónapig is zsúfolt házat vonz 
ugyanaz a műsor. 

Most kétségkívül Harmath-Zerkovitz Lucia 
operettje szerezte meg a közönség tetszését 
a legnagyobb mértékben és a szereplők kö-
zül is különösen Becker Baby. Ez a fiatal 
és tehetséges művésznő, ebben a szerepben 
valóban kifogástalan színészi alakítást pro-
dukált. Játéka, tánca, énekhangja egyaránt 
az érett, kiforrott színésznő tanúságtétele. 
Partnerei is elsőranguak mind. Dezsőffy, 
D'Arrigó, Karácsonyi Ili, Felhő Rózsi egy-
mással versenyeznek a sikerért a nagyon 
mozgalmas és érdekes librettóval és a kü-
lönösen . értékes és mindamellett népszerű 
Zerkovitz-muzsikával együtt. 

Az artista-rész legnagyobb szenzációta a 
három nagyszerű svéd, akiknek neve már 
közszájon forog a városban. 

Nem kisebb érdekességü a két Aegirs, a 
viz alatt élő emberek. Egy férfi és egy nő 
percekig van a viz alatt, ott esznek, isznak 
és különféle mutatványokat végeznek. A kö-
zönség érthetetlenül és csodálattal nézi a -
nagyszerü artista-mutatványt, amelyhez ha 
sonló még nem volt magyar varieté-szin-
padon. 

A Kremo-k ikariai játékai és a gördülő 
golyón tornázó Leygthons is nagyszerű artista-
szám. Mindezek a nagysikerű számok még 
OKtóberben is műsoron maradnak, az orfeum 
többi nagyszerű műsorszámával együtt. 
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A Színházi Élet uj pályázata : egy percig 
beszélhet kedvenc művészével, s egy perc 
alatt mit mond neki ? A pályadijak : hölgyek 
részére egy doboz Gerbeaud, urak részére 
egy üveg Törley-pezsgő és jutalmat kap a 
négy legszellemesebb válasz beküldője is, 
megkapja annak a színésznek autogrammos 
fényképét, akivel beszélni szeretne. A beér-
kezett pályaműveket folytatólagosan itt kö-
zöljük : ^ 

Tisztelt Szerkesztőség I Ha Kertész Dezső-
vel beszélhetnék egy percig, ezt mondanám 
neki : 

„— Tudja azt ön, hogy Pesten minden 
második nő önre gondolva emlegeti : „Mi 
ketten ?" 

Bányainé Hermina 
VII., Dembinszky-u. 29. 

* 

Szabad egy percre Szász Zoltán ur t Csak 
azt akarom mondani, hogy ön az egyetlen 
férfi ebben a városban. Az egyetlen, aki ter-
rorfiuk jelenlétében megmondotta az „Újságíró 
Egylet"-ben, hogy ő Szász „ur" és nem Szász 
„elvtárs" és hogy neki szabad sajtó kell. 

Dr. Kassovicz Arthur 
budapest i ügyvéd 

• 

Tisztelt Szerkesztő url Legkedvesebb iróm 
Shakespeare, legkedvesebb zeneszerőm Wag-
ner Richard, de mivel ezekkel nem beszél-
hetek, Anatol France-al szeretnék egy per-
cig diskurálni. 

— Szerencsétlen, de bátor nép gvermeke 
vatrvok, mester, akit önök most el pkernnk 
tiporni. De ez nem sikeríilhet, mert életre-
valók, erősek és kulturáltak vagvunk. Az 
erőnket már megmutattuk, a kulturánk»t ve-
dia ön is ismerheti, mert tudja, ho?v hány 
könyvének hány kiadása van forga'nmban 
Magvnrországon. fis sokan vaavunk odahaza, 
okiknek ön a kedvenc irója. higvie el, mester. 
Köszönni pedig igv szoktunk : Éljen az ezer-
éves Magyarország ! 

Szerkesztő ur tisztelő hive : 
Landesmann Sándor Kálmán • 

* Kedves Szerkesztő Ur ! Én a legszívesebben 
Lukács Pállal szeretnék csak epv percig be-
szélni, de ezt megelőzőleg művészi alakítá-
sáért egv kiérdemelt ouszit adnék neki. 

„Kedves művész ! Ha az élet szinnndán is 
festőként szerepelne és egy masamódot imád-
na, kész volnék én is masamódlánvnak fel-
csapni, s a másiktól a saját személyem ré-
szére elhódítani." 

M. Annvha 
a „Színházi Élet* hű olvasója • 

Tekintetes Szerkesztőség ! Becses lapjukban 
megjelent „Szabad egy percre" az alábbi 
három beszélgetéssel próbálkozom : 

1. Ha Herczeg Ferenc úrral beszélhetnék 
egy percig, a következőket mondanám neki : 

„Bocsánat nngvságos' uram, csak egy 
percnyi kegvet Engedje meg nagvságod. hogy 
mint menekült magvar, a leghálásabb kö-
szönetet mondjak azért a bizakodó hitért, 
amely a nagyságod „Fekete lovas"-ának lá-
tása óta szivemet eltölti." 

2. Ha Szomaházy István úrral beszélhet-
nék, neki azt mondanám : 

„Bocsássa meg vakmerőségemet nagyságos 
uram, de alázattal arra akarom kérni sok 
szegény kollegám nevében, hogy mint annak 
idején az Írógépekről, ugv most a „nyomorgó 
állami napídijasokról" kegyeskedne egy vi-
gasztaló. kedves és vidám mesét írni." 

3. Góth Sándor urnák. Budapest legfiata-
labb szinházdirektorának, a következőket 
mondanám : 

„Pardon, nagvságos .direktor ur ! Alázattal 
arra akarom kérni direktor urat, hogyha 
végre megnyílik a legújabb és legszebb pesti 

DONBONNERIE 
M n é h á n y e l ő k e l ő ü z l e t b 

FLORIS 
e n k a p h a t ó k ! 

CSOKOLÁDÉ. 
KÜLÖNLEGESSÉGEI 
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színház, a „Baccarat" műsordarab legyen, s 
hogy a főszerepeket a direktor ur játssza a 
nagyságos asszonnyal." 

Csábrági István 
máv. irodakezelő, Miskolc 

Kedves Színházi Élet! Ezennel megkérde-
zem a kedves Kertész Dezsőt : 

— Miért nem „mi ketten ?" 
Tisztelettel 

K. M. 
Budapest, V., Báró Aczél-u. 3. 

• 

Kedves Színházi Élet! Király Ernővel sze-
retnék beszélgetni, de négyszemközt — tehát 
kérem az utóbbi sorokat nem elolvasni. 

— Pardon, hogy szólni merészkedek Ön-
nek, de csupa hálából, hogy önt tartom a 
legnagyobb operettszinésznek, elvárom, hogy 
a „Színházi Élet"-nél eaész tekintélyét latba 
vesse és nekem ítéltesse a kiló Gerbeaud-ot. 
Előre is köszönöm. A cukorból 10 deka a 
magáé. 

Halász Rózsi 
Érd, Fejér megye , 

* 

Tisztelt Szerkesztőség ! Ha már a „Színházi 
Élet" jóvoltából mi olvasók is beszélhetünk 
a színházi hírességekkel, én Herczeg Ferencet 
zavarnám egy régi-régi kérdéssel. Ez volna 
a kérdés : 

— Tessék felderíteni végre a „Kék róka" 
titkát. Volt-e Cecil a Török-utcában, igen, 
vagy sem ? Évek óta ez fúrja az oldalamat, 
árulja el végre I 

Tisztelettel 
Molnár Mária 

(IX,, Bokréta-u. 33.) 
* 

Nagyon boldog lennék, ha Blaha Lujzával 
beszélhetnék egy percig. Már kislánykorom-
ban is ez volt a vágyam, de nem teljesedett 
be. Most, öregasszony koromban legalább 
megírhatom : 

„Áldja meg a jó Isten azért a sok gyönyö-
rűségért, amit nekem szerzett a nótájával 
meg a szive szavával, legyen az öregsége 
olyan boldog és nyugodt, mint amilyen virá-
gos volt az ifjúsága. 

Honleányi üdvözlettel 
özv. Bicsérdi Ákosné 

* 

Kedves színészemnek, Törzsnek, csak azt 
mondanám: Mester! ne játsszon annyit, mert 
tönkre teszi magát! 

Derry Dodd 
Bezerédy-u. 8. I. 

Kertész Dezső ruhái a J i ketten"-ben 
BALOGH BÉLA salonjában készültek 
Budapest, IV., Semmelweiss-utca 5. sz. 

„Egy óriási sjám" 

Igen érdekes, hallatlanul mulatságos egy-
felvonásos bohózatot mutat be uj műsorában 
a Royal Orfeum. Cime : „Egy óriási szám" 
s arról szól, hogy hajolnak földig Európában 
minden előtt, ami dollárt jelent, ami ameri-
kai. Különösen, ha az a minden egy amerikai 
szinházdirektor. Színészek, színházak s kü-
lönösen színésznők kitörő örömmel fogadják, 
nem nehezen kitalálható okokból. 

A bohózatot nem most irták s nem magyar 
a szerző. Amerikai iró munkája s New-Yorkban 
és az Egyesült Államok minden színpadán 
már hatalmas sikerrel adtak. Az amerikai 
bohózatoknak abból a fajtájából való, ame-
lyekben a nevetés és szatíra a mélyen járó 
írói toll alól egyszerre születnek. 

Egy artista ügynökség irodájában történik 
a cselekmény, ahol egy tótot meg egy hordárt 
amerikai milliárdos színigazgatónak néznek. 
Földig hajlong mindenki a hatalmas színész 
karierek és hatalmas gázsik kovácsolói előtt. 
Egymást kergetik a félszeg és lehetetlen hely-
zetekből fakadó kacagtató jelenetek. Pillana-
tig sem fog szűnni a nézőtéren a kacagás. 
Ihász, \ványi, Eleki Annie, Perényi és Dévai 
fogják a darab hálásabbnál-hálásabb szere-
peit játszani. 

A Royal Orfeum műsorának tánc része is 
kibővül, még pedig Dezsőffy László és Sán-
dor Stefi duettjével. Sándor Stefi, mióta Er-
délyi Géza dr. és Pártos Jenő külföldre szer-
ződtek, partner nélkül volt. Most aztán hozzá 
méltó partnert kapott, Dezsőffy nagyszerű 
tánctudása, kitűnő énekhangja és Sándor 
Stefi közismert művészete biztosan nagy si-
kert fog aratni. A másik táncospár Ihász és 
Eleky Annie lesz. Az ő számuk is slágere 
lesz a műsornak. 

Solti Hermin nagyszerű Weiner kupléka 
fog előadni, Papp Jancsi uj dalokat énekel, 
Virágh Jenő uj szólói még az eddigieknél is 
humorosabbak lesznek. 

A Royal Orfeum műsorának többi része is 
egytől-egyig válogatott terméke mindannak, 
amit az orfeum csak produkálhat. 

FISCHER UACUUNR.T. 
VILBOt-UTMH Telelői: Józse! 10-72 ís Jémf 80-8! 
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Uray - a "Bonbonlerben 
fi hamar népszerűvé lett Bonbonier a 

jövő héten uj műsort ad, amely kedvessége 
t en és ötletekben a legifjabb kabaré első 
műsorán is tul fog tenni. Gazdagság te-
kintetében pedig igazán kevés kabaré ver-
senyezhet a Bonbonierrel, mert a szám-
talan jobbnál-jobb magánszámon kívül, nyolc 
darabbal kedveskedik a publikumnak. 

Külön érdekessége lesz az uj programm-
nak, hogy a vezetőség leszerződtette ven-
dégszereplésre Uray Tivadart, a Magyar 
Szinház nagyon tehetséges művészét. Uray 
két darabban fog 'játszani. fiz egyikben, 
amelynek «Szeptember 8.» a címe és Sző-
lösy Zsigmond irta, egy zászlóst, a miá-
sikban, Villányi Ändor «Kaland»-jában pe-
dig, egy uri-apacsot alakit. Partnerei Gö-
möri Vilma és Qyenis Ede lesznek. Nagyon 
kedves darabbál szerepel va műsoron Lu-
kács Gyula. Ä Aíidám kis darab cime: 
«fizért csillag, hogy ragyogjon...» Donath 
Aranka, Bányai Irén, Somossi René és 

^Forgács jutottak benne hálás feladathoz. 
Újhelyi Nándor «Nyári vihar»-ját, egy pom-
pás jelenetet Bányai Irén és Gyenis Ede 
fogják sikerre vinni. Jó szerepekhez ju-
tottak Donáth Äranka, Radó Sándor és Fo-

' dor Ernő, «Ä nő, aki kiugrott az ablakon» 
cimü frappáns és ötletes tréfában, melynek 
szeizője Szilágyi László. Nem szabad ki-
felejteni Török Rezső «Erzsijét» sem. Eb-
ben a kedves, hangulatos darabban játszik 
a bájos kis Mihályi Lici és a Bonbonier 
két nagyszerű komikusa, Salamon Béla ée 
a sokoldalú Köváry Gyula. fizért irjuk: 
sok oldalú, mert nem csak mint szinész 
szerepel a piüsoron, hanem: ő a kabaré mű-
vészi vezetője, konferansza és háziszerzője 
is. És hogy milyen jól megállja a helyét 
mindenképen, annak bizonysága egyrészt a 
nagyszerűen összeállított műsor, másrészt 
ötletes konferansza, kacagtató 'előadása és 
az a két nagyszerű kis darab, amellyel a 
műsoron szerepel, fiz egyik egy kis énekes 
tréfa, a strandi-fürdői életet karikírozza 
benne és amelynek a zenéjét Huber Sándor, 
a Bonbonier karmestere szerzette. fi másik 
egg kis ripacs-móka, amelyben majdnem 
az egész művészszemélyzet játszik és a ci-
me «Premier a vidéken.» 

És ez a sok jobbnál jobb darab csak egy 
részét teszi a műsornak, mert a nagyszerű 

magánszámok is jelentékeny sikert jelente-
nek ugy az előadóknak, mint a szerzőknek. 
A sok jó előadó közül is elsőnek Papp 
Jánost kell kiemelni, aki két uj dalt fog 
énekelni Nádor Mihálytól és Buday Dé-
nestől, a két invenciózus zenesze zőtől. fiz 
elmaradhatatlan duettet Harmath Imre irta, 
a Pestre került amerikaiak vásároló őrü-
letéről. fi kacagtató duettet, Radó Sán-
dor és Forgács fogják énekelni. Szintén 
Harmath Imrétől énekel még Donáth firan-
ka és Radó Sándor is. Mindezzel még 
nem merült ki az uj műsor, mert három 
szólistáról kell még megemlékezni: Mihályi 
Liciről, Bányai Irénről és Ormos-ról. Len-
gyel István, Halász Ernő és Török Rezső 
szövegeit Nádor Mihály, Buday Dénes, 
Magyar László és Huber Sándor zenéi-
vel éneklik. 

VIRÁGOS BOTBÜNTETÉS, 
Pethes Imre borzasztó szigorú, 
amikor próbál. A legkisebb 
hiba miatt is nagyon harag-
szik. A Cyrano egyik próbá-
ján valami nem volt rendben, 
amiért Pethes a növendékeket 

okolta. Alaposan össze is szidta őket és 
mérgében akkorát vágott az asztalra, hogy a 
bot ketté is tört. Most még jobban haragudott 
a művész, mert sajnálta a botját. Később 
kisült, hogy nem is voltak hibásak a szegény 
növendékek, mert az ügyelő felejtett el valami 
utasítást. Egész nap nagyon rossz kedvű volt 
Pethes az eset miatt, az előadáson azonban 
kárpótolták mindenért. A közönség lelkesen 
ünnepelte, az öltözője tele volt virággal. A 
második felvonás után egy gyönyörűen fel-
virágozott uj botot kapott — a növendékektől. 
Mondani sem kell, hogy milyen nagy volt 
Pethes öröme, Kijelentette, hogy ezzel a bot-
tal nem fog próbára járni, nehogy esetleg 
ez is összetörjön. 

*&£6£1ŐKELŐB& TO! LETTE 
iASZUfcOKON FOÛLALHELVET 

jsmrt 
M R E N -v . 
P U D E R j 
S Z A P P A N 
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Cessarina! 
JViobe asszony ' Aranysxemü ttölgy 

Mai számunkban érdekes táblázat jelzi 
sorozatos előadásait a Royal-flpollófen. Ez 
az évad uralkodó filmjének, a Cezariná!-nak 
a táblázata mindenről pontosan tudosit, a 
nagyszabású mii egyes részeiről, szereplői-
ről és más tudnivalókról. Bővebben szólnunk 
a Cezarináról talán ezúttal felesleges is. 
Nincs ma mozilátogató Budapesten, aki ne 
ugy tekintene szinrehozása elé, mint a leg-
nevezetesebb moziélményre, amelyet valaha 
is átélt. Ä Cezarina! nyolc hétig1 tárttá 
előadásaihoz a Royal-Apolló jegyfüzeieket is 
adott ki, mert számol azzal a nagy ér-
deklődéssel, amellyel a közönség minden ré-
teg® e csodálatos film iránt van. Hogy el-
kerülni lehessen azt a nagy ostromot, amely-
lyel a sorozatos előadások alkalmával a 
füzetek révén mindenki számára előre bizto-
sitja nyolc hétre a helyet. A jegyfüzetek a 
szinház pénztáránál és a Bórd-féle jegyiro-
pénztárakat körülveszik, a szinház e jegy-
dákban kaphatók. 

Ä hét elején került könyvpiacra a Cezari-
na! regényalakban is, s e hét végére az 
első kiadás már úgyszólván teljesen elfo-
gyott. A nagyszerű könyv, amelynek irója 
Kari Figdor, aki természetesen egyben a 
film szerzője is, — ugyanolyan népszerű-
ségre tett szert, mint hazájában és más or-
szágokban, amelynek nyelvére lefordították 
a regényt. Ä művészi illusztrációkkal teli 
kötet — a najzok Byss Róbert művészi kész-
ségét dicsérik, — 24 koronáért mindenütt 
kaphatók. 

A Cezarina! előtt még egy grandiózus 
Abel Gance-film, Niobe asszony szerepel a 
Royal-Apolló műsorán. Finoman megrajzolt 
portré ez egy házaspárról, akiknek egymás 
iránt való szerelmét tragikus félreértések fel-
hőzik be. A filmrendező lyraj szépségek-
kel és csodálatos melegséggel halmozta el 
ezt a megrázó drámát. Egy Lenkeffy Ica-
film: «Az aranyszemü hölgy» a másik ese-
ménye a jövő heti műsornak. A kitűnő 
primadonna parádés alakítást nyújt ezen a 
filmen. Imádandóan szép és fölényesen te-
hetséges. És alakítása eddigi film szerep-
léseit is jóval felülmúlja. Ez lesz a leg-
jobb Lenkeffy film. <9 

ROYAL-APOLLO 
1920 október 11-től , nyolc héten át 
AZ ÉVAD URALKODÓ FILMJE: 

CEZARINA! 
Regényes történet 47 felvonásban 

I r t a : KARL FIGDOR 
A művészeti fövezetést J O E H A Y intézte 

A CÍMSZEREPBEN: 

MIA MAY 
FŐSZEREPLÖK : 

MICHAEL BOHNEN, 
HENRY SZE, 
HANS MIERENDORFF, 
LEWIS BRODY, 
KIAN, 
MURPHY-BAMBULA, 
PAUL HANSEN, 
ERNST HOFFMANN, 
HERMANN PICH, 
VICTOR JANSEN 

I. rész: 
október II. A fehér muzmé 
II. rész: 
októb. I8. Maud Gregaards szenvedése 
III. rész: 

októb. 25. A Kuanfui flhasvér 
IV. rész: 
novemb. 2. Makómba Őfelsége 
V. rész: 

novemb.8. Opiiir, az ötezeréves város 
VI. rész: 
nov. I5. Hiss Napoleon 

VII. rész: 
nov. 22. Az aranyasszony 

VIII. rész: 
nov. 29. Maud Gregaards bosszúja 

J e g y f i i z e t e k mind a nyolc előadásra a ROYAL-
APOLLO pénztáránál és a BÁRD-féle JEGYIRO-
DÁKBAN (Kossuth Lajos-u. 6. és Andrássy ut I.) 

I 
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Debreczenbe kéne menni 
Dalosjáték három felvonásban 
Irla: FARKAS IMRE 

Pista: 
Hűn szeretni fogsz-e rózsám, 
Igaz sziwel vagy-e hozzám, 
Nem fogsz csalfa módra engem 
Hitegetni, 
De csak hü szívvel szeretni? 
Elcsábitlak magammal, magammal 
Szeretni, szeretni egy életen — haj, 
Ez a vágyam, a vágyam énnekem. 

Gréte: 

Hün szeretni foglak téged, 
Szép vőn veled ez az élet. 
Nem tudnálak soha — soha hitegetni, 
De csak hü sziwel szeretni. 
Vigy hát engem magaddal, magaddal, 
ölelj át két karoddal, karoddal. 
Szeretni, szeretni egy bieten, — hej, 
Ez a vágyam, a vágyam énnekem. 

(Melodráma. Újra ez a daljáték. Gréte 
Pista karjaiba simul. Pista esetlenül, járat-
lanul megcsókolja. Ä csók tart, amig a me-
lódia. Felriadnak. Nagy zajjal betódulnak 
Huber, kezében papírlap; utána Lotte. Tom-

my, lányok.) 

10. JELENET. 

H aber: 
Nem tudok szememnek hinni, 
Nézd csak te is kérlek, 
Nézd csak te is kérlek, 
Harmincezer dollárt mutat 
Ez a gyári mérleg. 

Lotte, lányok: 
A pénze, a pénze tenger, 
F£z oszt' a gazdag ember. 

Tommy: 
Van szép polgári hasznom, 
Ah, de van egy kisasszony, 

(7) 

Ki miatt bu van szivem 
Rejtekén. 
Ja j csak a, j a j csak a 

Jaj csak a kicsike kis babám 
f Jaj csak a kicsike kis babám 

M ind: Igazán. 
Tommy: Szeretne igazán. 
Mind: Szeretne igazán. 

Igazán. 
Tommy: Csókja ha, csókja ha, csókja ha 

Érintené a szám. ' 
Mind: Igazán. 

Tommy: 

Jaj, csak a ' 
Babám, babám, babám, babám 
Szeretne igazán. 

Huber: 
Partit jobbat« se kivánok, 
Tommyl a szavamnak állok. 
Lányom keze 
Legyen a tied. 

Pista: (felhördül,, próza) Melyik Lotte, 
vagy Gréte? 

Huber: 
E frigy köttetik az égbe, 
Szép kis lány ez 
Engedelmes, 
Illedelmes, ( 
És te beléd 
Oly szerelmes. 
Tanúm rá az ég!. 

(Kézen fogja Grétét és Tommy|h'oz vezeti.) 
Pista: 

Gréte, én nem hihetek a szónak, 
Hogy a szivem ennyire csalódhat, 
Hogy a szivem ennyire csalódhat, 
Igaz lehet? Alig, hogy föllellek, 
Máris más<3 a szerelmed? — Oh. 

Alapíttatott: 1890. évben. FELEKY KAROLY 
színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, New-9ork 

Kábeleim: FELEKY Hewyork FELEKY KAROLY 
színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, New-9ork 
Magyar, színműveket, operet teket szlnrehoz, drámai és zenei ki 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 letére . 
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Grête: 
Volt idő, én is áldoztam, 
Vágyakoztam, epedtem. 
Almok fátyla borult énreátn. 
Am ez időket elfeledtem,. 
Régesrég eltemettem, 
Ä legelső álmok hajnalán — 
Uram atyám, szivem hibás-é, 
Hogyha mostan már a másé, 
Ha elmúlt a gyermek-áldomás. 
Jött valaki, kit megszerettem, — 
ö benne is csak őt kerestem, — 
Ugy-e, atyám, nem vagyok hibás? 

Huber: 
Mit jelent ez, 
Láii-fári, lári-fári, 
Hogy mersz ilyet 
Mégpróbálni, megpróbálni — 
Nagy szerelmed 
Meg is irtad *— 
Olvassátok, mi hírt hozott 
Ez az elsárgult papírlap. 

(Oda dobja Gréte levelét Lottenak. A 
lányok összebújnak és mohón olvassák): 
Írom ezt a levelemet félve, 
Benne atyám bocsánatát kérve. 
Vágyak,viszik a tollam — 
Megvallom mindazt, amit eddig titkoltam. 
Oh, mert szeretek' egy fiút régen, 
Neki örök hűséget igértem. 
ő, csakis ö, csakis ö kell nekem. 
És más senki sem. 

(Melodráma a keringő másodig részei) 
Tommy: (örömmel): Gréte, Gréte! 
Pista: Gréte! Igaz ez? Te irtad ezt a 

levelet? 
Gréte: Pista, hallgass meg! 
Pista: Te irtad? 

Niobe osszon; « . 
Az aranyszem!) hölgy 

(Lenkeffy Ica) 
a ROYAL-APOLLOBAN 

Gréte: Én írtam, de... 
Pista: Te irtad?! Huber bátyám, én most 

elköszönök a házától — 
Gréte: Pista? 
Huber: Megbolondultál? 
Pista: Én most elmegyek. Nem tudok 

egy percig sem itt maradni. Ne is kérdje 
senki, hogy miért?... 

Huber: Hát csak Isten hírével... 
Lányok: Hát csak Isten hírével... 
Pista: Hanem a Gréte kisasszonyhoz vol-

na egy búcsúszavam: 

Nem szeretem azt a lányt, 
Aki a legény iránt 
Nem érez. 
Ki csak tetteti magát, 
Ki csak kelleti magát, 
Oly kényes. 
Aki csak ugy figurázik, 
A legénnyel csak cicázik — 
Meg csak ugy kukoricázik, 
Nem szeretem azt a lányt, 
Aki a legény uránt 
Mit sem érez... (Elrohan.) 

Gréte: (utána rohan): Pista, Pista!... 
Tommy: Nagyon jól van, hogy elrohan. 

Vissza ne hívja. , 

Gréte: (előre jön, szenved, megtört, de 
hirtelen kiegyenesedik): 

Páros levelét. 
Páros levelét, 
Kérdem a, kérdem az akácnak, 
Rózsám1 a szivét, ' 
Szive szerelmét 
Oda adta, oda adta e másnak? 
Szólj hát levelem, 
Hulló akác levelem, 
Van-é szivében 
Irántam még szerelem? 
Hullnak a leivelek, 
Azt mondja, hogy szeret, 
Jaj, ha tudnám, 
Meg kell tudnom. 
Szeret-e, vagy nem szeret? 

(Melodráma. Messze elment...?) 
(Elbusul. Elfödi a szemét. Mind körül-

veszik, vigasztalják) : Gréte, Gréte, mi bajod? 

C I T Y P R O G E R I A B u í a S : S - " 1 5 ' 
Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye 

L 
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Gr été: 
Csak én tudom, hogy könny Volt a szemébe, 
Csak én tudom, hogy én vagyok örökre a 

szivébe, 
Messze ment el az én párom, 
Azért mégis vissza várom. 
Azt mondta, hogy nem jön vissza, 
Azért mégis vissza-vissza, 
Vissza várom. 

III. FELVONÁS. 

Szin: Jutka csárdája az országút szélén. 
Nemzeti szinre festett rúdon a következő 
figyelmeztető tábla — Szerencse felé — 
Debrecen felé. Háttérben a tokaji szöllö-
hegy. 

! Balogh meg a felesége uti ködmönben 
végig mennek a szinen. Bekopogtatnak a 
korcsma ajtón. - i 

Jutka: (megjelenik az ajtóban) No, né, 
kit látnak szemeim. Hol veszik itt magukat? 

Baloghné: (nagyot sóhajt) 
Balogh: Nagy sora van annak. 

) Jutka: Ja j de teli van a lelkem öröm-
mel. 

Baloghné: Nem sok örömed1 lesz ben-
nünk Jutka. 
I Balogh: Abbiza igen. 

Jutka: Teremtőm! Csak (nem lesz va-
lami baj a kis Balogh Nagy Pistával? 

Balogh: Hát ippeg, hogy baj nem lesz. 
Baloghné: Mer mán van is. (sóhajt) Dé-

liât ez az ü baja, meg a mienk. Inkább 
beszélj magadról. Van-e jó bbr a pincében? 
Van-e sok vendég az ivóban? 

Jutka: De mán, hogy mondhat olyat, Ba-
loghné nagyasszony, hogy a maguk baja 
nem az enyém, nem vótam én hűséges cse-
lédjük jóba-rosszba? 

Balogh: Az igaz, hogy vőtál Jutka. 
I Jutka: Ippeg azér — nekem csak el lehet 
mondani, mi történt. 

Baloghné: Hát csak annyi, hogy hir jött 
a Szepességi ől, hogy a két gyerek elszökött. 

Jutka: (összecsapja a 'kezét) A Gréte 
kisasszony meg a Pista,. 

Baloghné: ügy van, fa Gréte meg a 
Pista. Jönnek errefelé, hazafelé. 

Balogh: Ki tudja, hol csámborognak. 
Jutka: Ha hazafelé tartanak, csak erre 

jöhetnek. Útszéli csárda tez. Egy-kettőre 
itt van a postakocsi szekere — hátha azon 
ülnek. Jaj , szegény kis Balogh Nagy Pista. 

Baloghné: Ne a fiút sajnáld1. 
Balogh: De nem ám. 
Baloghné: Mer a fiu — hz fiu. 
Balogh: (bólogató A jány — az meg 

jány. Egészen addig jány, amig egyszer-
egyszer osztán más lesz belőle. Akkor osz-
tán ugy hivják, hogy asszony. Verné el 
a ragya. ' 

Jutka: Hát bizony ez igy van. 
Baloghné: Ja j lelkem, dehogy van ez igy 

jól. Mer málkaság után, kihirdetés után 
esküvő után még csak aszondja az ember: 
legyék, aminek lenni kell. 

Balogh: Verné el a ragya. 
Baloghné: Dehát mi attól félünk, hogy 

ez a két gyerek... útközben... hm. 
Jutka: Hja — hja... na igen... 
Balogh: Verné el a ragya. 
Jutka: Sohse féltsék azt a fiút Balogné 

nagyasszony. 
Baloghné: A fiút? 
Balogh: Hát ki a fene félti a fiút? 
Baloghné: A jányt féltjük Jutka. Azt a 

kedves, ennivaló jószágot. Tudod-e, hogy 
nagyon idenőtt a sz vünkhöz? A kacagá-
sával betöltötte az ecész házat. 

Balogh: Be a (házat, a szivünket, a lel-

IN AB AR III. 
i i m S SZŰLŰ i n 
az O M N l A B A N 

I I Í I E R I K M R E N D S Z E R A Z É K S Z E R K E R E S K E D Ő M T E R E K 

S í é M I Rendkívüli célszerű ujitást léptetett életbe a kitűnő hírnevű 
J O Hellinger Henrik órás és ékszerész. A cég magánosoktól 

bizományba átvesz ékszerárut és műtárgyakat, melyeket a 
legkedvezőbb feltételek mellett áruba bocsájt. Ezen újítással 

ugy az eladó, mint a vevő részére nagy előnyöket biztosit 
HELLINGER HENRIK IV., Türr István-u. 9. félemelet (Váci-utca sarok) 
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künket. Nemhallottara én még soha ilyen 
csilingelő kacagást. Dejszem le is töröm 
annak a sihefclernek a derekát. 

Jutka: Tudják-e mit gazduram? Fáradt-
nak látszanak a fiagy úttól. 

Balogh: Hát bizony — öreg csontok már 
ezek. > 

Jutka: Gyüjjenek be a házba, pihenje-
nek le. Egy-kettőre itt lesz a postakocsi. 
Na, jöjjenek. 

Baloghné: (útközben) Hát tevéled mi van 
Jutka? 

Jutka: Én csak megvőnék valahogy. Ha-
nem aszondja meg nékem a nagyasszony, 
mit csinál az a bagórágó, nagypipáju, zsi-
roskalapu, hegyeseket köpő, cifrabeszédü 
mokány kis magyar ember? 

Baloghné: Ä Sándor legényt gondolod? 
Jutka; Hzt én — senki mást. 
Baloghné: Uton van az is. Iglóról haza-

felé. 
Jutka: Talán bizony erre is elvetődik. 

Hát aztán mi történt még1 vele valami ne-
vezetes? 

Baloghné: Ha csak az nem, hogy három 
inget, meg három gatyát varrt neki gyolcs-
ból Megyercsiné. 

Jutka: Igen. Kerüljön csak errefelé, majd 
lehúzom én róla mind a hármat, (békiséri 
az öregeket) ' 

2. JELENET. 
Gréte, Pista). 

(megérkeznek összebújva, a postakocsin, le-
szállanak) 

Gréte: Pisla! 
Pista: Gréte! 
Gréte: Tudod-e, hogy szörnyű nagy do-

log, amit csináltunk? 
Pista: Tudom. 
Gréte: Tudod-e, hogy azóta fel van for-

dulva a Huber-ház, meg a Balogh Nagy 
porta fenekestül. 

Pista: Tudom. 
Gréte: Tudod-é, hogy ahány vénasszony, 

vénlány akad Szepesiglón, meg messze Del> 
recenben, az mind rajtunk köszörüli a nyel-
vét? 

Pista: Tudom. De én minderre csak azt 
felelem: igy van jól. 

Gréte: így van jól? 
Pisla: így van jól. Mer amikor elro-

hantam tőletek, tele vöt a szivem dacos 
haraggal. Nem akartalak látni se többet. 

Gréte: Nera-é? 
Pista: Nem ám! De mikor utolértél ott 

a sötétes országúton, a márkusfalui feny-
vesek között, azután lesegitettelek arról a 
habos kis kurta hegyi lóról, osztán be-
takargattalak a köpönyegemmel, osztán el-
mondtad, hogy mint áll a dolog azzal a i 
fránya amerikánussal, osztán odabujtál hoz-
zám, osztán kiragyogott felettünk a csil-
lagos égboltozat, osztán megfcsókoltalak, 
osztán megint megcsókoltalak... 

Gréte: Osztán én is megcsókoltalak, osz-
tán megint megcsókoltalak... * 

Pista: Osztán benézett ránk a hajnalló ( 
nap, osztán láttam ezt a sápadt, szegény 
kis ijedt képedet itt pihenni a keblemen, 
aszontam magamban: eb ura fakó! 

Gréte: Hát osztán? Milesz osztán? 1 

Pista: Osztán?... e lesz osztán. (meg-
öleli, megcsókolja) 

Jutka: Ejnye, ezeknek 'is de sietős a 
dolguk! Már kora reggel kezdik. Terem-
tőin,, a Pista, meg! a Gréte kisasszony ! 

Gréte, Pista: No né, a Jutka ! 
Jutka: Ä bizony, a Jutka. Hát maguk 

lelkeim, hol veszik itt magukat? 
Gréie, Pista: (nagy zavarban) Hogy mi? 

Hát izé... hm... hát csak erre jártunk.., egy 
kicsit... ugy izé la... hát.,, hát,,, 

Pista: Botanizálunk. 

Mindenütt kapható I 

< 
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Gr été: (gyorsan) Igen, igen. Botanizá-
lunk. 

Jutka: Én nem tudom, hogy kell bo-
tanizálni, csak azt tudom, hogy rosszul 
teszik, ha már kora hajnalban elkezdenek 
botanizálni. Mer mi marad akkor késő es-
tére? No ne fáradjanak. Mindent tudok. 
Benn vannak az öregek. 

Pista: Tyű, az árgyélusát. Hol járnak 
itt? ' v. 

Gréte: Mi lesz most? 
Jutka: Magukat keresik. De ne féljenek, 

itt vagyok én. Látom én, hogy rendbe fo-
lyik itt a friunkai. Mer hisz csak arról van 
szó. Majd elintézek én mindent; hogy osz-

Itán botanizálhatnak, amennyi csak jól esik. 
Hgnem éhesek lehetnek lelkeim. 

?ista: Azt nem. Kaptunk reggelit Encsen. 
Hí-jem... 

Gréie: Italt nem kaptunk hozzá. Äz nem 
volt az encsieknek. 

Pista: Majd elepedünk a szomjúságtól. 
Jutka• Nohát akkor jó helyre jöttek.. 

Mer itt vannak Tokaj-Hegyalján. Az ott 
a tokaji hegy, ott terem a borok királya. 
Ehon szalad egy pint belőle, (bort tölt) 

Sándor: (ostorral a kezében jő) J—ó 
napot agyonisten! (kopog az ajtón) 
Jónapot agyonisten ! (döngeti az ajtót) Jó-
napot agyonisten! 

Jutka: (kidugja a fejét) Ki jár itt ek-
kora lármával? Nézzék csak — a Sándor 
bácsi ! 

Sándor: (csöndesen) Jónapot agyonisten! 
Jutka: Fogadj isten. Tán kelmed is bo-

tanizálni jött? 
Sándor: Ha ugy hijják errefelé — ak-

kor igen. 
Jutka: Mondja már, hogy kerül ide? 
Sándor: Nagy sora van annak. Kirepült 

Iglóról a két madár... 
Jutka: Tudom. 
Sándor: Ha tudod, antul jobb. Mi meg 

utánuk repültünk. Ük megi elérték a deli-

zsáncot. Huber ur meg fogadott egy gyors 
szekeret — osztán én hajtottam idáig. 

Jutka. Hun van az a gyors szekér? 
Sándor: A mán nem gyors. Lassúbb sze-

kér nincs a nagy Alföldön. Gonduskodtam 
én rula. Ott vesztegel a domboldalban. 
Megállott. 

Jutka: Mér állott meg? 
Sándor: Azcr állott meg, mer tudtam, 

hogy itt van azi a csingilingi-lengelégi csár-
da. Gondutam, ide mán csak benizek... 

Juika: Jól tette kend. 
Sándor: Először is hivja idé kelmed; a ven-

dégeket. Majd megválik^ jól tettem-e? Mer 
itt van ám mindenki,! öregje, fiatalja, — 
az egész falamia. 

Sándor: Nem kell azokat hini. Csak in-
teni kell nekik, hogy szálljanak le a sze-
kérről. (integet) Osztán j-5 dolog lesz ab-
bul? 

Jutka. Majd meglátja kelmed. 
Sándor: Hogy mérik itt a blort? 
Jutka: Negyvenér. Néha meg: ingyen, (tölt 

neki) Szerelembül. 
Sándor: (iszik) Ez osztán beszéd. Hanem 

— igen megváltoztál, te Jutka. Olyan szelid 
vagy, mint a kezes bárány. Tán mán nem is 
riszálod magad? 

Jutka: Nincs kinek. 
Sándor: Rincs-é? 
Jutka: Bizony nincs, pedigi lia vóna... 

(riszálja magát). 
Sándor: Nem tudom nézni, sziverősitő 

nélkül, (iszik) Abba ne hagyd1, mer mind jár 
megiszom még egy pohárral. 

((Vége következik.) 

T IH MINH L i t e 
René Chrestével 

a Tivoliban 

„FOTO L L fényképészeti szaküzlet 
B U D A P E S T , 
Rákóczi-ut 80 

Eladás nagyban és kicsinyben. * Telefon: József 2 8 - 3 2 
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H / 1 C C Ó , M l V J S Á G ? 

A TÁNCOLÓ KÖZÖNSÉG. A táncőrület 
hullámai legújabban Amerikába csaptak át. 
Mindenhol táncolnak Amerikában, estélye-
ken, zsurokon, éjszakai mulatóhelyeken, ét-
termekben és barokban. Sőt. Legújabban 
tnár a szinházakban is táncolnak. A chiká-
goi Auditoréum Theater külön tánctermet 
épitetett a publikum számára. Előadás köz-
ben hosszú szüneteket tartanak és a szü-
netekben mindenki a táncterembe tódul, 
ahol valóságos bál van egy-egy felvonás-
köz alatt. Ez az első szinház, ahol nem-
csak a szinész, hanem a publikum is — 
táncol. I ' 

A TURUL FILM Company u j helyisé-
ge: Károly-körut 3. (Szinház és Divat). 
Telefon: József 105—36. 

BETEG H BÉBI — A VÁROSI SZÍN-
HÁZ UJ TAGJA. A Rákosi-iskola kitűnő-
en végzett növendékét, Betegh Bébit tag-
jai sorába szerződtette a Városi Szinház. 
A kedves és tehetséges művésznő már sze-
repet is kapott, a jövő héten lép fel elő-
ször a «Médibert», ahol Palásthy szere-
pét játsza. Pompás táncos-szubrett Be-
tegh Bébi, a Városi Színházban nagy fel-
adatok várnak még rá. Bizonyosan be fogja 
váltani a hozzáfűzött nagy reményeket. 

AZ ERÉNYI-ROSSI ROSINiT MAGAN-
ÉNEKISKOLA» a hamis hirterjesztésekkel 

Hangszer-Otthon 
Fekete Mif>ály 
Budapest, VIII., József-korul 9. 

COLUMBIA 
íianglemez-uj donságai 

Kosáry Emmy 
és Király Ernő 

„Ezüst sirály" 
összes felvételei. 

Halló ! , Vasárnap délután 
M szivem. a szivem 
Berkes Béla modern í d m c j e n é l 
Kér jen I N G Y E N l e m e z j e g y z é k e t I 

szemben tudatja, hogy az intézet csakis 
olasz-rendszer szerint tökéletesbbitve a «lég-
oszlopos liangvezetésseh végzi a hangfej-
lesztést és hangképzést. Jelentkezni lehet: 
Erzsébet-körut 40—42. d. e. 10—2. 

MŰKEDVELŐ TARSASAGOK vezetősé-
gét kérjük; hogy a társaság cimét lapunk-
nál postafordultával bejelenteni * szíves-
kedjenek. 

MUNKÁCSY, SZÉKELY, GÖTZ ÉS TAR-
SAL Frankel Ernő Lipót-köruti lakásán 
a magyar művészetnek egész kis muzeumát 
láttuk a napokban. A stílusos, pompásan 
berendezett termekben egyik műremek lóg 
a másik mellett oly környezetben,,, amely 
nagyban emeli a képek hatását. Az el-
hunyt magyar művészek képein kívül számos 
külföldi nagyy mester müveiből is egéí z 
kis kollekció van itt együtt, olyan dolgom, 
amelyek minden komoly műgyűjtőt feltétle-
nül érdekelnek. Gyönyörű antik ezüstök,, 
b<utorok„ szőnyegek és egyéb műtárgyak 
az iparművészet barátait fogják érdekelni, 
mert bizonyos, hogy Pesten nem igen lehet 
máshol hasonló dolgokat látni. 

Uj külügyminiszter ... 
Politikai Bökvers 

Külügyminiszter Csáky-
szalmája nem Csáky, 
ha közéletünkben 
Ditrichsteinn el takaríttat 
Ön is, mint bárki. 

Hamis fogakért E f t f t Ä 
W Y S C H O G R O D 
Tisza Kálmán-tér 13. — — — Levelező-lapra jövök 1 

Bri l l iánsokat gyöngyöket , p la t inát , éksze reke t 
mindenkinél drágábban vesz S Z E K E L V E M I L ékszer-
üzlete Budapest, Király-utca 51. Teréztemplornmal szem-
ben. Címre tessék figye ni. — T e l e f o n Józse f 105-35 

Szabni, varrni íanitok 
rr.agántanulásra tanköny-
vem kapható, varrónőknek B. G E I G E R E T E L N E L , 
tanulóknak külön tanfolyam K á r o l y - k ö r u t 10. s z á m 

Bokor, Benkő és Társa 
hirdetési iroda 

17., Dorottya-utca 7. ( B i t e l b a n k - p a l o t a ) 
T E L E F O N 119 9 4 :: 

Estélycipők (ERŐNÉL, 
Budapest, Kossuth Lajos>u. 4 
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S&erKe&sctöi üazeneíelc . 
(E rovatban készséggel adunk Felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
New«Yotk. A Belvárosi Színházban ját-

szották az elmúlt esztendőben. — Régi b ü 
olvasó, Békésc saba . Szabadkai polgár volt, 
3 évvel ezelőtt halt meg. — C s ö p p s é g . Ró-
zsahegyi Kálmán színésziskolája, VIII., Nép-
szinház-u. 22. — Gladys . 1. Nemsokára. 2. 
Tavasszal. 3. Rákóci-ut, 9. 4. Korona-u 4. 5. 
A „Gondolatinál. — Érdeklődő . 1. Cime: 
Városi Színház. 2. Operettekben játszik. 3. 5 
év óta. — Cs. Lujza. 1. 27 éves. 2. Nőtlen. 
3. Idegen. — Szentes i A Színházi Élet-ben 
a nem előfizető olvasóinknak is mindenkor 
készséggel szoktunk válaszolni 5 színházi 
tárgyú kérdésre. — Sz. K. Ba la ton fü red . 
Nem színésznő a felesége. — Gy D. Judi t , 
O r o s h á z a . 1. A Budai Színkörben vendég-
szerepel. 2.1882-ben s z ü l e t e t t . —Autogramm, 
gyűj tő . 1. Nem írták meg. 2. Fenyő Emil a 
Vígszínház tagja. — Hü o lvasó , 1871. Igen, 
játszotta, még pedig 12 évvel ezelőtt Szegeden, 
Makó Lajos szinigazgatása alatt. — I. Ily. 
A kérdezett dátumokat készséggel fogjuk ki-
keresni és a Színházi Élet legközelebbi szá-
mában fogjuk közölni. — V. I s tván . A címét 
az illető nem adta le. — f i r a j o n g ó . Majd 
fel fog lépni. — Nagyatád i é rdeklődő. 1. 
A versek nem közölhetők. 2.. 10 /o-ot. 3. Bár-
kit lehet megkérdezni. — Érdeklődő . Sacy 
von Blondel, Lóth 11a, Gaál Annie, Lux Mar-
git Rózsahegyi Kálmán növendéke volt. — 

V a n j a bács i . Nincs szerepe a mostani mű-
sorban. — Szcke bakf is . Latabár Árpád 
nagyatyja is szinész volt. Halasi földbirtokos 
családból származott. Kassa magyarosítása 
körül sok érdemet szerzett mint színigazgató. 
Meghalt 1873 julius 10-én Miskolcon. Fia : 
Kálmán, a Nemzeti Színház nyugdíjas tagja. 
— Regi o lvasó 1. Ilosvai Rózsi Budapesten 
született 1901 október 2-án. 2. Tehát nem 
késett el a gratulálással. — P. László, Szen« 
tes . Rákosi Jenő 1842-ben született. Ismer-
tebb darabjai : Aesopus, Régi dal régi gyü-
lölségről, Ötödik László, Krakkói barátok, 
Szerelem iskolája, Két királyné, Endre és 
Johanna, A báróné levelei stb. — Pes t i 
bakf i s . 1. Hollandia. 2. Moziszinész. 3. 33. 
— P. Wbite. 1. 2 évvel ezelőtt. 2. Nincs meg. 
3. Csak azok vannak, amiket a Színházi Élet 
kiadóhivatala árusít. 4. Igen. — Színésznő« 
vendek . Lear király első bemutatója Kolozs-
várott volt 1812 január 28-án. A Nemzeti 
Színházban 1838 április 30-án mutatták be 
Vörösmarty Mihály fordításában, — P. G. 
1. 3. Előbb a Szinészegyesület tanácsa előtt 
felvételi vizsgát kell tenni. 2. Kb. 600 K-tól 
feljebb. 4. A Színházi Élet kiadóhivatalában 
árusítják. — P. - i t i ádók . 1. Igen. 2. Rökk 
Szilárd-u. 6. 3. 26. 4. Sőt ellenkezőleg. — 
Zan árdi . 1. 1891 január 14-én született Sze-
geden. 2. Erdélyi-u. 19. 3. Apollónál. 4. 5. Igen. 

Lalaásáí 
tatearitsa 

\J. 116-55 liiíricffsíein 

A szabadalmat nyert 
készítmények 
mindenütt kaphatók ! 

Rónc-slmiló arcszépilő 
Balzsamos hajápoló 

SZ É P Í T , üdit és fehéríti a napbarnított, szeplős arcot 
, . A R I " crém, púder, emailviz. Hajcltávolítás végleg 

villannyal, h.>jeltávolitószer szétküldése. — Prospektust 
díjtalanul küldök Gáog k o z m . in t éze t Budapest, 
Muzeum-körut 13 Telefon József 102-87 

Férjhez akar menni ? Akar nősülni ? 
Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkel 
DAVIDOVICS. E r z s é b e t - k ö r u t 17. (Cégjelzéstelen) 

Néxxemeg a 

£ ö f a y e í í e 
francia clpöáruQaj kirúKalában 
a legújabb dlvalufdonaágolcatt 

IV.. Vúcl-u. 35. 

végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
szépséghibák kezelése, szeplöelfávo-

litás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A l m á s s y - u . 3. 

Il ö N e k figyelménél ^ j s » 

^BiiMwuirMBKlMuFitimiii , • M B H pénztárcát hozott 
a BIEDERMANN HUGÓ anyagból a legju-
9 b ő r d i s z m ü á r u készítő tányosabb áron 

B VII., I s t v á n - u t 32. sz. készit javit vagy 
(Ez-lőtt Statter és Biedermann) átalakít Hamis fogakat 

piat inát 
Ékszert 
Uran y at 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

KANTOR ES KELEMEN F Ü Z Ő - " A , O N I A 

VI I . , Erzsébet -körut 5 6 . 1/4. 
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Sssin&ászi képrejtvény 

> n n 
•n h 

Megfejtési határidő 1920 október 8. 
A megfejtést lapunk 1920 évi 42. 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 Elet 1920. 38. számában közölt 
rejtvény helyes megfejtése: Vigszínháziak a 
Télikertben. 

Helyesen fejtették meg 470-en. 
Az első dijat Stolavetz Kató (IX., Tompa-

utea 30.), a második dijat Baumgartner Bo-
riska (U. Törökvész-düllő 6798.) a harmadik 
dijat Mészáros Gyula (VI., Eötvös-utca 25a.) 
nyerték meg. 

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

p a r i s b a n : Rouge des cocottes 
P E S T E N : 

Fards du 
Étkezés ; * J P i l i n S 

. után nem tűnik' el 

Naponta egyszeri használat 

Gyártja: SphliiX'inUwek részv.-társ. 
T e l e f o n : 128—00, Ké r j e m i n d e n ü t t 

TÖRÖK RÚZSA CREME 
szeplő, májfolt, pattanás és arc-, 
tisztátlanságok ellen. Ideális arc- ; 
ápoló. Ara 35 korona 

Főraktár 

RóczGyJőnos 
gyógyszertára 

Kiskunhalas 
77 

Telefonon is megrendelheti 

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

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

A „Színházi Élet" kiadójában 

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

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

utca 11. szám. 

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

Krisztina-körűt 8-10 

Veszünk, eladunk bútort, 
szőnyeget, zongorát. Behr, 

Andrássy-ut 66. 

H Á Z T A R T Á S 

KÖ Ö V E K 
Magyar könyvújdonságok a 
„Színházi Élet" könyvesbolt-
jában. — Génius-könyvtár : 
Turgenyev: Egy zsebóra tör-
ténete. Flaubert : Herodiás. — 
Heltai Jenő : Kis mesés könyv 
K 55.—, Kosztolányi D. : Béla. 
a buta K 16.50, Pauler Ákos : 
Bevezetés a filozófiába K 88.-
Törzs Jenő: A fekete futár 
K 44.—, Lajta : Filmművészeti 
évkönyv K 16.50, Zsuzsanna 
M. : Harag nélkül K 27.50, 
Dumas : A jávai orvos K 38.50, 
Kürthy Gy. : Bajnoki táblázat 

(footblall) K 5.50 

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13—31 
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BeíegQ Béby 
a Városi SzïnQàz uj iagja 

(.Angelo íolográfia> 




