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Negyedszázados, sokszor nehéz, de mindig 
dicsőséges pályafutás után uj igazgató kerül 
a Vígszínház élére. Ben Blumenthal, az uj 
tulajdonos, Job Dánielnek, a színház eddigi 
főrendezőjének ajánlotta fel a művészeti 
igazgató díszes és elő-
kelő állását, amelyet 
Jób Dániel elfogadott. 
1921. szeptember el-
sejétől tehát a Víg-
színháznak uj kor-
szaka fog kezdődni, 
Jób Dániel irányítása 
és szellemi vezetése 
alatt. 

Megkérdeztük a 
színház több tagját, 
mi a véleménye az 
igazgató-kérdés ilyen 
megoldásáról, milyen 
reményekkel néz Jób 
Dániel működése elé? 

Itt adjuk a válaszo-
kat : 

Hegedűs Gyula : 
Örülök és szerelem, 

hogy Jób Dániel lesz 
az igazgató. Itt élt kö-
zöttünk, ismer ben-
nünket. tudja, ki mit 
tud, ki mire való? 
Intelligens, tehetsé 
ges, müveit, ízléses 
Szerettem, becsültem 
mint rendezőt, meg 
tartom ezeket az ér 
zéseimet az igazgató 
számára is. Hiszem 
hogy nemcsak a Víg 
színháznak, hanem ál 
talában : színháznak, 
irodalomnak uj értékeket fog termelni. Anya-
gilag, szellemileg minden módja meg lesz 
ehez ; kívánom, hogy siker koronázza a mun-
kát, amelyre vállalkozott. 

Varsányi Irén : 
— Régen ismerjük egymást Jób Dániel, meg 

én. Több, mint tiz esztendő óta együtt dol-

JÓB DÁNIEL 
a Vígszínház művészeti igazgatója 

gozunk a színháznál és mindig megértettük 
egymást. Nagyon becsültem és szerettem 
benne a kiváló rendezőt és az a meggyőző-
désem, hogy ugyanugy fogom becsülni benne 
a kiváló, vagy ha lehet : még kiválóbb igaz-

gatót. őszinte, igaz 
szivemből örvendek 
ennek a megoldásnak. 
A Vígszínház megér-
demelte Jób Dánielt 
és Jób Dániel is meg-
érdemelte ezt a hi-
vatalt. 

Haraszti Hermin: 
— Nekem Jób Dá-

niel nemcsak rende-
zőm, de nagyon jó ba-
rátom is, tehát két-
szeresen örülök an-
nak, hogy ő lesz az 
igazgatónk. A szín-
háznál mindenki szív-
ből szereti, tőle vá-
tunk mindent, ami 
művészetben eddig 
vágyunk volt. Volta-
képpen nem sok vál-
tozik azzal, hogy ezen-
túl az irodájára az 
lesz kiírva: Jób Dá-
niel igazgató, mert 
művészi szempontból 
eddig is nagyon je-
lentékeny szerepe volt 
a színháznál. Azért 
is a legszerencsésebb 
megoldása volt a fon-
tos kérdésnek Jób Dá-
niel személye, mert ő 
garancia arra, hogy 
minden jól lesz. 

Makay Margit : 
Aki ennyire színházi és irodalmi ember, 

mint ő, azt még a Jóisten is arra terem-
tette, hogy színigazgató legyen, Ez volt a 
fegjobb,tipp. Gyönyörű dolgokat várok tőle 
és főleg azt remélem, hogy az igazgató nem 
fogja elrabolni tőlünk a rendező Jób Dánielt. 
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Gombaszögi Frida : 
Jób Dániel nékem eddig is igazgatóm volt 

művészi kérdésekben. A színpadon nem is-
mertem nála előkelőbb szinpad-tudóst, az 
Ízlésének, a finomságának pedig rajongója 
vagyok. Ha egyebet nem fog tenni, csak 
ezeket a tulajdonságait beleviszi igazgatói 
működésébe, már akkor is nagyon sokat ér. 
De ő egyebet is fog lenni, biztos, hogy a 
színpadi lehetőségek eddig isrreret'en skálá-
ját fogja alkalmazni a Vigszinház vezetésé-
ben. Eddig is egyik oszlopa volt a régi, ne-
me? művészgárdának, ezenlul pedig a főosz-
lopa lesz. Mindössze ennyi változás történt. 

Molnár Aranka : 
Jób Dániel, mint főrendező közszere'.etben 

és közbecsülésben állt. Az uj tulajdonos re-
zsimje alatt Jób Dániel a Foludi-féle Víg-
színház együttmaradását jelenti, a szó mű-
vészi értelmében, épen meri ennyi éven át 
együtt dolgozott annak személyzetével. Nincs 
egyéb óhajom, minthogy olyan igazgató le-
gyen, mint amilyen rendező volt. 

Gombaszögi E 11a : 
— Az egész Vigszinház eladásában az az 

egy az örvendetes, hogy Jób Dani lesz a 
a direktor. Ô rendezett az első szerepemben 
és akkor annyi jóakarattal, annyi szeretettel 
tanított, foglalkozott velem, amit én néki soha 
elfelejteni nem tudok. Az uj tulajdonos, Ben 
Blumenthal már ezzel a ténnyel nagyon kö-
zel férkőzött hozzánk, mert olyan, emberre 
ljizta mindannyiunk művészi sorsát, akire azt 
mi magunk is bátran rábízzuk. Ugy örülök 
a Jób Dániel igazgatóságának, mintha én 
lennék az ő helyén. Pedig ezidő szerint még 
nincsenek igazgatói ambícióim. 

Fenyvesi Emil : 
— Amilyen nagy mértékben fájlalom a 

jelenlegi igazgatók távozását, épen olyan 
megnyugtatólag hat rém Jób Dániel szemé-
lyének előtérbe helyezése. Az a hitem, hogy 
nemcsak a Vigszinház nemes Itadicióit fogja 
megőrizni, hanem a művészi nívót még 
emelni fogja. Rendkívül nagyrabecsúlöm 
mint rendezőt, épen ugy mint embert és 
összpontosulva látom benne mindazokat a 
tulajdjnságokat és kvalitásokat, amelyek egy 
európai nívón álló színház szellemi vezeté-
séhez szükségesek. Ismétlem, nagyon sok 
szépet, jót és értékeset várok Jób Dánieltől 
minden tekintetben 

Balassa Jenő : 
— Ha a Vigszinház tagjait egyenként meg-

kérdezték volna, hogy Faludiék távozása után 
kit kívánnak igazgatóul, osztatlan akarattal 
került volna Jób Dániel erre a helyre, lró-
müvész. rendező-művész és melegszívű em-
ber Jób Dániel; mi kellene ennél több? 
Soha életemben nem láttam haragosnak, 
soha nem hallottam tőle senkire fgyetlen 
rossz szót sem. Még rendezés közben is ugy 
beszél a színészekkel, mintha ő lenne hálás, 
amiért mindig kitűnő színpadi tanácsait meg-
fogadják. Rendkívül érzékű és rendkívül 

biztos itéletü színpad-művész Jób Dániel, 
akire nemcsak a Vígszínházát bizhatná rá 
Ben Blumenthal, de mind a százötven mű-
vészi vállalatát is. 

Vendrey Ferenc : 
Ha vem vállalta volna el Jób Dániel az 

igazgatói tisztet, egyenesen megkértük volna 
arra, hogy vállalja. Idegen embert ide sem-
miképpen sem hozhattak volna, ide olyan 
igazgató kellett, aki már hosszú idő óta 
együtt van velünk és ismeri a tagok művészi 
értékét. Én valóságos izgalommal vártam, 
ki lesz az igazgató és senki sem hatott 
volna rám kellemesebben és megnyugtatób-
ban, mint Jób Dániel neve. Nem lehet az ő 
működése elé olyan reményeket fűzni, ame-
lyeket be nem váltana. 

Szerémy Zoltán : 
Ha az eddigi igazgatók elhagyják helyeiket, 

nem is lehet más a Vigszinház igazgatója, 
csak Jób Dániel. Olyan természetesnek tar-
tottam ezt, hogy másra nem is gondoltam 
komolyan az első hírek kipattanásától kezdve. 
Jób Dániel .erre éppen elég érdemet szerzett. 
Minden tekintetben néki való feladat ; kor-
mány ózni egy ilyen művészi becsületben meg-
izmosodott színházat. Az iró és rendező 
egyaránt megtalálhatja munkáját és a Vig-
szinház mind a kettőnek egyaránt nagy hasz-
nát fogja látni 

Tanay Frigyes : 
Tizennyolc esztendővel ezelőtt léptem fel 

először a Vígszínházban, a „Gyurkovits lá-
nyok"-ban Gidát játszottam. Egyetlen újság-
írót sem ismertem Pesten a premier előtt és 
hallatlan kíváncsisággal és izgatottan vártam 
a másnapi kritikákat. Minden lap jóindula-
tulag irt rólam, de a Magyar Hírlapban olyan 
részle'esen és olyan meleg szeretettel foglal-
kozott velem a kritika, hogy én azt sem tud-
tam, hová legyek a boldogságtól. A kritika 
alatt Jób Dániel neve állott. Elhatároztam, 
hogy valamiképpen megköszönöm a kritikus-
nak ezt a szokatlan jóindulatát, Ugy képzel-
tem, hogy Jób Dániel bizonyára nagyszakállú, 
kedves öreg bácsi, aki engem majd öcsém-
nek fog szólítani és megveregeti a vállam. 
A legközelebbi darab főpróbáján megkértem 
Faludi Gábort, hogy mutasson be Jób Dá-
nielnek. Erre a direktor odavezet egy kedves, 
elegáns, husz esztendős gyerekhez, akinél én 
is idősebb voltam. Borzasztóan meglepődtem 
és — egy szót sem tudtam szólni. A köszö-
net a torkomban maradt. Azóla tartom ezt 
a nagy szeretelet és hálát és még egyszer 
sem adtam kifejezést neki". Most sem adok. 
Megvárom az! az öreg urat, akit tizennyolc 
évvel ezelőtt képzeltem. Mert ha Jób Dániel 
tényleg szakállas öreg ember lesz én akkor 
a Diákélet Károly Henrik maszkjában elébe 
állok — mert én még akkor is Károly Hen-
riket fogom játszani — és mint fiatalember, 
megköszönöm az öreg kritikusnak az első jó 
kritikát. Addig, amilyen jó kritikusom volt, 
olyan jó igazgatóm lesz. 
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Hajdú József : 
Ne n régen jöttem a Vigszinhézhoz és ed-

dig még keveset dolgozhattam Jób Dániellei. 
Most a Hajó Sándor uj darabjában ismerem 
meg egészen közelről nagy rendezői képes-
ségeit. Égy ilyen finom izlésü embertől egy 
művész, mint igazgatótól is csak a lehető 
legjobbakat várhatja. 

Kertész Dezső : 
Jób Dánielt mindenki nagyon szereti a 

színháznál, pedig a rendező rendszerint nem 
szokott nagy szeretetnek örvendeni. A ren-
dező a színháznál a mumus. Jób Dániel ki-
vétel. Mindig összetudta egyeztetni a rende-
zőt a szinész jóakarójával, barátjával. Ellen-
állhatatlan könnyedséggel dolgozik a színpa-
don, a legnagyobb élvezet vele együtt lenni 
és együtt dolgozni. Igen sokat köszönhettünk 
eddig is az ő nagy rendezői zsenialitásának, 
Elképzelhető, hogy milyen fokra fogja emelni 
a színházat, amikor úgyszólván művészi 
gazdája lesz. Eddig, amikor a legragyogóbb 
díszleteket állították elé egy-egy darabban, 
elfintorította az orrát, semmi sem volt neki 
elég szép, elég stílusos. Amikor meghallottam, 
hogy Jób Dániel lesz az igazgató, ugy kép-
zeltem, hogy csupa brokát és drágakőből lesz 
a di«zlet, a színészeket livrés inasok fogják 
kiszolgálni, az öltözők falait bevonják a leg-
drágább tapétákkal és parfőmös vizű fürdőket 
állítanak be. Ha ez mind teljesen igy nem is 
fog bekövetkezni, mégis annyi bizonyos, hogy 
Jób Dániel igazgatása alatt a Vígszínház 
művészi és irodalmi aranykorát fogja élni. 
Én lelkem teljes szeretetével köszöntöm őt 
ennek az aranykornak hajnalán. 

Lukács Pál : 
Nagyrabecsülöm és fenntartás nélkül szere-

tem Jób Dánielt. Szerettem már diákkorom-
ban, amikor a novelláit olvastam, szerettem 
mint rendezőt és ugyanugy fogom szeretni, 
mint igazgatót. Mert ő is ép®en olyan jó 
igazgató lesz, mint amilyen jó novellista es 
rendező volt. 

• 

Megkérdeztünk egy szininövendéket is, 
Miklós Marcellt, aki igy válaszolt : 

— Én Jób Dániel főrendező úrtól kaptam 
az első és eddig legnagyobb szerepemet. 
Három szóból állott. Most is csak három 
szót merek' mondani : Óh, ha szerződtetne. 

Egy diszitő ezeket mondotta : 
— A főrendező ur nagyon pedáns ember. 

Egy centiméterrel sem szabad semmit idébb 
vagy odább tenni, amíg pontos nem volt 
minden, nem engedte húzni a függönyt. De 
azért még se kiabált soha és goromba sem 
volt. Akármi kellett, finoman megmondta. Az 
egész műszaki személyzet nagyon örül, hogy 
Jób ur lesz az igazgató. 

A kis kapu mellett a portás szobában ült 
Józsi néni, őt is meginterjúvoltuk : 

— Csak azt tessék megmondani — mondta 
Józsi néni — hogy egészen biztos-e már ez 
a dolog ? Azért kérdezem, hogy lehet-e már 
egész biztosan örülni ? Roppant jó ember a 
Jób ur. Tiz éve még egy rossz szava sem 
volt hozzánk. És mikor beteg voltam hányszor 
meglálogatott. Ha szavazás lett volna, akkor 
is őt választottuk volna meg. 

Így szerelik Jób Dánielt a Vígszínházban. 

Rózsahegyi Kálmán, Mátray Erzsi, Kiss Ferenc, * Gabányi László 
Nemzeti Színház: „Liliomfi" (Diskay felv.) 
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Blai)áné levele a „Ssin&ási Élet"-£>ess 
168.252 korona eddigi gyűjtésünk 

Blaha Lujza a mai napon megható, 
szép leveleHntézett Incze Sándorhoz, a 
Színházi Élet szerkesztőjéhez s levelé-
ben köszönetet mond mindenkinek, aki 
szeretettel vette körül hetvenedik szüle-
tésnapja a lkalmából . Kicsendül B laháné 
leveléből az öröm, hogy megvalósulás-
hoz közeledik régi vágya, á lma : nem-
sokára meg lesz a kis ház, amelyben 
boldog öregségének napjait leélheti. 

A Színházi Élet akciója a siker je-
gyében folyik. Legközelebb a Vígszín-
házban matinét rendezünk a Blaha-akció 

javára , s ezen a matinén — melynek 
prograoimját közölni fogjuk — fel fog 
lépni Blaha Lujza is. 

Messzi Amerikából is kaptunk 10G0 
koronát akciónkra . Mihók Sándor , a 
„Szabadság" k iadó ja küldte az 1000 ko-
ronát, meleghangú levél kíséretében. A 
levél egy részét itt közö l jük : 

„Becses lapja legutóbb ideérkezet t 
s z á m á b a n olvas tam, hogy mozgalom 
indult meg aziránt, hogy Blaha Luj-
z á n a k házat vásáro l janak . Ehhez óhaj-
tok én az ide mellékelt 1000 koronás 
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csekkel hozzájárulni, igazolásául an-
nak, hogy messzi Amerikában is épp 
ugy szeretik a mágyar nótát, mint 
ahogy azt Blaha Lujza szereti. Áldja 
is meg érte az Isten. Tisztelő hive 

Mihók Sándor 
Az e héten hozzánk beérkezett pénz-

küldeményeket itt nyugtázzuk : 

Mihók Sándor . . . 
Kovács Jenő dr. . . 
Eisner György . . 
Export malom tisztviselői 
Roboz Imre . . . 
Wiesinger András . . 
Herz Amál ia . . . . 

1000 korona 
500 korona 

1000 korona 
42 korona 

500 korona 
200 korona 

10 korona 

összesen : 3252 korona 
eddigi gyűjtésünk: 165000 korona 

összesen : 168252 korona 
Azok a művésznők, akiknél gyüjtőivek 

vannak, még nem zárták le a gyűjtésü-
ket, ugy, hogy minden reményünk meg 

van rá, hogyha vigszinházi matiné jöve 
delmével együtt meg lesz Blaháné házá-
nak a vételára. 

V A L U T A - V I G A S Z . 
Azoknak való ez a kis 
történet, akiket már telje-
sen kétségbeejtenek a zü-
richi táviratok, melyek a 
magyar korona jegyzését 

közlik. Zátony Kálmán, a Vígszínház 
művésze a múltkoriban jött haza orosz 
hadifogságból. Amikor tul esett a viszont-
látás örömein, bement egy bankba, hogy 
koronákra váltsa be a magával hozott 
rubeleket. Nagyon szomorú arccal jött 
ki a bankból. Egy jó ismerőse jött épp 
vele szemben, az megszólította: 

— Mért vagy oly rossz kedvű, Kálmán ? 
— Hogyne lennék rosszkedvű — 

volt a válasz — amikor ötven rubelemért 
összesen egy koronát kaptam! 

Tessék vigasztalódni! 



8 SZÍNHÁZI ÉLET 

Emil bűbájos operelt-verseit énekelték. Béke 
volt," szép volt, mámor volt, régen volt . . . 

Hagyjuk meg az öregeknek kedves illúziói-
kat. Az a szójárás, hogy „bezzeg az én időm-
ben" többnyire azt jelenti, hogy „akkor min-
den szebb volt, meri akkor fiatal voltam." 
A visszaemlékezések érzékenységét tisztelni 
kell. De: itt a nagy_de. A Városi Színház 
nem visszaemlékezéseket játszik, hanem uj 
darabot az ujaknak, nagyszerű, friss, fiatal 
angol operettet a fiataloknak. Az öregek csak 
emlékezzenek vissza, ne zavarjuk őket me-
rengésükben. A Városi Szinház San-Toy-
előadása azonban mai, uj és friss esemény, 
a nézőtéren ülők nyolcvan percentje most 
látja először a kedves, szines darabot és 
most hallja először Sidney Jones pompás 
muzsikáját. 

A szin Csinka-Csing városénak egyik tere. 
A diizlet festői és gazdag. Színpompás kinai 
városrész, jellegzetes házak, furcsa tetők, sok-
sok könnyű függöny, bambuszház és minde-
nütt lampion. A háttérben a viruló menny-
boltra látni. Az egzotikus, érdekes díszletnek 
krizantém-illata van, közös parfőmje a messzi 
keleten játszó világhíres angol operetteknek : 
a San-Toynak, a Gésáknak, a Mikádónak. 

Erre a térre nyilik Jen-Ho, a nagy man-
darin palotája. Solymosi játssza a mandarint, 
a zsarnoki, nyugalmas, hidegvérű szenvte-
lenségéből kimozdithatatlan figurát. Hosszú 
copf verdesi pompás ruháit. Itt mindjárt ki 
is kell térni a darab összes ruháira. A mai 
szövetszükség és rémes ruhadrágaság idején 
egyenesen kábitó az a hallatlan gazdagság, 
ami itt a kinai kosztümökben össze van zsú-
folva. Súlyos, sok százezer korona érték ra-
gyog és csillog itt selymekben, brokátokban, 
ezüstdiszekben, aranyfonalakban, bársonyban, 
mindenben. Gyönyörű, pompás, nehéz szö-
vetek még a kóristákon is. Hogy állithat ki 

Igazuk van az öregeknek is, ha meg van-
nak hatva, mikor a régi, régi San-Toyt ra-
gyogó köntösben ismét maguk előtt látják. 
Ott ülnek a Városi Szinház nézőterén, ön-
kéntelenül dúdolják a primadonnával a Mája 
kis pagodáját, szemüket elfutja a homály és 
arra az előadásra emlékeznek, amelyben 
Dudleyt, a szemfüles, ördögmotolla kis szoba-
lányt Fedák Sári játszotta, a viccek pedig 
Szirmai Imre és Németh Jóska derűjén át 
kacagtatták meg az akkori Budapestet. A 
Népszínház esténként roskadozott a közön-
ségtől és a bakfisok a házi-estélyeken Makai 

V1GH MANCI 
Városi Szinház : „San Toy" 

(Angelo fotográfia) 
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ma egy szinház ig^ egy darabot? Intim Pista 
tudja a rejtély megfejtését: a Városi Szinház 
testvérintézetének, a Vígszínháznak még a 
boldog időkből megmaradt az a páratlan 
pompájú kiállítása, amely a „Sárga kabát" 
emlékezetes kinai előadására készült. Mister 
Benrimo, aki akkor itt maga rendezte a 
„Yellow jacket" előadását, pazarul bánt a 
kiállítással és Faludiék nem sajnálták tőle 
a pénzt. Most aztán a San-Toy előadása 
olyan toalettben' jelenik meg a közönség előtt, 
amely ma egyenesen elhihetetlen és néprajzi 
kiállításnak is "beillik. 

Egyszóval ennek a Jen-Ho mandarinnak 

van egy leánya, San-Toy. Ő az operett prima-
donnája, őt játssza megejtő szépséggel, gyö-
nyörű ruhákkal, a fiatalság bájával és hangja 
behízelgő kedvességével Vigh Manci. A 
mandarin köteles volna lányát elküldeni Pe-
kingbe, hogy ott a szép San-Toy ősi tradíciók 
szerint beálljon a császáti női testőrségbe. 
Csakhogy Jen-Ho nagyon szereti lányát és 
nem akar tőle megválni. Mit eszel ki az ilyen 
csökönyös apa? Fiuruhában járatja a lányát 
és fiúnak híreszteli. Annak is hiszi mindenki. 

Azaz, hogy ihindenki épen nem. A szerel-
mes férfiak szemét nem lehet megcsalni. 
Már pedig San-Toyt ketten is szeretik. Az 

HALMAY TIBOR és TISZA KAROLA 
Városi Szinház: „Sán-Toy" 

(Angelo fotogralia) 
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egyik egy angol, a másik kinai. Az angolt 
Bobbynak hivják. Ő az angol konzul fia, 
csinos fiu és szépen tud énekelni, ennélfogva 
Bársony.'a szinház bonvivánja játssza. Bobby 
egészen jól tisztában van vele, hogy a szép 
San-Toy fiu-e vagy lpny. És éppen ugy tisz-
tában van vele Fo-Hop, a kinai diák, az 
elkeseredett szerelmes, akit Tarnay Géza ját-
szik és aki az apa jelöltje, mint kérő. De 
nem sok reménye van, mert kénytelen rá-
jönni, hogy San-Toy az angol fiút szereti. 

HALMAY TIBOR 
Városi Szinház : „San Toy" 

(Angelo fotografia) 

Még más szerelem is van a darabban. Sőt 
nem is egy. Először is az angol konzulnak. 
Sir George Preston urnák, akit S/fe Rezső 
játszik, nemcsak egy Bobby fia van, hanem 
egy Poppy lánya is. Szép, elegáns, szőke 
angol miss. Tihanyi Ilona játssza és az ifjú 
művésznő, aki eddig az Operaházban volt. 
örülhet, hogy áttért az operettre, mert kitű-
nően startol. És olyan csinos, hogy nem lehet 
csodálni, ha a fess tengerészhadnagy, Tucke. 
akit a kitűnő Pázmán Ferenc alakit, annak 
rendje és módja szerint beleszeret. Ez a má-
sodik szerelmes pár. A harmadik pedig szin-
tén kinai-angol összeállítás, mint San-Toy 
és Bobby. De itt a fiu kinai és a lány angol. 
A fiu nem más, mint Csu-Li, a mandarin 
kedves és haszontalan inasa, aki mindent 
ellop a világon, sőt a lopott kölni vizet még . 
meg is issza. Halmay Tibor játssza, pompá-
san, viccesen, kedvesen, nagyon sokat lehet 
nevetni rajta. Partnere az angol konzulék 
komornája, a tüzrőlpattant, hetyke kis Dudley, 
vagyis Tisza Karola, aki ennivalóan kedves 
és ügyes. Amit ezek ketten müveinek a da-
rabon végig, az elképpesztő. Olyen táncaik 
vannak, hogy az embernek szeme-szája eláll. 
Ugy járják, mint a forgószél, szemmel szinte 
nem lehet követni a mozdulataikat, túltesznek 
a legattrakciósabb angol knockaboutokon és 
a nézőtér orkánszerüen tapsol nekik. Holtra-
fáradtan még mindig kénytelenek ismételni. 

De térjünk vissza a történethez. Jen-Ho 
tehát nem engedi Pekingbe a leányát, hanem 
fiúnak adja ki. Egyszersmind eléveszi Csu-
Lit, az inast és elküldi Pekingbe magához 
a császárhoz azzal az üzenettel, hogy nem 
küldheti a lán>át, mert neki nem leánya 
van, hanem fia. Ennek a jól sikerült csel-
nek örömére nagy esti ünnepség van a té-
ren. A mandarin megteáztatja angol és kinai 
vendégeit, szines, hullámzó sokaság járja a 
táncot, feljön a szelid holdvilág és kira-
gyognak az ég sötétkék bársonyára a csilla-
gok. Felejthetetlen szép kép ez, a mesteri 
rendező, Ferenczi Frigyes, büszke fehet rá 
és a szinház is büszke lehet a rendezőjére. 
Az égbolton ragyog a hold és sziporkáznak 
a csillagok, a szinen gyönyörű,1 fénylő, gaz-
dag selymekben és dus európai toalettekben 
tündöklik a tömeg. Marthon Géza, a tempe-
ramentumos karmester, nekifekszik a zene-
karnak és Sidney Jones nagy fináléja a 
holdbeli leányról szóló dallal magával ragad 
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. Egy kicsi — két kicsi — rom kicsi — 

mindenkit. Olyan finálé ez, amilyet egyha-
mar keveset lehetett színházban látni. 

A második felvonás a pekingi császári 
palota monumentális Iróntermét ábrázolja. 
Gazdag, dus és pompás itt is minden, az 
udvarnép drága selyemkosztümöket visel, ka-
tonás rendben vonulnak fel a festői unifor-
misba öltözött császári testörleányok, akiket 
kapitányuk, Vung-Lung vezet. MihályFi Julia 
az elsőrangú komika humorával parádézik 
a szerepben. Hosszú, ceremóniás bejelenté-
sek után végre bevonul a mennyei biroda-
lom hatalmas , uralkodója, a kinai császár. 
Korántsem borzalmat vagy rettegést keltő 
egyéniség, inkább selypítő, kedélyes, vidám 
fickó, hiszen a kitűnő Sziklai Jenő játssza 
és, telerakja a szerepet mindenféle mókák-
kal. Azt például, hogy megnyitja a çsungli 
jámen ülését, azt a helyretyutyutyu dalla-
mára jelenti be és igy énekli vele az egész 
udvar. 

A nagy ceremóniák közepette egyszer csak 
megérkezik maga San-Toy. Hogy került ide, 
hiszen a papája nem engedi ? Igen ám, de 
szigorú parancs ment a császártól a man-
darinhoz, hogy ne hozzon elő kifogásokat, 
hanem küldje a leányt, mert baj lesz. San-
Toy tehát mégis csak itt van, beöltözik kapi-
tánynak a női testőrök közé és gyönyörű 
kosztümjében olyan fess, hogy öröm rá nézni 

négy kicsi — öt kicsi 

a gukkerrel. És most érkezik meg szegény 
Csu-Li azzal az izenettel, hogy San-Toy nem 
lány, hanem fiu. A hazugság nyilvánvaló, 
a császár egész egyszerűen halálra itéli sze-
gény Csu-Lit. Rögtön rá is csukják a kalcr-
dát. De milyen szenese, a testőrök vén ka-
pitánynójében Csu-Li ráismer Vu-Lungra, el-
hagyott feleségére. Az kiszabadítja. Sok min-
denféle bonyodalom alapján az egész Csinka-
Csong városéból való angol kolonia is meg-
érkezik az udvarhoz. A császár szívesen 
látja őket, nagy ünnepség van az udvarnál 
és az angol vendégek közül ketten, Streeter 
tengerésztiszt és miss Frixy, egy nagyszerű 
táncduettet is előadnak a császár mulatta-
tására- Hogy milyen nagyszerű a táncduett, 
az onnan is kiviláglik, hogy a táncoló höl-
gyet Dobrovics Márta, az ifjú táncfenomén, 
játssza, a tánc minden élvezőjét elragadtatva, 
méltó partnere gyanánt pedig Tarnay Géza 
táncol. Az ünnepség végén Bobby egy angol 
harci dalt énekel az egész színpadi néppel 
együtt, angol zászlók repülnek elő és a 
hagyományos angol finálé szines, hullámzó 
nyugalmassága megint csak a tehetséges 
Ferenczi Frigyest juttatja a néző eszébe. 

Mi a dolga egy jó harmadik felvonásnak ? 
Hogy ott minden rendbe jöjjön. Rendbe is 
jön. Bár nem egészen simán, mert a császár-
nak nagyon megtetszik a szép San-Toy, amit 

— hat kicsi nő 
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egyrészt nem lehet csodálni, de másrészt 
már hat szép felesége van a császárnak, 
még pedig sorban Betegh Bébi, Pálfi Blanka, 
Horváth Böske, Háry Gitta, Illés Sári, Sebők 
Marcsa, Ilyen családi zavarok alkalmával a 
mamák szoktak közbelépni. Még a császári 
udvaroknál is. Itt is közbelép az anyacsá-
szárnő és mi az operett vége ? Mindenki 
keblére öleli akit szeret. A publikum pedig a 
ruhatárban zümmögi: 

Mája, Mája \ 
Kis pagodája. 

A Városi Szinház reprize felér egy sláger-
bemulatóval. Ezt a darabot nem kell félteni. 
Szemnek kedves, fülnek kedves. És nagyon 
sokan vannak primadonna és bonviván-imá-
dók, akiknél y a szívnek is kedves. 

V1GH MANCI 
Városi szinház : „San-Toy" 

(Angelo fotográfiát 

Páris és London 
Az Országos Szinészégyesület Irodalmi 

Ügynökségének igazgatója, Révész Ferenc, a 
legagilisabb és leghozzáértőbb színházi em-
berek közül való. A nevét Yokohámátol 
kezdve Madridig mindenütt ismerik a nagy 
színházi cégek és szerzők, Henri Lavedantóí 
kezdve Ben Blumenthalig mindenki ügyfele. 
Ha egyszer-egyszer kiruccan külföldre, hogy 
a nagy metropolisok színházi újdonságai kö-
zött körülnézzen, dúsan rakott tarsollyal tér 
haza : a világirodalom legfrissebb színházi 
sikerei vannak benne. 

Révész Ferenc most érkezett haza külföld-
ről és a Színházi Élet munkatársa mindjárt 
fölkereste, hogy a külföldi színházi életről 
részleteket kérdezzen tőle. Révész a követ-
kezőket mesélte a Színházi Elet közönsége 
száméra : 

— Egy hónapot töltöttem külföldön, főleg 
két városban : Párisban és Londonban. Fő-
benyomásom az a hallatlan életkedv és erő 
volt, amellyel a két világváros színházi élete 
éppen most igyekszik elfoglalni hajdani béke-
beli medrét. A háború alatt 9 termelés mind a 
két metropolisban minimális volt, most aztán 
kezdődik a normális vásár, az irók egyszere 
bocsátják ki eddig visszatartott müveiket és 
a nagy színházakban csak ugy dőlnek az ér-
dekesnél érdekesebb ú jdonságok^ 

— Párisban a legnagyobb sikere a Fiíi 
cimü operettnek van. A Bouffes Parisiens-
Szinházban játsszék 1918. május óta szaka-
datlanul. Hetenként kétszer kerül színre a 
darab, az esti előadásokon kivül kedden, 
csütörtökön és vasárnap délután is van elő-
adás. Szerzői ismeretlen nevü ftatalok, de 
most már gazdag emberek. Én éppen a ki-
lencszázkilencvenkilencedik előadáson voltam 
jelen. A darab nagyszerű. Klasszikus miliő-
ben, Ohidias szobrászmütermében játszik, fő-
szerepe igazi Fedák-szerep. A párisi előadás 
szenzációja hat gyönyörű lány, akik trikó 
nélkül, mezítelen lábakkal jönnek ki a szín-
padra. Csak női kórusa varr. A zene roppant 
kedves és Párisban olyan népszerű, hogy az 
előkelő szállók halljában Fifi-koncerteket ren-
deznek a zenekarok. A darabot persze meg-
vettem a Király Szinház számára, Beöthy 
már fel is kérte Heltai Jenőt a fordítás mun-
kájára. 
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— A Vaudeville Színházban most játsszák 
Pierre Woíf-nak még háborúban irt darabját, 
amelynek „Les ailes brisées" (Törött szár-
nyak) a címe. Egy öregedő nőhódítóról van 
szó benne, ki deres fejjel szenvedélyesen be-
leszeret egy nőbe. A nő azonban éppen az 
ő fiába szerelmes. Egy ideig még eltudja 
őket választani apai súlyával, de aztán hir-
telen összeroppan és belenyugszik, hogy már 
nincs mit kferesnie a nagy szenvedélyek terén. 

— Nagyon érdekes Pierre Fondaie uj da-
rabja, amelynek „La Passionata"-a cime. A 
Sarah Benhard Színházban játsszák. Főalakja 
egy olasz tragika. Az első felvonás Parisban 
játszik, a másik kettő az. egyik velencei szín-
ház egyik páholyában. Izgalmas, színes da-
rab, nagy sikere van. 

— Ugyanebben a színházban már az 525-ös 
jubileumon is tul van a „Les nouveaux riches" 
(Az uj gazdagok) cimü darab. Híres szerepe 
van benne Abel Torride-nak, a hires szinész--
nek. A hadiszállítókat karikirrozza a darab és 
annyira tetszik Párisban, hogy noha mér öt 
újdonságot mutattak be utána, minduntalan 
elő kell venni. Már öt reprizt csináltak be-

lőle. Nálunk Karinthy Frigyes fordításában 
a Magyar Színház fogja bemutatni. 

— Az Athénées Színház Sacha Guitry ki-
tűnő darabjával aratott nagy sikert, amely-
nek „Mon pére vait raison" (Apámnak igaza 
volt) a cime- Ezt is a Magyar Színháznak 
szereztem meg, a fordítás munkájára Molnár 
Ferencet kérte fel Beöthy. 

— A Variétés Színház újdonsága az „Ecole 
des cocottes" (A kokottok iskolája) cimet vi-
seli és cime ellénére is fehér darab, Semmi 
pikantéria nincs benne, de annál több az 
elmésseg és kedvesség. 

— A híres-neves Fiers Robert, akinek il-
lusztris szerző társa, Calliavet, meghalt, most 
a kitűnő Francis de Croisseí-val állt össze. 
Uj darabjuk címe: „Le retour" (A visszatérés) 
Még nem került színre, mikor Párisban vol-
tam, de próbát láttam belőle. Elragadó finom, 
nivós vígjáték. Az Athénées Színház fogja 
bemulatni, 

— Bataille két uj darabot is irt. A régi 
Réjane Színházban, amelynek most Re'jane 
asszony halála óta Theatre de Paris a neve, 
.L'homme á rose" (A rózsás ember) cimü 

I 

Tarnay Giza, Dohrovits Márta. Pázmán Ferenf, Tihanyi Ilona, Bársony Lajos 
Városi Színház : „San-Toy 

(Angelo fotografia) 
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Sziklay Jenő 
Városi Szinház : „San-Toy" 

(Angelo fotográfiái 

darabját játsszák, azonkívül van egy egyfel-
vonásosa : „Songe d'une soir d'amour" (Egy 
szerelmes este álma). Ezt Beőthynek szerez-
tem meg. Bernstein Henry színigazgató lett : 
október eleje óta a Gymnase Szinház igaz-
gatója. Most újítják itt fel a Baccarat-t, az-
tán bemutatják uj darabját, amelynek Judith 
a cime és teljesen modern, merész felfogás-
ban tárgyalja Judith és Holofenes bibliai 
történetét. Fonson, a brüsszeli író-igazgató, 
akinek „Beulemans kisasszony házassága" 
ctmü darabja a pesti Vígszínházban is nagy 
sikert aratott annak idején, most „Fintje a 
de la voix" (Fintjének hangja van) címmel 
irt roppant bájos vígjátékot. Ezt a Belvárosi 
Szinház számára szereztem meg. 

— Londonban már más a világ. A szín-
házi élet ott is gazdag és lüktető, de eredeti 
darab nagyon kevés van. A nagysikerű pró-
zai darabok majd mind amerikaiak. Három 
nagy operettsiker van Londonban. A Salis-
bury Teatre az „0 Julia" című operettet 
játssza, az Empére Theatre-ben az „Irene" 
cimü operettnek van igen nagy sikere, de 
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legjobb a „Toto" cimü operett, amelyet a 
Duke of Yort Theatre játszik. Kitűnő sláger-
operett, megszereztem a Revü Szinház szá-
méra, Harsányt Zsolt mér fordítja is. 

— A prózai darabok között legnagyobb 
sikerű a „Carnival" cimü amerikai darab. 
Hatalmas nagy dráma ez, egy Othello-elő-
adás keretében játszik és arról szól, hogy 
Othello személyesitője az életben is féltékeny 
arra a színésznőre, aki Desdemonát játssza. 
Az előadás alatt meg is öli. Olaszországban 
játszik a darab és rendkívül izgalmas. A Víg-
színház számára szereztem meg. Nagy sikere 
van a „Sady love" cimü vígjátéknak is. 
amelyet a Magyar Színházban játszott „Se 
ki, se be" amerikai szerzője irt. 

— Az angol színházakban egyébként ér-
dekes változás van. A hölgyek most is es-
télyi ruhában, az urak most is frakkban 
mennek a színházba, de egy idő óla feszte-
lenebb a.nézőtéri hangulat, mert a színhá-
zakban a dohányzást megengedték. A szín-
házak különben ugyanazzal a hallatlan ki-
állítási pompával dolgoznak, mint azelőtt 

Dobrovics Márta és Tarnay Géza 
Városi Szinház : „San-Toy" 

(Angelo fotografia) 
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Vigh Manci és Sziklay Jenő 
Városi Szinház : „San-Toy" 

\ (Angelo fotografia) 

Némelyik felvonás díszletén és kosztümjein 
valósággal elámul az ember. 

— A külföldi darabokat magyar színpa-
dokra hozni bizony nem csekély anyagi ál-
dozatba kerül. Francia szerző frankban kéri 
a tantíémet, angol szerző fontban. Egy szín-
darab előadási jogáért a magyar színigazga-
tónak mindenekelőtt százezer korona előle-
get kell letenni. Olyan szerzővel is találkoz-
tam Párisban, aki egyáltalában nem vette 
komolyan a pénzünket. Kétezer frank járt 
volna neki, ő azonban azt mondta, hogy 
inkább kuriózumképen tiz darab ezrest akar 
a furcsa magyar pénzből, mégis voltaképpen 
kevesebbet mint ötszáz frankot. Fájdalom, 
de igv van : a pénzünk csak arra jó, hogy 
jáccet csináljanak belőle. A francia íróknak 
nincs is nagy szükségük rá, igen sokat ke-
resnek, a színházak zsúfolva vannak és a 
Société des Auteurs (Szerzők Egyesülete) ki-
kötötte, hogy a szerzők mér nem tiz, hanem 
tizenkét százalékot kapnak a bruttó bevé-
telből. 

— De minden anyagi nehézség ellenére 
az összes felsorolt darabokat mind megvá-
sároltam. Sőt nem kisebb üzletet sikerült 
kötnöm, mint hogy az uj Flers és Croisset 

társaság hat következő darabját előre meg-
vettem nemcsak minden magyar, hanem 
minden német, osztrák, svájci és cseh-szlovák 
színpadra is. 

A legszebb primadonna is 
megöregszik 

Mikor nem kapott szerepet 
csak itt, ott, — : 
egy virágüzletet nyitott. 

S most azt hazudja néki 
a légió virág, 
hogy még mindég tart 
a régi jó világ. 

SZENES EMBER 

Bársony Lajos és Vigh Manci 
Városi Szinház : „San-Toy" 

(Angelo fotogra ia), 
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dezve jön a szerecsen jelenteni : egy öreg-
asszony tart a ház elé. 

Jön is az öregasszony, tarka piros .és kék 
szövetekbe bujt vén sárkány. 

— Oh Szirám, tiz nap és tiz éjjel utaztam 
a tengeren, hogy eljussak hozzád. Emlék-
szel-e anyósodra, Zabud leányára ? 

Boldogan sikongva mondja ezt az öreg-
asszony és összecsókolja az argóbi Szirá-
mot. Az pedig rémületében majd összeesik, 
íme nem tudta elnyelni ez öreg tevecsontot 
a tenger, a felesége husz évvel ezelőtt meg-
halt és most- hazajön az anyósa ! 

— Nem ismerlek — mondja az argóbi Szi-
rám — altit keresel, ez a Szirám itt áll. És 
az elonira mutat, aztán elrohan. 

Az eloni dühösen nézi az anyóst. Mi köze 
hozzá ? Es sértegetni kezdi. 

— Oh Zabud lánya. Én ugy utálom anyós-
ban a vénet, mint az almát, melyben hernyó 
lakozik. 

Már ki is dobná, mikor a szerecsen szál-
litni kezdi az anyós holmiját. Nehéz ládák 
jönnek, tele arannyal, drágasággal. És eloni 
Szirám megfordítja a köpönyeget. 

— Pajzán tréfa volt, mit elébb veled mű-
veltem — cirógatja az anyóst, akit Naphtalá-
nak hivnak. Jer szobámba, édes Naphtalin ! 

Naphtala örül a fordulatnak. Csak előbb 
a furcsa fogadtatásért jól felpofozza az eloni 
Szirémot. Aztán az argóbit is, aki visszajön 
és amint hallja, hogy az öreg aranyat ho-
zott, szintén vállalja az édes terhet. Sőt pa-
zar lakomát hozat Nephtala liszteletére. 

Az öröm azonban nem tart soká. Kiderül, 
hogy a pénz nem is az anyósé, — csupán 
a zsold, amelyet az állampénztárnak kell be-
fizetni. A két Szirám olyan dühös lesz, mint 
két fenevad, nekimennek az anyósnak, hogy 
kidobják. De Naphtalának ismét szerencséje 
van. A ház előtt megy el kíséretével éppen 

Sebestyén Mihály, Wirth Sáii, Bánóczy Dezső 
Andréssy-uli Szinház: „Schönbrunn" 

(Angelo fotografia) 

A szin : egy assziriai csarnok. Hatalmas 
kőfalak és oszlopok tele fantasztikus hierog-
lifákkal. Künn az ázsiai forró nap lángol és 
izzik a homokon. És zene szól, keleti buja 
muzsika, dobok és fuvolák zengése. A kere-
veten lustán heverészik az eloni Szirám, a 
pápirustekercset olvasgatva. 

— Citromos bort hozál szerecsen — monja 
az eloni Szirám a rabszolgának. De bizony 
csak vizre telik, ugy neki, mint unokatest-
vérének az argóbi Szirámnak, . aki egy ház-
ban lakik vele. Mindaketten épitőmüvészek, 
szegény bohémemberek. Éppen elkeseredet-
ten vitatkoznak egymással, mikor lelken-
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Vezető darabja az An-
drássy-uti szinház uj mű-
sorának Liptai Imre egy-
felvonásosa „A bölcs ki-
rály" és ezt a vezető he-
lyet meg is érdemli. Pom-
pás megírása, llassziku-
san mély humora, eredeti 
inilliője valóban értékessé 
tes dk. És ezeket az érté-
keket fokozottan mutatja 
az Andrássy-uti Szinház 
előadása, amelyet nem is 
lehet közönséges kabaré-
mértékkel mérni. Mintha 
komoly háromfelvonásos-
ról lett volna szó, ugy ját-
szotta Boross Géza az 
eloni Szirámot. Bársony 
István az argóbit, Marosi 
Adél Naphtalát, Szeghő 
Endre Salamon királyt, 
lekete Pál a szerecsen 
szolgát. 

Második, terjedelmileg 
is kiemelkedő darabja a 
műsornak a „Mátyás-tér", 
Mészáros Iván burleszkja. 
Egy randevü szomorú kö-
vetkezményei körül forog 

Bársony István, Marosi Adél, Szeghő Endre, Boross Géza 
Andrássy-úti Szinház ; „A bölcs király" tAngelo fot.) 

Salamon a bölcs király, hogy igazságot osz-
togasson a nép közölt. És Naphtala hangos 
lármával hivja a királyt, hogy eldöntse, kié 
az anyós ? 

És ismét felhangzanak a dobok és fuvo-
lák és fényes kíséretével megjelenik a bölcs 
király. 

Egy pillanat és tisztában van a helyzettel. 
Ősz szakállába merül, aztán hangosan hir-
deti ki az Ítéletet : 

— Mindakét Szirám kap egy anvóst. Elő 
legények, vágjátok szét az asszonyt ! 

— Ne, ne, bölcs király — mondja részvét-
tel az eloni Szirám. Inkább elvállalom ! 

Micsoda ? pattan föl az argóbi. Csak vág-
játok szét a gyalázatos pozdorját ! Vágjátok 
szét ! 

—- Ezé az anyós! — mondja -bölcsen 
Salamon király az argó-
bira mutatva. Vidd bé-
kével ! 

\ . 
a „Mátyás-tér" cselekménye, annyi nagyszerű 
ötlettel, bohózatos helyzettel, szójátékkal tele-
szórva, amennyi egy egész estét betöltő, bo-
hózathoz is sok lenne Boross Géza, Kökény 
Ilona, Kabos Gyula, Marosi Adél, Székely 
Lajos, Fekete Pál, Dukász Jolán mókázzák 
végig a darabot ötletesen és valóban ragyogó 
humorral. 

Régóta láttunk kabaréban olyan hangula-
tos jelenetet, mint Balassa Emil romantikus 
játéka: a „Schönbrunn." Ellsler Fanny, a 
csodálatos bécsi ballerina, Ferenc, az 3,e-
gedő császár és egy tizennyolc éves testőr 
elevenednek meg a színpadon és a schönn-
brunni villa minden fájdalmas ragyogása. 
Egy szomorú, halk és végül mégis mosolyra 
váló sóhajtás a „Schönbrunn", amelybe Ná-
dor Mihálynak egy bűbájosán szép dala 
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illeszkedik. És minden dicséret a darab gaz-
dagon stílusos kiállításának és a szereplők-
nek : Ellsler Fany alakját tökéletesen állítja 
elénk Wirth Sári, a testőrét Abonyi Tivadar, 
Ferenc császárét Bánóczy Dezső. Abonyi 
szerepét a harmadik előadáson Sebestyén 
Mihály vette át, aki különösen meleg férfias-
ságával arat nagy sikert, 

Szomaházi Isván „A dudormérő" cimü 
szellemes vígjátékkal szerepel a műsoron. 
Egy férjről szól a kis darab, egy orvostanár-
ról, aki furcsa kéjszüléket talál föl. A készü-
lék — a dudormérő — melynek- segítségével 
a gyermekről meg lehet állapítani, hogy tény-
leg apjától származik-e. 

— Nincs többé házasságtörés ! — mondja 

KÁLLAY ANGELA 
Andrássy-uti Színház: „Az én esküvőm . . ." 

(Angelo fotografia) 

ÜRMÖSSY ANIKÓ 
Andrássy-uti Színház : „*A húgomat a 'bánat 

eljegyezte . . 
(Angelo fotografia) 

áradozva a professzor. És végül kiderül, hogy 
a saját gyermekének agydudorai nem az 
övével, hanem a ház barátjáéval egyeznek 
meg. 

— Rossz a dudormérő -r- csodálkozik a 
profeszor és eldobja a nagy találmányt. 

A Szomaházi darabot, Titkos Ilona, Bár-
sony István és Abonyi Tivadar adják elő 
kifogástalanul. Végig neveti a közönség a 
műsor legmulatságosabb darabját : a „B. H."~t. 
vagyis Bosszantó Hivatalt, Zágon István sza-
tíráját. A Bosszantó Hivatalban a pesti em-
bert pukkasztják mindenféle rendeletiek De 
a pasas idegzete hajókötélből van, ugy hogy 
végül a Bosszantó Hivatal főnökét üti meg a 
guta. Magyary Lajos, Matány Antal, Kabos 
Gyula. Székely és Fekete játszanak a ra-
gyogó humoru darabban. Kitűnő Lakatos 
László tréfája is. Cime : „Ernő vakmerő lesz" 
játszák Kabos, Wirth Sári, Hajnal György. 

Az uj műsor uj sorozatát adja a jobbná'-
jobb magénszámoknak. Kökény Ilona két dalt 
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énekel. Az egyiknek a cime : „Csontok . . ." 
a másiké „Magyar színészek Bécsben." Kü-
lönösen. az utóbbival arat nagy sikert. Boross 
Géza uj slágere a : „Sróf." A legjobb Boross 
kuplék közé tartozik. Ilosvay Rózsi két chan-
sonnal szerepel. Mindakettö finom szövegű 
és hangulatos muzsikáju. Igen tetszett Or-
mössy Anikó magénszóma. Kosztolányi Dezső 
„A húgomat a bánat eljegyezte . . ." kezdetű 
megzenésített költeményét adta elő nemes 
veretű művészettel. Bánóczy Dezső jóizü vi-
déki nótáját „Véleményem az állami színhá-
zakról" derültség kiséri. Kállay Angela két 
finom chansont ad elő. Krémer Lili is tehet-
ségesen énekel. A magánszámok zenéi és 
szövegei Szirmay Albert, Pallós Tivadar, 
Zágon István, Nagy Endre, Mihály István 
munkáját dicsérik. 

Nem hallhatom már többé a beszédet, 
Melly rám, miként gyermekre, hatni bírt, 
Én eltemettem a jó vén Tiborcot, 
A könnyező és a könnyelmű Leart. 
Ki volt, mi volt, egy-kettő tudja még, 
Aztán reá száll csendes feledék. 

„Bartha emlékezete." Erdélyi 
János verse, megjelent a „Déli-
báb" 1853. márc. 6. számában. 

KRÉMER LILI 
Andrássy-uti Színház: „Szeretlek'' 

(Angelo fotografia) 

Ha már 
A bohémek társasjátékai ismét sza-

porodtak eggyel. Örvendetes családi ese-
mény: az intarziának, a sátidrofnak, a 
főhercegi vizsgának uj kis testvére szü-
letett: a „Ha már . . ."-játék. 

Mindent példával lehet legjobban meg* 
magyarázni. Társaságban vesézik (ezt a 
kifejezést bizonyái a méltóztatnak ismerni) 
Beöthy Zoltánt, a Turul-filmgyár igazga-
tóját. Ezt mondják neki: 

— Ha már Beöthy, akkor legyen László. 
És ha már Zoltán, akkor legyen Szász. 

Vagy vesézik Balla Ernőt, az apró 
hirlapirót, a nevezetes Kisballát. Azt 
mondják neki: 

— Ha már Balla, akkor legyen Mik-
lós. Es ha mái Ernő, akkor legyen Király. 

Tovább ugyebár nem kell magyarázni. 
Tetszése szerint csinálhatja mindenki. 
Mutatóba a következők következzenek: 

— Ha már Barabás, legyen Miklós. 
Es ha már Lóránt, legyen Hegedűs. 

— Ha már Angelo, akkor legyen Michel. 
— Ha már Sebestyén, akkor legyen 

Arnold. Ha már Géza, akkor legyen gróf 
Zichy. 

— Ha már Feld, akkor legyen Mar-
schall. Es ha már Mátyás, akkor legyen 
Hunyadi. 

— Ha már Incze, akkor legyen XIII. 
És ha már Sándor, akkor legyen Nagy. 

— Ha már Leopold, akkor legyen der 
zweite. Ha már Gyula, akkor legyen gróf 
Andrássy. 

— Ha már Sándor, akkor legyen Pe-
tőfi. És ha már Stefi, akkor legyen Ra-
kovszky. ^ 

— Ha már Harsányi, akkor legyen 
Rezső. És ha már Zsolt, akkor legyen 
Porzsolt. 

És igy tovább. Irodalmi és művészeti 
életünk összes jeleseit kiszolgáltatjuk az 
olvasónak. Tessék vesézni. De jól. Ha 
már vese, legyen ötletes. 
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Dukész Jolán, Bársony István, Titkos Ica 
Andrnssy-uti Színház: „A dudormérő" 

(Ange'o fotografia> 

Földes Imre „lánya" 
A Belvárosi Színházban a jövő héten ke-

rül sor az első, hogy ugy mondjuk „téli" 
premierre. Ekkor mutatják be Földe s Imré-
nek „A lányom" cimü három felvonásos víg-
játékát. „A lányom" tulajdonképpen a csitri 
lány és a meglett ember szerelmének prob-
lémája. Főalakja Éva, egy tizenhatéves fruska, 
aki kora gyermekségétől kezdve Jánosnak a 
ház ba:átjának közelségében nőit föl. Ez a 
közelség olyan meleg vonzalmat ébreszt 
benne, hogy szive sugaletára hallgatva azt 
hiszi : János az apja. Gyermeki örömében el 
is költözik a házibarát lakásába. Persze Já-
nos tudja, hogy ez a helyzet hazug, ösztö-
nösen menekülni akar a lánytól, amit ugy 
próbál elérni, hogy Évát unokaöccsével Dé-
nessel igyekszik összehozni. A csitri eleinte 
védekezik a merénylet ellen, aztán mikor 
látja, hogy ez ruitsem használ azt mondja, 
hogy a felesége lesz a fiúnak. Persze ez a 
fordu'at, mindjárt megoldja a dolgokat. Ugy 
Éva, mint János ráeszmélnek az igazi ér-
zésre, amely kettőjüket összefűzi és a csitri 
boldogan ugrik a nyakába. 

Megkapóan érdekes, amellett igen mélyen-
szántó cselekménye van a „Lányom"-nak 
amely a legművészibb lélekanalizisnak ad 
helyet némely jelenetben. Valóban hatalmas 
méretű és komplikáltán sokrétű benne Éva 
szerepe, amelyben Ilosvay Rózsi fog — a 

próbák szerint — meglepőet produkálni. A 
negyvenéves festő érdekes szerepe Harsányi 
Rezsőnek nyújt kiváló alakításra alkalmat. 
Dénest, Malány Antal játsza. Gondosan 
megrajzoltak a darab többi alakjai is, akik 
kisérőrészét szolgáltatják az érdekes szerelmi 
történeihez. Az újdonság szinlapja külön-
ben igy fest : 

A lányom 
Vigjátek 3 felvonásban. Irta : Földes Imre. 

Rendező : dr. Bánóczy Dezső. 
Személyek : 

Bella — — — — — Pázmánné 
Lívia — — — — — K. Harmos Ilona 
János — — — Harsányi Rezső 
Éva — — — — — Ilosvay Rózsi 
Demeter — — — — Szeghő Endre 
Dénes— — — — — Matány Antal 
Zsófi — — — — — Pappné 
Az újdonsághoz külömben, amelyet dr. 

Bánóczy Dezső rendez a színház Pán Jó-
zseffel hét nagyszabású diszletet csináltatott. 
Különösen szenzációs lesz a második fel-
vonás díszlete, amely a festő gellérthegyi 
műtermét ábrázolja. 

A világ egy nagv színház, melyben a 
gazdagok páholyt, karszéket kapnak, a 
közepsorsuaknak zártszék vagy földszint 
jut, a szegény ember pedig kénytelen a 
keskeny meredek lépcsőn felkapasz-
kodni a karzatra. Porzsolt Kálmán. 

RÁKOSI JENŐ 
az Otthon Rákos-i ünnepélyén 

(Szigcthy raj /a) 
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A füttyös primadonna 
v i s s j a t é r í a s j i n p a t l r a 

Aki egyszer a színpadon pezsgős üvegből 
a vizet issza, vágyik annak a színpadra 
szive vissza. A legrégibb aranyigazság ez, 
amelynek bizonyítására minden évben akad 
egy-két példa. Herendy Manci is hiába for-
dított hátat a színházi világnak, ime, alig 
biita két évig, már is visszahívta a szive. 
A jövő héten már viszont is látjuk a Royal 
Orfeumban, ahol Zerkovitz-Harmath uj operett-
jének a főszerepét fogja játszani. 

Ki ne emlékeznék Herendy Mancira, Pest 
legkedvesebb fült>ös primadonnájára? Nem 
is olyan régen volt, hogy 
feltűnt a Király Szinház 
„Napsugár kisasszony' 
cimü operettjében éb 
mindössze két éve an-
nak, hogy százhúszszor 
játszotta el a Ro>al Or-
feumban Zerkovitz „Pitty 
palatty kisasszonyfát. Ez 
volt a legnagyobb sikere, 
egyúttal a legnagyobb ma-
gyar orfeumsiker is. Mind-
járt a „Pittypalatty kis-
asszony" után nagyot gon-
dolt Herendy Manci. Férj-
hez ment egy budapesti 
gyógyszerészhez és az ura 
kérésére ott hagyta a szín-
padot. Most, hogy vissza-
tér, megintervjuvoltuk ug> 
őt, mint az urát, mi a 
története 6nnak, hogy a 
zord férji elhatározás ig\ 
megenyhült ? 

Egy Rákóczi-uli ház 
első emeletén lakik a 

lyogva és röglön bemondja a pontos címet. 
Leülünk a pazarul berendezett szalonban 

és mér elöltünk is terem Herendy Manci. 
Lányos és sikkes, mit mondjunk róla — 
szebb, mint azelőtt. így nyilatkozik : 

— Nagyon boldog vagyok, hogy az uram 
végre engedett és én újra játszhatom. Bizony 
jó két éve annak, hogy a „Pittypalatty kis-
asszony"-ban el kellelt búcsúzni a közönség-
től. Ahogy menyasszony lettem, a ^ legé-
nyem hallani sem akarl többé az én szín-
padi szereplésemről- A mostani pálfordulás-
nak története van. Három hétlel ezelőtt il-
lusztris vendégeket kaptunk : vizitelni jöttek 
hozzánk dr. Kovács Jenő, a RoyalOrfeum 

nagyságos .asszony : „a 
füttiöä primadonna". A 
házmester érlelmetlenü! 
bámul ránk, mikor a 
gyógyszerészné lakása 
ulán érdeklődünk, de 
azonnal megért és földe-
rül, amint eláruljuk, hogy 
a színésznőt keressük. 

— Ja, a füttyös prima-
donnát — szól moso-

P. HERENDY MANCI 
(Angelo fotográfia) 
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direktora és Zerkovitz Béla. Diskuráltunk 
mindenféle közömbös dolgokról, mikor egy-
szerre hozzám fordultak : 

— Hét most énekeljen valamit . . . 
Én énekeltem, egyet, kettőt, hármat, az 

lett a vége, hogy vagy egy óra hosszat éne-
keltem és fütyöltem a direktoroknak. Mikor 
készen lettem vele, felállt Kovács direktor 
és kivett a zsebéből egy" szerződési blan-
kettát. És azt kitöltötte egy olyan összeggel, 
amelyhez hasonlóét nem hiszem, hogy kívü-
lem kapna valaki Pesten. 

— Erre aztán nem lehetett mit felelni, sem 
az uramnak, sem nekem. Hisz Istenem, én 
is csak színésznő vagyok, csuda-e, ha soha-
sem tudom elfelejteni azt a bűbájos világotI 

— A Royal Orfeumban Zerkovitz Bélának 
„Csalogánydal" cimü operettjében fogok fel-
lépni, amelyet direkt az én számomra irt. 
Mondhatom, nagyszerű az operett, egy kis 
parasztlányról szól, aki azt álmodja, hogy 
hires primadonna lett belőle. Ezt a kettős 
főszerepet alakítom én. Gyönyörű zenéje van 
a „Csalogánydal"-nak, azt hiszem nagyon 
népszerű lesz hamarosan. Van benne egy 
belépőm madarakkal „Lidikém, Lidikém . . ." 
ez a legkedvesebb szám benne. De ezenkí-
vül is a legszebb dalok özönét éneklem, 
fütyülöm és táncolom benne. Ami a ruhákat 
illeti, egv helyes kis pazasztruhót és egy 
rózsaszín grafnd toilettet csináltatok a „Csa-
logánydal„-hoz. 

— Mit mondjak még ? Amint hire ment, 
hogy újra fellépek, egy nagy operettszínház 
kínált meg szerződéssel. Az operettszínház 
még nagyobb gázsit igért . . . 

Ehhez rejtélyesen mosolygott Herendy 
Manci. Az ura is rejtélyesen mosolygott. Fel-
használtuk a kedvező alkalmat és most mér 
a gyógyszerész urat támadtak meg. 

— Hogy engedte színésznőnek a feleségét ? 
— Kérem, a színpad mindig csábítja 

az e.Tibert. Aztán az operett olyan 
szép, hogy érdemes érte visszatérni a szín-
padra. A gázsi is olyan szép, azért is érde-
mes visszátérni. Aztán én tulajdonképen so-
hasem tiltakoztam olyan nagyoti a szinpad 
ellen... Különben is nem visszatérésről, csu-
pán vendégszereplésről van szó. De lehet, 
hogy ez a vendégszereplés nagyon sokáig 
fog tartani. Úgyis szeretnék külföldre menni, 
lehet, hogy most ezt a tervet összekötjük 
Zerkovitz ötletével, ő ugyanis a „Csalogány-

dalt" és vele Mancit Olaszországba szeretné 
egy turnéra levihni. Hát lehet, hogy ez a 
ierv is megvalósul. Mindent összevéve, örü-
lök, hogy a feleségem újra színésznő lesz. 
Legalább ezutár nem fog könyörögni nekem 
minden este, he gy vigyem el színházba... 

És a gyógyszerész ur vidáman kezdett fü-
työrészni. Nagyon szépen füt>ült. Eltanulta 
Herendy Mancilól. 1 Sz. L. 

A1 3 M a n l e y — A n g e l ó n á l 

_ Három hónapja táncol minden este a Royal 
Orfeumban a lérom Manley. Mór régen más-
hová szólítaná őket a szerződésüki az or-
feum igazgatósága azonban nem engedi őket. 
Mert Pest kedvence lett a három szőke skan-
dináv, akik iimét meghosszabbították egy " 
hónappal pesli vendégszereplésüket. Rendkí-
vül szereti a publikum a Manleyokat. 

Amikor a színpadra lépnek, már olyan zu-
hogó tapsfogadja őket, mint akár a prima-
donnákat. Szédületes és szinte gépszerüleg 
tökéletes és preciz táncaikat nem is lehet 
eléggé bámulni. Igazán rájuk lehet mondani, 
hogy ilyen még nem volt ! És olyan csodá-
latos színészi kedélyt visznek bele az egyéb-
ként artista-mélyiébe vágó produkciójukba, 
amely bármelyik naturbursnak becsülelére 
válna. 

A három vig Manley a napokban felment 
Angelohoz, hogy lefényképeztessék magukat. 
Véletlenül ugyanakkor voltak Angelonól a 
Városi Színház művészei teljes San Toy fel-
szereléssel. A Manleyok azonnal megismer-
merkedtek a színészekkel, kik közül különö-
sen Sziklai Jenő örvendett nagyon. A tánc 
budapesti mestere ugyanis nemcsak színész, 
de amint köztudomósu, táncakadémiai igaz-
gató is. Ebben a minőségben nagyon kérte a 
svéd kollégákat, hogy miután ő minden este 
játszik és igy még nem láthatta a Royal Or-
feum müsorét-téncolják el azt a híres szá-
mot most külön neki. A Manley-okat nem 
kellett nagyon kérlelni, félre húzták a búto-
rokat és megkezdődött az előadás. A színé-
szek minden ujabb figura után, nyiltszinü 
tapsot rendeztek. Ilyen sikerük talán még 
soha nem volt a Manleyoknak Héromszor 
kellett ismételni még pedig ugyanabban a 
festői egyenruhában, amelyben az uj műsor-
ban fognak táncolni. 

Sziklai azonnal felajánlotta nekik a tánc-
akadémia tanári állását, de egyik sem fo-
gadta el. Tisza Karola azt mondta, hogy 
is fogadhatják el, mert ők már tanfelügyelők. 
Azóta a Városi színészei ha nem játszanak 
minden este ott ülnek a Royal Orfeumbmi. 

Az uj műsorban még több szenzációs ar-
tista produkció lesz. Különösen Ku-ka-Di, 
az prany Mefisztó fog nagy meglepetést kel-
teni, titokzatos mutatványaival. Egyenesen 
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Délamerikából jött Margó Asztoria az ele-
gáns céllövő. Nagyszerű lesz Áres görög 
gladiátor és Kristensen a háromszoros nyúj-
tón. A novemberi műsor artista része tehát 
méltó kiegészilője lesz a Royal-Orfeum uj 
operettjének és a nagyszerű uj szólóknak. 

A Royal Orfeum minden műsorában pro-
dukál valami elsőrangút. Az októberi prog-
gramm pedig csupa elsőrangú számból áll. 

A BUDAPESTI BOLGÁR FÖKONZUL 
Andrássy-uti lakásén vasárnap délelőtt Vazow 

bolgár költő 50 éves jubileuma alkalmával 
fényes ünnepélyt rendezett, amelyen Pékár 
Gyula a magyar kormány nevében lendületes 
beszédet tartott, Somogyi Adrienne opera-
énekesnő Vazow szövegével bolgár nyelven 
sikerrel adott elő bolgár müdalokat, Somogyi 
Mór zongoraművész Liszt XII-ik Rhapszodiá-
ját játszotta brilliáns technikával és nagy 
lendülettel szűnni nem akaró tapsokat aratva. 
Az ünnepélyt dr. Dimitrov Iván főkonzul 
mély hatású beszéddel vezette be. 

(Angelo futogiatia) Royal-Orfeum : Uj táncok 
A HÁROM MANLEY 
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BAUMANN 
jeitmhoz. Innen datálódik az ő igazi nép-
szerűsége. Gyorsan szerette meg a publi-
kem, hogy aztán már soha el ne felejtse 
és hogy most velem gyászolja a drága' 
Baumanti Karcsit. 

Ha elgondolom, hogy idén januárban ün-
nepeltük negyven éves színészi jubileumé^ 
és akik akkor gratuláltuk a magyar kuplék 
úttörőjét, akik akkor körülöleltük szere-
tetünkkel, most a temetebe kísérjük utolsó 
földi utján mélységes gyászunkkal és fáj-
dalmunkkal. Nagyon szomorú, hogy igy itt 
hagynak bennünket a legjobb barátok és a 
legvidámabb bohémek. Mert a Baumann 
Karcsi, az volt, igazi barát és igazi bohím, 
a szó legszebb és legjobb érte'mében. 

Most, m;kor emlékezünk rá, emlékeznünk 
kell nagyszerű műsorára is, páratlan hu-
moru kupiéira. Talán kevesen tudják, hogy 
amit ma minden műkedvelő kabarén előad-
nak, Kiss ' József «Simon Judith» versé-
nek paródiáját, az ő Síáma volt az or eum-
ban és ez volt az első lépése a népszeriisíg 
felé. Szerte az egész városban énekelték 
utána: «Nagysád, ön-e az a nö, a mese 
kicsi nö, kit , a mult héten...» Ez volt a 
sláger száma. Évekig még, amikor már 
uj kupiéit is játszották a kávéiházakban a 
cigányok és fütyülték a suszterinasok, ez 
még épp olyan népszerű volt, mint mikor 
ő énekelte. És ezek a kuplék teljesen ösz-
szeforrtak Baumann Károly nevével, nem 
lehet kimondani a nevét, hogy eszünkbe ne 
jussanak nagyszerű strófái és nem dúdolhat-
juk melódiáit, hogy ne gondoljunk szere-
tettel a szegény jó Karcsira. 

Istenem, hát el szabad felejtkeznünk a ká-
véházáról, amit akkor vett, mikor ott hagyta 
az orfeumot? De ha mindent fel akarnék so-
rolni, ami az ö nevével összefügg és amit 
az ö neve jelent, nagyon sok papirt kellene 
tele irnom. De nem is lehet. Ki tudja azt 
a sok nagyszerű bohózatot, amikben ragyog-
tatta páratlan humorát? Ki tudja azt a 
sok kedves órát*feleleveníteni, amit egy .lt 
eltöltöttünk és , ami most a sírba szállt; 
vele? Nagijon szomorú ~az emlékezés és 
mennél többet irok róla, annál jobban fáj-
nak az emlékek és annál inkább sirni való, 
hogy most elment, hirtelen itt hagyta min-
den jóbarátját, a publikumot, a kollégáit... 
Hát ezért az egyért, akárhogy is szerettem, 
nagyon-nagyon haragszom rá... BAUMANN KÁROLY 

Irta : ROTT SÁNDOR 
Meghalt... Szegény jó barátom... Régen, 

a «Kék macská»-ban kezdte. Kuplékat adolt 
elő. Első, aki piagyarul énekelt kupiét, 
az első, aki szakítva a «Kék macska» "ha-
gyományaival, u j szint és életet hozott 
a mulatóba a magyar kuplékkal. Ott lá|t-
tuk meg, És onnan jött a Rostély-utcai 
lolicsba, ahol hosszú éveken át játszottunk 
együtt és ahol kifejlődött közöttünk a ba-
rátság, ami most, ilyen hirtelen szakadt 
ketté az én nagy, c'szinte fájdalmamra. 

Aztán vidékre ment és meghóditotta a 
vidéket. Vidékről Bécsbe utazott, ott ját-
szott évekig és meghóditotta a bécsieket. 
De nem birta ki sokáig, és visszajött közi-
bénk, Pestre. Äkkor került a Fővárosi O -
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INTIM PISTA, hogy van a kedves 
Gyárfás ? 

— Nagyon jól van. Több hetCsu-
lyos betegség után végre 
jóra fordult az állapota. 
Kinn jártam nála a 
Városmajor-szanatóri-

umban, ahol igazán 
szeretetteljes figyelem-
mel lesik minden óhaj-
tását. Két ápolónő van 
mellette, akik ideáljai a 
jó ápolónőnek, azon-
kívül, ami a fő, ott van 
mellette a felesége, aki 
hetek óta egy lépést sem 
távozott az ura mellől. 
Néhány nap múlva már 
el is hagyja Gyafi a 
Városmajor-szanatóriu-
mot, rövid ideig a laká-
sán fog pihenni, aztán 
elutazik Olaszországba 
a feleségével. Hosszú be-
tegsége után januárban 
lép fel majd először a 
Fővárosi Orfeumban. 
Egyelőre nem ő viccel, 
hanem a környezete 
szórakoztatja a legújabb 
pesti viccekkel. 

— Bizonyosan ő lesz 
most az egyetlen magyar 
Olaszországban. 

— Dehogy. Sok ryh-
gyar állandóan lenn la-
kik, aztán mindig akad-
nak üdülő és vakációzó 
magyarok. Most például 
Pompejiből kaptam egy 
képeslapot, amelyet egy 
érdekes jegyespár irt 

alá: Korda Sándor, a bécsi Sascha-
filmgyár magyar főrendezője és Far-
kas Toncsi, a római magyar film-
primadonna. 

— Szóval, nagy a magyar forga-
lom Olaszországban. 

— És nem is szűnik meg soha. 
Zerkovitz Béla most órákat vesz az 
olasz nyelvtudományból. Aki meg-
szólítja, azzal csak olaszul hajlandó 
beszélni. 

— Miért a nagy buzgalom ? 
Mert Ricordi, a nagy olasz kiadó;-

MONTAG ILONA 
Érdekes vendége van néhány nap óta Budapestnek: Morttagli 
Ilona, a berlini színésznő, aki legutóbb Földes Imre „Halló"-
jában aratott nagy sikert. A művésznő Amerikába szerződött 
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megvette egy egész sereg dalát és 
Carlo Lembardi, a neves olasz ope-
rettiró, operettszöveget ir hozzájuk. 
Zerkovitz most meg akarja érteni a 
saját darabja librettóját. 

— Vagyis a magyarokat külföldön 
nem kell félteni. Mi újság itthon ? 

— Semmi különös. Egy nagyszerű 
vacsorán vettem részt a minap a 
Fészekben: Mende Erzsi koncertje 
után rendezték a • szép dalénekesnő 
tisztelői. Óriási mulatság volt. A meg-
hívottak kis szalonkabarét rögtönöz-
tek. Feiks Jenő mint zenehumorista 
olyan dolgokat mivelt a zongorán, 
hogy mindenki a hasát fogta, Feiks 
Alfréd mübirkózókat és porosz jun-
kereket utánzott elképesztő élethűség-
gel, Illés Pista portugál, dán és török 
nyelven sanzonokat adott elő, hogy 
mindenki gurult, Harsányi Zsolt pe-
dik százhuszonhatszor eljátszotta a 
Cara piccina cimü olasz dalt. 

— Ez már vacsora. Mondjon egy 
viccet. 

— Inkább elmondom a Sebestyén 
Gézáét, ő jobbakat tud. Egy újságíró 
fenn járt a Várszínházban próbán 
és megkérdezte tőle, milyen jövőt 
vár uj működési helyétől. Sebestyén 
lemutatott a lenn elterülő Budapestre 
és igy szólt: „Kellenek ennél szebb 
kilátások ?" 

— Mi lesz a Király Színház leg-
közelebbi újdonsága ? 

— Az „Offenbach" cimü operett, 
melynek szövegét Faragó Jenő irta, 
zenéjét pedig Nádor Mihály állí-
totta össze Offenbach szerzeményei-
ből. A címszerepet természetesen Rát-
kai játsza, a női főszerepeket pedig 
Péchy Erzsi, Lábass Juci és egy uj 
tag, Abonyi Géza huga, Abonyi Mar-
git. Premier, ha az „Utahi lány" si-
kere megengedi, november 12-én lesz. 

— És most hova siet ? 
— Egy gyűlésre az Otthon-Klubba. 

Nagy megbeszélés lesz : Hajó Sándor 
barátai elhatározták, hogy kitalálnak 
egy U.j címet az uj Hajó-darab szá-
má/a. Mert már próbálják, de cime 
még nincs. Kezüket csókolom! 

E l t e m e t t é k C0Í3U 

Sohasem volt még olyan szomorú a ke-
repesi-temetö, mint a Mészáros Loizi te-
metésén. Permetes pára harmatozott az ég-
ből, meg 3 z emberek szeméből, akik körül-
állták a koporsót. Szegény Loizi nem me-
het többé színpadra, nem kenhet festéket 
az arcára és nem veheti fiel a kedves siheder 
szerepek kosztiimjeit. Az «Egyszeri királyfi» 
ott nyugszik a Halál ölében, mint egyszer a 
Szép Ernő darabjában. Csak épen, hogy 
soká tart a felvonás, amig felébred, mert 
nem tudni, mikor lesz feltámadás. Ilyenkor 
biztosan tudja az ember, hogy lesz feltárna-

MÉSZÁROS ALAJOS TEMETÉSE 
iDiskay felv.) 

dás, inert nem lehet, hogy olyan kedves, 
derék emberek mint a Mészáros Alajos csak 
ugy egyszerre ölökre meghaljanak. Azt ír-
ták a koporsójára: Élt negyvenhárom évet. 
Rákellett volna még azt is irni, hogy «Szen-
vedett sokkal többet.» Pályatársai körüláll-
ták ravatalát meghatottan és elgondolkodva. 
Ttirányi Alajos, a Nemzeti Szinház nevé-
ben szépen elbúcsúztatta, a sirdombjára rá-
helyezték a koszorúkat, amelyeket barátai, 
a családja, ismerősei küldtek néki és a 
szerepeit — holnap már más ;étssza. 
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RIporî 
az Apolló próbáiról 

Óvatosan ülök le az Apolló nézőteré-
nek egyik oldalsó székére. Ä színpadon 
Liptai Imrének «Harmadszor» cimü egyfel-
vonásosát próbálják. Szerepeikkel a ke-
zükben Berky Lili, Hcrcegh Jenő, Ha-
raszthy Miéi, Szentiványi állanak a szín-
padon. Elől a sugónö, egy székről sug, 
mellette ülnek Liptai, a szerző, Rózsahegyi 
Kálmán és Márkus László. És folyik a 
próba. Hercegh beszél épp. Egy rajztanárt 
játszik Hercegh, egy kedves, !'urcsa, me-
legszívű rajztanárt. Valóban u>zerü és "rap-
páns a Liptai darabja. A rajztanár az egy-
házi esküvőn a pap kérdésére, hogy akarja-e 
feleségül Jámbor Irmát, az obligát «igen» 
helyett egészen furcsa feleletet ad: 

— Nem akarom, az árgyélusát!, 
Ezen az ötleten épül fel az egyfelvoná-

sos, ameiy finom dialógjaival szinte kiüt a 
kabaré kereteiből. És hogy ját'sszák ezt a 
kis remeket a színészek! Alig veszem ész-
re, hogy próbán vagyok, oly nagyszerűen 
megy minden. És ha mégis valahol zökke-
nés van, rögtön kijavítja a hibát Rózsa-
hegyi. Ahogy mutat egy gesztust, ahogy 
a legkisebb mondatot is lélektanilag meg-
magyarázza, a legnagyszerűbb prolesszo i 
produkció. 

A «Harmadsior -ï'di végeztek. Követke-
zik a műsor másik szenzációjának, a «Pe-
kingi csrf£»-nak a próbája. A prózaiak 
eltűnnek a színpadról és egy perc alatt ott 
terem az Apolló operettgárdája. Szőllősy; 
Rózsi vezeti a gárdát, u!ána jönnek sorban 
Faragó Sári, Gázon Gyula, Ujváry Lajos, 
Pártos Gusztáv, Sándor József és a többiek. 
A zongoránál Losonczy Dezső kas mester 
foglal helyet, mig a nézőtér legjobb helyét 
Vincze Zsigmond, a zeneszerző szállja meg. 
Nemsokára berobog Harmath Imre, a szö-
vegíró is, akinek nevezetes tulajdonsága, 
hogy mindig elkésik. Az operettel is elké-
sett; az utolsó terminus utolsó percében 
szállította le á «Pekingi csók»-ot. De vi-
szont, amilyen gyorsan készült, olyan jó 
is. Harmath Imre önmagát multa felül evvel 
a munkájával. Már a milliője olyan az 
operettnek, hogy az már félsiker. Peking-
ben játszódik az angol konzulátus egyik) 
szalonjában. Ragyogóan szép szalon dísz-

let áll a színpadon. 
— Százhúszezer koronába került — mond-

ja Hercegh, mikor felállítják a diszletet,, 
— Valóban gyönyörű, erről beszélni fog-

nak a premier után Pesten. De még annál 
is gyönyörűbb Ujváry Lajos, mint kinai had-
ügyminiszter. Igaz, hogy Sándor Jóska' is 
hódítóan szép a kinai pénzügyminiszter és 
Pártos Gusztáv, az angol nagykövet alak-
jában. És Amerika boldog lehet, ha min-
den moziszinésznője olyan szép és tempera-
mentumos, mint Szőllősy Rózsi, aki egy ame-
rikai mozicsillagot játszik a darabban. És 
ennivalóan kedves szobalány Faragó Sári. 
Gózon Gyula pedig mint mozioperatőr mond 
annyi viccet, hogy gurulni kell a neve-
téstől. 

Mert nevetni ugyancsak lehet a <;Pekingi 
csók»-nál. Harmath Imre librettója a le-
hető legmulatságosabb. Vincze Zsigmond 
muzsikája pedig valósággal meglepetés. Van 
a darabban egy quintett, ennél szelleme-
sebb zenei tréfát rég hallottunk. 

Egy kis dráma következik ezután, ^me-
retlen szerző irta, a cime: «Adagion. Aki 
színész itt van a kabaréban, mind beszállin-
gózik, hogy megnézze a próbáját. Rózsa-
hegyi Kálmán játssza az «Adagió» ősze-
repét egy öregedő szabómestert, és a né-
zőtéren a légy zúgását meg lehetne hal-
lani, ha lenne még légy. S valóban meg-
ható kis dráma az «Adagio». Flomoky 
Paula, Győry Matild, Kovács Marcsa, Szeri -
iyányi a szereplői. 

Még mindig nincs vége a próbának. 
Negyszerü tréfák következnek ezután; a 
«Magyar-amerikai áruforgalmi r.-t.», majd 
az «Utlevélhivatalban» cimü Béke'fy-b'uett 
és még elpróbálják a magánszámokat is, 
amelyekben Szőllősy Rózsi, Gózon Gyula, 
Békefjy László, Mihályi Vilcsí fognak bi-
zonyára nagy sikert aratni a jövő heti pre-
mieren. 

Premier? Az Apolló Kabaré tagjai mái-
nem is hisznek benne, hogy valamikor pre-
mier lesz náluk. Négy hete mondják nekik, 
hogy következő héten tartják meg az uj 
műsor bemutatóját és minden este zsúfolt 
ház tapsolja végig a régi műsort. Mindig el 
kell halasztani a premiert. 
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Könnyek 
az Esküiéri Színházban 

Az Eskütéri Színházban történt, hogy sírtak 
a próbák alatt. Még drámai színházban is 
ritkaság ez, meit a színészt, csak a legritkáb-
ban hatja meg — másnak a szerepe. Operett-
színházban pedig talán még sohasem volt 
példa rá, hogy sirva fakadjanak a színészek 
a meghatottságtól. Az Eskütéri Színházban 
megtörtént a Ju-shi próbái alatt. 

Bródy István direktor mellett ültünk a sötét 
nézőtéren. A színpadon Benatzky nagyszerű 
operettjének második felvonását próbálták. 
Németh Juliska egyedül volt a szinen, tarka 
japán keretben, egy finom, törékeny gésa : 
Ju-shi. A japán lányka szerelmes egy amerikai 
gentlemannbe, akit el kell hagynia. Búcsú-
levelét írja Ju-shy és felzeng a fájdalomban, 
a hangja halkan csendül, megremeg az egész 
teste, amikor pontot tesz a bucsu-levél végire. 
Maga a fájdalom volt ebben a jelenetben 
Németh Juliska, a legmeghatóbb é.s a leg-
szomorúbb és a legszerelmesebb. A zene-
karban elhallsatnak a hegedűk, a művésznő 
feje lehanyatlik a mellére. És ekkor a szín-
falak rnögül feltört a sirás. Hangosan, őszin-
tén zengett a sirás, sirt az egész szinház, a 
színésznők, a színészek, a korista lányok, 
mindenki hangosan sirt. 

Bródy István fölugrott helyéről és felkiabált 
a színpadra : 

— Csendet kérek !. . . Mi történik itt ? 
— Csak sirunk, kérem. Olyar. szép volt ez 

a jelenet, hogy muszáj volt sírni — felelték 
a színészek. 

— Nem muszáj sirni — mondta Bródy és 
egy könnyet törült ki a szeméből. 

Ebbe a fájdalmas és gyönyörűséges és 
megható jelenetbe aztán hirtelen, mintegy a 
vidámság csendül bele Magyar Erzsi hangja. 
Frissen, üdén, bájosan énekelte : 

„Egy fess kis jenki lány 
Mindig vidám. 

Szeszélyes és kacér, 
Semmit se bán" 

Könnyekkel egyenértékű az a mosoly, amely 
most elöntött mindenkit. Magyar Erzsi táncra 
perdült Ross Jenővel. Egy fantasztikus, buja 
tangót táncoltak és már nem sirt senki. 

És most bocsásson meg nekünk Bellaághné 
őnagysága, de ez egyszer mi is jósolunk. 
Illetve már ott a sötét nézőtéren jósultuk meg 
Bródy Istvánnak, hogy nem lesz alkalma az 
idei szezonban a Ju-shyn kivül még egy új-
donságot bemutatni. Benatzky operettje menn; 
fog a jővő nyárig. 

CASANOVÁT LEFŐZTE 
G ALETTA. A Revü Szín-
ház ú jdonságának , a Sze-
relem királyának megér-
demelt nagy sikere lett. 
Minden este zsúfolt ház 
tapsol Dömötör Ilonának, 

H o n t h y H a n n á n a k , Berczelly Magdának, 
Galet tának. Hortinak, Ga l la inak ,Tompá-
nak, Fülöpnek, az egész nagyszerű 
együltesnek. Galettával bírni nem lehet, 
oly boldoggá tette a siker. Még pedig 
nemcsak a^, arait a sz ínpadon aratott, 
h anem az is, amelyet hogy u^y mondjuk , 
«z operettől függetlenül, „privátim" arat . 
Naponta tucat jával kap ja a szerelmes 
levélkéket, melyek mind a „szerelem 
királyá"-nak címezik. Fűtési gondja a 
télre már biztosan nincs Galet tának. 
Vigan füthet márciusig a sok szerelmes 
levéllel. A bonvivánt egyik este az öltö-
zőjében büszkén jelentette ki, hogy le-
főzte Casanovát. 

Dömötör Ilona halkan jegyezte meg : 
— Én pedig lefőztem Galettát, mert 

én meg ná láná l is több levelet kaptam. 
Szóval Dömötörnek is lesz mivel fű-

teni a télen. 

m m m v a c u u m i x 
VII.. DOB-UTCA 9B Tolsfon : Józsel 10-72 és József 60-88 

Alapíttatott : ISI . évben. 
F E L E K Y K A R O L Y 

színházi vállalatai 

Palace Tf isa í re Building, Hew-VorK 

Kábeleim: FELEKY ffewycrH 
F E L E K Y K A R O L Y 

színházi vállalatai 

Palace Tf isa í re Building, Hew-VorK 

Magyar, szinmdvekeí, epere t teüe l szlnrehox, drámai és zenei kHltné* 
ségeket Amerikában és Kanadában. Színműveket vess é s e lhelyez. 
Megszerzi amer ika i d a r a b o k e lőadási Jogát Magyarország területére. 
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MSntiSenQtt Icapísaí© ? 

testi épségem iránt viseltetem, arra készlet, 
hogy a most következő kis darab szerzőjét 
ne nevezzem meg, mert konféranszié-hivaté-
somból kifolyólag a darab befejezése után 
újból meg fog kelleni jelennem a közönség 

•g» előtt. De attól 
yfc^J í j , tartok, hogy mér 

igy is akadnak, 
akik a szerző ki-
létét kitalálták. 

Erre tényleg 
akad mindig a 

í nézőtéren ne-
> I hány delnő, aki 
diadalmasan súgja oda férjének : 

— Tudniillik ő maga irta ! 
2. §. ' 

Mindig a fölényes biztonság imponáló ér-
zését kelti a közönségben, ha a konferanszié 
snájdigul bele dobja magát egy többszörö-
sen összetett mondat bonyodalmas szerke-
zetébe és aztán némi aggasztó tétovázások 
után egy virtuóz fordulattal eljut szerencsé-
sen az állitmányhoz. 

Ilyenkor a konferanszié a kötéltáncoshoz 
/~N hasonlít, aki egy kis 

fc \ 1 mesterséges ing ado-
zás után leesés nélkül 

( A I j l \ végigszalad a dróton. 
I I \ a konferanszié 

^ I dolga jóval könnyebb 
mert ő a legnyaktöröbb mondatokat is oda-
haza higgadtan készítheti el az íróasztalánál 
és könyv nélkül betanulja. Ha tán minda-
zonáltal belézavarodnék az elmondásnál, 
csak az a fő, hogy ne álljon 'meg. Fejezze 
be akárhogy. A közönség a mondat végén 
úgyse fog már visszaemlékezni azokra a 
várakozásokra, amelyeket a mondat eleje 
ébresztett benne. Szóval a konferanszié olyan 
kötéltáncoshoz hasonlít, aki a drótot a föl-
dön fekteti végig. Ha le is lép róla, senki 
se veszi észre. 0 se. 

Példák. 
(Az olyan mondatszerkezetekre, amelyek-

ben az alany és állítmány közti összhang a 
közbevetett mellékmondatok által előidézett 
távolság folytán elenyészik, — az ilyen mon-
datszerkezetekre bőven találunk példát ki-
válóbb politikusaink szónoklataiban. L. Kép-
viselőházi Napló.) 

3. §. 
A jó konferanszié óvakodni fog attól, 

hogy a bejelentendő produkciókat dicsérje 
ellenkezőleg, a sárga földig leszidja azokat.-
így csak két eset lehetséges a produkció 
végén. Vagy azt mondja a közönség, hogy : 

— Nini, ez nem is volt olyan rossz, mint 
amilyennek mondta ! 

Vagy pedig: 
— Ez bizony tényleg ross? ! Igaza volt 

neki ! 
Megjegyzem, hogy ez utóbbi eshetőség 

jóval gyakrabban szokott a kabarékban 
előfordulni és tán kizárólag ez okozta, hogy 
a konferansziék szavahihetősége a köztudat-
ban megszilárdult. 

Példák. 
I. — Tisztelt hölgyeim és uraim ! Most kö-

vetkezik a „Bözsim de truccolj !" cimü san-
zon, melynek szövegét és zenéjét idegen ere-
detiből fordította Zerkovitz Béla. 

II. — Tisztelt hölgyeim én uraim ! Most 
következik a „Ceyloni vésznász" cimü dra-
molett. Örömmel közlöm, miszerint e darab 
annyira rövid, hogy a szerző az egész cse-
lekményt kénytelen volt kihagyni belőle.. 

III. — Tisztelt hölgyeim és uraim ! Most 
Falsch Irén kisasszony fog három dalt elő-
adni. A művésznőt a természet a legtökéle-
tesebb hangtalansággal ajándékozta meg és 
igy könnyedén tudja mellőzni azt az ének-
tudóst, amelynek megszerzésében a zenei 
hallás hiánya megakadályozta. 
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4. §. 
A konferanszot föltétlenül az elmésség 

színével ruházza föl a közönség szemében, 
ha a konféransz időközönként egy-egy 
aforizmát helyez el mondanivalójában. Az 
aforizmák kétfélék, u. m. : 

1. amelyeknek egyáltalán semmi értelmük 
sincs, , 

2. amelyeknek még ennél is kevesebb 
értelme van. 

Példák. 
I. A nő többnyire akkor él nagylábon, ha 

nem áll meg a lábán. 
IL Ki mint vet, ugy arat, de nem min-

denki vet ugy, ahogy arat. 
Ha ez utóbbit bizonyos könnyed, Dumas-i 

mosolylyal mondja a konféranszié, a közön-
ség megnyugszik ben-
ne, hogy ez bizonyára 
sokkal mélyebb értelmű 
aforizma volt, semhogy 
momentán megérthet-
né, de majd hazamenet 
gondolkozni fog felőle 
Addig pedig úgyis el-
felejti. 

Ez utóbbi példa azért 
Í9 fölötte fontos, mert 
az a szabály vonható 
le belőle, hogyha bár-
mely közismert köz-
mondást megfordítunk, 
nyomban aforizmává 
alakul át és teljesen 

értelmetlenné válik. Pl.' „Bolond lyukból bo-
lond szél fuj, — bolond fujból bolond lyuk 
szél." 

íme, szeretett tanítványaim, ha e szabá-
lyokat pontosan betartják, az eredmény nem 
maradhat el és az egyik jobb konferanszié 
lesz, mint a másik. Illetőleg az egyik se 
lesz jobb, mint a másik ; mind egyforma lesz. 

A következő órán rátérünk a kupié-tanra. 
Nagy Endre 

Lenkeffy Ica első pesti kritikája : . . . „Egy 
kis vidéki szinház naivája, aki először lépett 
fel a Vigszinházban; nagyon szép fiatal leány, 
otthonosan mozog a színpadon és bár játéka 
még kezdetleges, kellemes benyomást tett a 
nézőkre." 

(Pesti Hirlap, 1911. október 1-én 
nmidőn a Vigszinházban a Nyári 
szerelem ben Julie szerepét ját-
szóit«.) 

M é s z á r o s A l a j o s sírjánál 

Kivel sok boldog, víg családi estén 
Dalt-dalra mondva elborozgatám, 
Te is itt hagytál hirtelen ... örökre 
Bohókás, mókás, táncos Lojzikám ! 

A gyors enyészet képein borongva 
Állok most néma sirhalmod felett 
S elmorzsolok halk, csöndes bucsuzóul 
Egy mélyről síró, bugó éneket: 

— Mily jó valál... milyen mosolyogva 
[jáitad 

A rut, tövises földi Golgothát, 
A jókedv, humor forrását buzogtadtad, 
Törékeny szivii, hü. igaz barát! 

— Csapongó, röpke pillének születtél. 
Szines szárnyidon csók, napsugár égett... 
Világod nem e világból volt; 
Meghaltál, mikor legcsunyább az életi... 

Váfyi A agy Géza 

Hoitsy Pál, Beöthy Zsolt, Szász Károly és 
Herczeg Ferenc az Otthon kör 

Rákosi ünnepélyén 
(Szigethy rajza) 

AIEGELŐKELŐBB TOILETTE 

i v m É m -n 
p u d e r J 
S Z A P P A N 
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\lclc Winter 
a Fővárosi Orfeumban 

Hozzászokott a publikum már, hogjj a 
tóvárosi Orftum minden műsorában, ujabb 
szenzáció várja. A legkimagaslóbb színészi 
produkciók, a legnagysz«rübb darabok kö-
vetkeznek egymásután. Ä legújabb műsorban 
olyan nagy szinpadi eseményt hoz az or-
feum amerikai stilusban dolgozó igazgató-
sága, amilyen még az eddigiekben sem 
volt. Nem csak művészileg, de anyagilag 
is magasan kiemelkedik ez a produkció a 
sablonos és gyakran elő brduló orfeum szen-
zációk közül. Amióta magyar színpadon ját-
szanak, azóta olyan hatalmas összeget nem 
kapott vendégszereplő művész, mint ameny-
nyit Nick Wintír, a világhírű moziszinész 
kap egy hónapra, mflfl pedig a szerződése 
értelmében francia frankban 

A detektivdrámák nagymestere egy ízig-
vérig amerikai történet főszerepét fogja el-
játszani. Mozivásznon is hallatlanul érde-
kes és izgalmas egy ilyen detektiv-tör-
ténet, amelyben Nick Winter játszik, hát 
még színpadon; ahol a publikum az ideg'e-
szitö helyzetek mellett, még a nagyszerű 
színészi munkában is gyönyörködhetik. Az 
izgalmas darab cselekménye a következő: 

Nick Winter egy félelmetes rablóbanda 
minden gazságát leleplezte és ke.éber. van 
a banda tagjainak névsora. A rablók vezére 
ezt megtudja és kiadja a jelszót, hogy ezt 
a névsort bármi áron meg kell szerezni. A 
banda egy nőtagjának sikerül belopódzni 
a detektív iakására és megkaparitja a név-
sort. A gonosztevők még most sem érzik 
magukat biztonságban és elhatározzék, hogy 
megölik Nick Wintert. Az ablakon keresz-
tül berohannak és rárohannak Nick Winter-
re, aki rémes veszedelembe kerül. Már 
majdnem veszve van. Az u';olsó pillanatban a 
detektív revolvert ránt és a szoba faláig 
hátrál, ahol ledönt a falról egy képet. 
Ebben a pillanatban... nem nyilik meg a 
sülyesztő és nem robban fel t titokban 
elkészített pokolgép, hanem berohan fit ope-
ratőr és kiordit Nick Winterre: 

— Szerencsétlen, mit csinál, végs a fel-
vételnek, kezdhetjük élőiről az égés? je-
lenetet... 

Itt végződik a darab és itt kezd a pub-
likum nevetni, de ugy. hogy alig tud ma-
gához térni. 

A Színházi Élei 
A l m a n a c h j a 

november végén Jelenik meg, s egészen 
b iz tosan szenzác ió ja lesz n e m c s a k a 
szinbázi szezonnak , de a könyvpiacnak 
is. Mindig s z ívesen és ö römmel fogadta 
a közönség fllmanacbunkat, azon vol-
tunk minden igyekezettel, bogy iden még 
nagyobb öröme teljék benne mindenki-
nek, aki végig o lvassa . Csupa érdekes-
ség minden so ra a Szinbázi Élet Alma-
nacb jának , 

a szépirodalmi részben 
a legnevesebb m a g y a r irók, sz inpadi 
szerzők Í rásai t bozza, 

illusztrációja 
az elmúlt sz inbázi szezon minden ese-
ményének n a g y s z e r ű fényképekben való 
beszámolása . Száz és száz eredeti fel-
vételt közöl az Almanach s azon kívül 
beszámol teljes részle tességgel 

az elmúlt színházi szezonról 
Közli a főváros i sz inbázak tá r su la ta inak 
teljes névsorá t , a sz ínészek lakáscímei t 
s mindezen kívül 

rengeteg meglepetést 
tar togat még az o lvasóközönség részére. 
Kiál l í tásban is igyekeztünk e l sőrangút 
adni . fl címlap Gedó Lipót fes tőművész 
munká ja , fl Szinbázi Élet fílmanacbjá-
nak, a vaskos könyvnek á r a mindössze 

40 korona 
(Cseb-Szlovákiában 18 cseb ko rona , Ju-
goszláviában 10 dinár , R o m á n i á o a n 10 
lei, Németor szágban 20 márka , flueriká-
b a n 25 cent.) 

Előjegyzéseket ez Hlmanacbra legké-
sőbb 

november 20-ig 
fogadunk el. Előfizetni a Szinbázi Etet 
könyvesbo l t j ában lebet : Erzsébe t -köru t 
29 s ' á m alatt 
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Bizony az utolsó kél esztendőben nagyon 
sok drága, kedves színpadi ismerősünk unta 
meg a földi játékot. Sok nincsen itt évek óta, 
ahogyan lenni kellene, a színészek sem érzik 
jól magukat e furcsa és nem kedves világban: 
hol taps és reklámplakáton kivül sok minden 
hiányzik a boldogsághoz. A színész pedig 

szereti a tö-
kéletes bol-

dogságot, 
mert a földön 
ezelőtt ehhez 
szokott, hát 
sokan közü-
lök elmennek 

szerencsét 
próbálni pár 
százezer esz-
tendőre, eset-
leg pár mil-
lióra — a 
másvilágra. 

A másvilágnak is két vége van ám, egyik 
a pokol, másik a menyország. Hogy a szí-
nészek mind a menyországba jutnak, afelől 
semmi kétség. Nem csak azért, mert mind 
kedves, derék, jó emberek, akik ha követ-
nek is el apróbb, istennek nem tetsző dolgo-
kat, ezeket is oly kedves formában teszik, 
hogy a legfőbb ítélő biró sem tud érte ha-
ragudni ; hanem azért is, mert már az ó 
testamentum is azt tanítja, hogy minden szí-
nész a menyországba jut. 

Nyárcii Tóni temetésén meséli a főpap, 
hogy egykoron, sok ezer évvel ezelőtt, Jezsa-
jás próféta sétált Jeruzsálem utcáin és talál-
kozott két szent emberrel, akik hozzá léptek 
és azt kérdezték tőle, tudna-e mutatni két 

Bálint Dézi szerződteti 
Mészáros Lojzit 

embert Jeruzsálem utcáin, okik egész bizto-
san a mennyországba jutnak ! A próféta egy 
kis tömegre mutatott, ahol a kíváncsiak két 
embert vettek körül és nézték a mókáikat. 

— Létod — szólott Jezsajás — ez a két 
ember biztosan a menyországba jut. 

— Miért ? — kérdezte a két öreg. 
— Mert ezek a tréfacsinálok. És akik tré-

fákat csinálnak, hogy az embereknek vidám 
perceket szerezzenek, azoknak munkája ked-
ves az örökkévalónak. 

A tréfacsinálók utódai a színészek, tehát 
ők is a menyországba jutnak. 

Az is bizonyos, hogyha már egyszer fenn 
vannak, ott sem fogják örök pihenés és 
ámbra illat között tölteni a napot, mert : 
„aki egy kiló sót a színészetnél megeszik, 
az színész marad a másvilágon is." 

A mi tréfacsinálóink is az utóbbi időben 
szépen összegyülekeztek odafönn. Akik hyp-
notikus szeánszokon összeköttetésbe lépnek 
a menyországgal, azok meggyőződhetnek 
róla, hogy egy egészen rendes színtársulat 
működik már Pest fölött a hetedik égben. 
Nem hiányzik a direktor sem, hiszen Bálint 
Dézy is ott van és ha ő színészeket lát maga 
körül, biztosan megcsinálja a színházat is. 

Tagjai is 
elég szép 

számmal 
vannak, még 
pedig mind 
igazén válo-
gatott gárdá-
ból. A főren-
dezője Cxakó 
Gyula, Király 
Szinhéz volt 
főrendezője, aki bizonyára felvitt magával 
egy pár darabot beállítani. Ott vannak női 
staroknak Zilahyné Singhoffer Vilma, Szent-
györgyi Márta és Bánky Juci és a magyar 
színészeknek egész serege. Nyárai Tóni bizto-

Nyárai Tóni az égi öltözőben 
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san szerzett egy kopott cillindeit meg egy 
még kopottabb téli kabátot, hogy mindenki 
felismerje és a fiatal költőknek magyaráz az 
égi Nű-Yorkban arról, hogy amióta ő fenn van 
nincsen valamirevaló színész Pesten. Kör-
mendy Kálmán, az .Ötven éves férfi" repri-
zére készül, amelyen Áalbach fogja játszani 
az öreg komikus nagyapát. Sajó Géza is fenn 
van a gitárjával és pengeti a szép dalait 

most kipótolja a hosszú 
O o . időt, amit a mennybe-

- toaCÇlàpli - utazása előtt szünetel-
fBá jb?É§g j r nie kellett. Árnyai Ká-

C À r o ' y most is kedvence 
3 direktorénak, 

" a földön is beült a né-
zőtérre, hogy kacagjon 
a mókáin. És ott van 
már közöttük Lojzi, aki 

biztosan még most is meséli a leg-
újabb földi hireket a Vígszínház elő-
adásáról-

Az égi szinház bizonyéra nincsen 
publikum hijján, bár a 
ott is mealehetősen nagy. Épen most 
volt ujabb helyéremelés, mert egy 
taggal többnek kell megélni a be-
vételből. Bálint Dézy már az egész 

„Néhány aktuális 
strófa" Sajó Géza 

menyországbeli Lrzsébet-körutat megvette és 
teljesen ugy rendezte azt be, mint Pesten, azt 
mondja, hogy ami Pesten jó. az ott fenn is jó, 
mert a publikum 
mindenütt egyforma. OajET 
Meg vagyunk győ- Ï y O 
ződve arról, hogy a i j^ í^ÍQMH» 
drága emlékezetű — à ® \ l 
menybeli színészek -
nem tekintik em- -Ön-e az a nő, az a 
lékezetük megsérté- R

 k i c s i : , . . Baumann Karoly sének ezeket a 
hireket. amelyeket most róluk megirtunk. 
Tekintettel arra, hogy a Színházi Életnek a 
menyországban is sok olvasója van. 
U. I. 

Lapzártakor ériesülünk, hogy Nyárai Tóni 
felbontotta szerződését Bálint Dézyvel bizo-
nyos à contó differenciák miatt és vidékre 
utazott vendégszerepelni. 

Törzsasztal a menyországban 
ZSOLDOS ANDOR 

I KARINTHY ÉS A BICSKA. 
Vacsorára volt hivatalos 
Karinthy Frigyesékhez Har-
sányi Zsolt. A vacsora 
nagyszerű volt, viszont 
Harsányi ottfelejiette Ka-

rinthyéknál v a d o n a t ú j bicskáját , melyet 
a z n a p vett csekély ötszáz koronáért. 
M á s n a p korán reggel első dolga volt 
felhívni telefonon Karinthyt, meg van-e 
a b icská ja ? 

— Milyen volt az a bicska — kérdezte 
a telefonba Karinthy — nem olyan sö-
tétszürke csontnyelü haránt cs íkozással 
és volt benne egy nagy kés, két kis kés, 
egy dugóhuzó, egy kis olló és egyik kis 
kés hegye el volt gö rbü lve? 

— Olyan, olyan, az az a bicska — 
mondta boldogan Harsányi . 

— O l y a n ? Hát olyan kést én nem ta-
láltam — válaszolt Karinthy és gyorsan 
letelte a kagylót. 

K O R , egy p í r női magsszáru 

LAKKCZIPŐ 
I Z S Á K P A L 

cégnél 

Budapest /VI I I J á k o c z i - ü t 57/ B 
Luther-ház 

Vidékre is szállítok. 

B r l l l l á n s o k a t , g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á t , é k s z e r e k e t 
mindenkinél drágább»n vesz S Z E K E L Y EMIL ékszer-
üzlete Budapest, Király-utca 51. Teréztemplo nmal s i em-
ben. Címre tessék figye ni. — T e l e f o n J ó z s e f 105-35 

I | f a r r ő g é p e k e f 
I WÊ Ujat és használtat. Krautz Imre va 

_ Budapest, VIII., F • • • 17... 1 . . i. j j , h 

veszet. 
és eladok 

i Imre vaTógépkereakedíi 
Budapest, VIII., RökkSíilárd-u.6. 

Viszonteladóknak engedmény I ——— 

Használjon J > CL Ú . 1 © terpentines cipőkrémet 
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G a l e l l a 
a z I n l i m - k a b a r é b a n 

Az Intim. Kabaré uj műsora: egy serafl 
értékes darab. Főattrakciója pedig. Omlettá 
Ferenc vendégjátéka. Ä népszerű énekes 
bonvivant ezúttal először vendégszerepelka 
baréban. Ä «Romantika» cimü Kalmár-Ht-
tényi-Heidelberg operettnek játssza el a 
főszerepét. Igen mulatságos szövege és fi-
nom, hangulatos muzsikája van a <iRoman-
tikif-nak, melynek női főszerepét Sztless 
Elza, a kabaré primadonnája alakltja. Kí-
vüle Kürthy Teréz, Patkós Eszti, Németh 
Nándor, Arányi József, Vie Miklós ját-
szanak az operettben. 

Egy vidám francia bohózat a müao: másik 
kiemelkedő darabja, cime: Blanche. A bo-
hózat szerzője Arnold Qolz, aki egy ftflöüte 
kacagtató ötletet dolgoz ki sok humorral 
a félórás kis darabban. A «Blanche» cim-
szerepét Szeless Elza játssza. Jó szerepeik 
vannak még a darabban Bende Lászlónak, 
a kabaré újonnan szerződtetett tagjának, 
Tihanyi /Oszkárnak, Németh Nándornak, 
Rónay Gézának, Kürthy Teréznek. 

Simonyi Dezső, a Revü Szinbáz tagja 
is vendégszerepel az Intim Kabaréban. A 

«IFőrendező un cimü darabban lép fel. 
f orró Pál irta a darabot, amelynek női 
főszerepét László Böske játssza. Simonyi 
a címszerepet alakítja. Kacagtató alakításra 
nyílik alkalma Simonyi-aak, sok humorral 
megírt darabban. 

Ugyancsak a humort szolgálja a «.Szer-
vusz, kollega» cimü bohózat, amelyet Csendes 
Géza irt. Ennek főszerepét Betegh Böske, 
a kabaré talentwnos tagja játssza. Kívüle 
Kiss Lajos, Balogh Juci, Rónay Géza, Wig 
Miklós számíthatnak a közönség tetszésére. 
Végül hoz egy dramolettet is az uj műsor 
sBilincs» elmen. Kezdő iró, Kellér Andor 
irt« a dramolettet, amely igen biztató ki 
sériât. A darab szerepeit Bende László, 
Kürthy Terâz, Szabó Baby, Balogh Juci, 
Rónay Gfea, Kiss Lajos, Arányi Józse!: 

játoaztfk. 
Az öt darabon kivül magánszámok és 

tánckettősök teszik változatossá az Intim 
Kabaré műsorát. A dalok zenéjét Balassa 
Emil, Lengyel István, Kalmár Tibor szöve-
geire Hetényi-Heldlberg és Magyar László 
szerezték. A teljes három óra hosszat tartó 
gazdag és tartalmas műsor bizonyára hosz-
szu ideig fogja szórakoztatni a kabaré 
közönségét. 

CEZARINA 
I. RÉSZ 

A fehér muzmë 

az O I I H I A B A I I 

Estélyi-
Uícai-
Tánc- é s 
Színpadi-

Cipő 
különlegességek 
nagy választikban 

Cafay ette 
Francia cipőáruhoz 

Budapest, IV. ker. Uáczi-uíca 35. 

N Párisi és bécsi 

o d e l l k a l a o o k 
állandó kiállítása megnyílt pa-
ri-.! direktrice vezetése alatt. 

IV., V á e z l - u . ». f é l . 9. W i e n , I., G r a b e n 12. II. 
M a r l e n b a d J o z e f s p l a t z . 

^ RÉSZVÉNyTÁRSASÁG 
A LONDONI 

THE ANQLO-HUNQARIAN CORPORATION UNITÉI 
MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

BUDAPEST, VII . , DOH AN V .U . 12. 

Hamis fogakért f Ä Ä 
W Y S C H O G R O D 
Tisza Kálmán-tér IS. Levelező-lapra jövök 

Höleylodrámat ondulációval. kajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagvkezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
Szántóné, VI . , Horn Ede-u«ca 12. sz. 

D O N B O N N E R I E F L O R I S « » k o l a d é . 
M , . ! h t . , e I S ( t a ! 5 D O . t b e . k a p h a t < S k í » 0 L O « . t a g » » t O H 
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\J-Ux«. 

Äz iivcg Törley és a doboz Gerbaud, 
de még inkább a csábító alkalom, hogy az 
olvasó megszólíthatja kedvenc színészét, ezen 
a héten is a pályázók tömegét serkentette 
munkára. Nagy számmal akadtak ezen a 
héten is költök, akik versben versengtek a 
pálmáért. A'. György (Budapest), pláne 
egy akrosztikont intéz Rátkoi Mártonhoz, 
így hangzik a vers: 

Régóta várom már 
Almaim reggelét, 
Tehozzád beszólni. 
Kedves Csollán Manó, 
Akinek szavára 
Imádók támadnak. 

Most, hogy elérkezett, 
Áldom az alkotót. 
Régi vágyaimat 
Titkos álmaimat, 
©lyan könnyű srerrel 
Néked elmondhattam. 

Versben pályázik Molnár Rózsi (Buda-
pest) is. Deésy azonnal felfedezi öt, mint 
mozistart, életét ajánlja fel neki. Költemé-
nyét evvel az igen lendületes két sorral 
végzi: 

«Mondjál egy szót, igen, vagy nem, 
Mert ettől függ az életem!» 

Legjobb azonban a versben csatolt utó-
irat: 

— »Ne haragudjon, hogy tegezem, de 
annyira meg vagyok batv/a.» 

Nincs valami nagyon meghalva Kisváraav 
Heddy (Rákosszentmihály), aki Lukács Tál-
hoz fordul evvel a zavarbaejtő kérdéssel. 

— Kedves Lukács Pál, hányszor vo:t 
már ön Pali? 

Megdöbbentően szorgalmas pályázó Uiigár 
Emmy (Budapest), aki csaknem tíz bís.:él-
getést küldött be. Ezeket mondaná Ungrír 
Emmy Palásthy Irénnek: 

— Ha már faképnél hagyott, mért nem 
hagyott legalább autogrammos faképnél? 

Ben Blumeníhalnak: 
— Ubi Ben, ibi pátria. 
Kertész Dezsőnek, a bizonyára házasságra 

vágyó Emmyke a következőket mondaná 
célzással a «Mi ketten» című darabra: 

— Äzöta már «hárman» is lehetnénk. 
Angélának: 
— Nem lehetne egyszer e:ös pillanat» 

helyett «gyenge óra?* 
Inc7.e Sándornak: 

— Ä pezsgőt hidegen, 
Atagát melegen, 
Ä Zserbót forrón szeretem ! 

Diszkrét titkot leplez le levelében Nagy 
Piroska, aki a következőket mondaná Tör-s 
Jenőnek. 

— Remélem művész ur, hogy az ön auto-
grammos fényképét elnyerem ! Megérdem-
lem ezt már csak azért is, mert nem keve-
sebb, mint 16 pályázatot küldtem becses 
nevére, különböző álnevek alatt. 

Szép, hogy be tetszik vallani a csalást 
Nagy Piroska! Nem baj, kegyed legalább 
nem olyan rosszmájú, mint Silbermann S. 
(Budapest), aki Farkas Imrének akarja eze-
ket mondani: 

— Mondja Farkas ur, ön azért irta meg 
a «Debrecenbe kéne menni»-t, mert ott 
olcsóbb lett a liba? 

CITY P»OQ«IA-*G!ARA«-»• 
Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye 
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R. S. (Budapest, Lenkeffy Icának sze-
retné elsóhajtani a következő vallomást: 

—• Oh művésznő, bocsásson meg, hogy 
nem merek igéző szemeibe nézni, de anti-
alkoholista vagyok és nem akarok örökre 
megrészegülni ! 

Szellemes Z. Borosnyay Mara (Budapest); 
Vendrey Ferenccel szeretne beszélni. 

— Tatus, hogy még sokáig gyönyörköd-
hessünk kedves humoru játékóban, súgok 
valamit: Síeinach...! 

Kitűnnek még a következő válaszok: 
— Kedves Intim Pista, maga csak tudja, 

hogy kivel szeretnék beszélni? Magával. És 
mit kérdeznék? Äzt, hogy tulajdonképpen ki 
maga? (Dr. K. L-né, New-York, jelenleg 
Budapest.) 

— Kedves Hegedűs mester, mikor plakati-
rozva láttam, mindig az jutott az eszembe, 
hogy nem jó az ördögöt a falra festeni, de 
most, hogy beszélünk, látom, hogy mégsem 
olyan fekete az ördög, mint , ahogy festik. 
Nem is félek többé az ördögtől. (Máday 
Berta, Buda.) 

— Édes Várkonyi, tanítson meg bakka-
rázni, de csak ha maga a főnyeremény, (vts-
vármegyei Pelkó Ida, Szombathely.) 

— Imádott művész, úgyis mint Bársony 
I.ajos dr., ön a «Szevillai borbély» Figa-
rójában nagyszerű házasságközvetitö. Nem 
lenne szives a valóságban is betölteni ezt 
a szerepet és összeházasítani engem önnel? 
(GiVitz Terns, Budapest.) 

— Kedves Magyar Erzsi! Sohasem szeret-
tem babával játszani, de ha tudnám, hogy 
ilyen cuki «Babát» kapok, rögtön azt kérnék 
a mamámtél. (X. Y. Debrecen.) 

— Lenkeffy Icát, a világ legszebb masa-
módját szeretném megkérdezni, hogy készit-a 
férfikalapot és ha igen, csinálna-e nekem i, 
egyet? (Ofner Alfréd, Budapest.) 

— Kedves Lábass Juci, ja j de irigylem azt 
a boldog harmóniát, amiben önök élnek. Ön 
sohasem «lábatlankodik» az urának és ön-
nek nincs «e'lenlábasa». Üdvözli egy «lába 
dozó». (M. E., Budapest.) 

— Mit szóina hozzá kedves Törzs Jpnö, 
tia egyik este, mikor olyan komoly ábrázat-
tal, zsebre tett kezekkel a szinház felé sétá', 
én előtte tereinnék, a nyakába ugranék és 
össze vissza csókolnám azt a komoly édes 
arcát. E szolgálatra mindig kész hive 
( Őszinte imádó, » Budapest ) 

HACCÖ, Mii ÚJSÁG? 
MŰKEDVELŐK KABARÉJA. A Vasúti 

és Hajózási Klub dísztermében október 30-án 
kabaréelőadást tart a «C» irodalmi tár-
saság. Színre kerül két kis operett: A 
sikkes vice és Cseréljünk feleséget! — 
azonkívül több humoros szám. A müsert 
Nagy Gyula irta, a zeneszámokat Kar sa y 
flri szerezte. 

OKTÓBER 30-TÔL NOVEMBER 7-IG be-
zárólag Müvési-Kiállitás nyilik meg, Leim-
dörfer Gráber Mária műtermében, (VIII., 
Mária-utca 31. I. em. 1.) A kiálliláson 
festmények, grafikai müvek, ötvösmunkák, 
kerámiák, hímzések, batikok, szobrok stb. 
lesznek kiállítva. A kiállítást a kővetkező 
.'iatal művészek rendezik: Gräber Mária, 
Greff Róna Ferike, Grefj Lajos, Beck 
Schuartz Elza, Zilzer Hajnalka, Schöntheil 
Irén, Örkényi István és Örkényi Pataky 
Piri. A kiállítást a miivészek rendezik és 
az árusítást is maguk végzik, igy a müvá-
sárló-közönség közvetlenül a miivészektől 
szerezheti be szükségletét. Megtekinthető: 
délelőtt 10—l-ig és délután 3—7-ig. 

K L E I N S Á R I 
füzőkészltő 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17. 
Tolletle és neyllgéfüzöket » 
legjulâuyosabb áron készít 

• ö m u e h figyelmébe ! à t n U Â 
IBBBBBI^^^^^^^MO pénztárcát 

B I E D E R M A N N HUGÓ anyagból a legju-
b ö r d i s z m ttáru készíts tányosabb áron 
VII. , I s t v á n - u t 32. s z . készít javit vagy 

(Ezelőtt Statter és B i e d e r m a n n ) — átalakít 
I 
szeplő, májfolt, pattanás és arc-
tisztátlanságok elle; Ideális arc e/t. 
ápoló. ~ Ara 35 korona 

Főraktár 

gácz Gy. János 
gyógyszertára 

Kiskunhalas 

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 
• Budapest, VI., Andrássy-út 6. 
I9n,0f»-nél több magyar, német, francia, angol könyv 
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SxerKesxiöl Uxenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Előfizető 741. 1. Cime : az „Én Mariskám". 

2. A Royal Orfeumban éneklik és táncolják 
Sándor Stefi és Dezsőffy László. 3. Zerko-
vítz Bélának egyik legkedvesebb és legötle-
sebb dolga. Nagy sikere van vele minden este. 
— Soproni k is lány. 1. A Filmművészeti Év-
könyvben meg van. 2. Nem lehet. 3. Igen. 
4. Ott megtudható. 5. Megrendelhető. — 
flranypiile 7. A levelezőlapjai kaphatók a 
„Színházi Élet" kiadóhivatalában. — Nóra. 
A Bur«theaterben játszik. — P. László, 
Szentes. Ára fűzve K 9.50. — Molière. 
A „Színházi Élet"-ben a nem előfizető olva-
sóinknak is mindenkor készséggel válaszo-
lunk öt színházi tárgyú kérdésre. — Róbert, 
Békés. 1. Darabja 3 korona. 2. Minden is-
mert színészről és színésznőről van levelező-
lapunk. — Olvasó. Igen, megkapható a 
„Színházi Élet" kiadóhivatalában. — Szegedi 
előfizető. Az első említés 1723. október ha-
váról szól. Ekkor volt ott az u. n. iskolai-
színház. (Lásd „Szegedi Napló" 1890. nov. 
23-iki száma tárcáját.) 1735. augusztus 1-én 
felépült a „deszka-szinház". 1800-ik év nya-

rán az uj városházán játszottak a színészek. 
1803-ból való a legrégibb szegedi színlap. 
Az első nyári színkör 1839. nyarán a rókusi 
„Pacsirta-kert'-ben épült. A 48-as években 
Havi Mihály lesz ott a színigazgató. A sze-
gedi szinház égésének napja : 1885. ápr. 22. 
— P. R. Rózsahegyi Kálmán színésziskolája 
Népszinház-u. 22. — K. Rózsi. A Cezarina 
reklámjait Várnai István készítette. — Érdek« 
tődő. Bakó László első nemzeti színházi 
fellépte 1895. junius 11-én volt .Bánk bán" 
Petur-jában. — Ra jongó ifjú. Most lépett 
föl először. Bővebb életrajza tehát még nincs. 
— K.«rajongó Jelenleg Bécsben vendégsze-
repel. — Türelmeilen. Sorra kerül. — T. 
Maria Z. 1, 1880-ban született. Cime Kopen-
hága. 2. Nős. — Bokor. 1. A „Szinházi Élet" 
mult heti számában megtalálja. 2. Csengery-
u. 28. — K. László, Szombathely . 1. Ifj. 
Radó Antal. 2. Maurice Leblanc. 3. Young 
Yimmy. — Régi o vasó. 1. 1871. ápr. 6-án 
volt az első színész-kongresszus. 2. A „Far-
kas" premierje 1912. nov. 8-án volt. 3. A 
„Cigányprímás" bemutatója 1913. jan. 26-án-
volt. — Vitatkozód. Rákosi Jenő a Népszín-
ház eíső igazgatója volt ; őt követte Evva 
Lajos, azután Porzsolt Kálmán, végül Vidor 
Pál. — Izé k i s a - s zony . Életrajzát megírtuk 
a „Szinházi Élet" 1918. márc. 31-iki számá-
ban. Tessék a kiadóhivatalban megrendelni. 

B L U Z - M O D E L L E K 
k o s z t ü m ö k , r u h á k , p o n g y o l á k , 
h o z o t t a n y a g b ó l ls k é s z U l n e k . 

U N G Á R É S W E I S Z M A R G I T 
. . „ IV., <,o--suth Laios-u. S3 Telefon : 104—58 félemelet ö 

K Á NTOR ÉS KELEMEN » « i « 
VII . , Erzsébet-körút 56 . 1/4. 

HAJSZÁLAKAT 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, szeplóeltávo-
Kisimitâsa, arcgözölés és arcmasszí?« 

3 
litás, ráncok 
Jutánvnc bérletben. D u d a p e s t , VII.. A l m á s s y - u 

Hamis fogakat 
piatinát 
Ékszert 
Aranyat 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

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

Hangsxer-Otí£}on 
Feke/e MiQály 
Budapest, VIII., Jóxsef-Uörat ». 

COLUMBIA 
M i i M i j t a á p i 

Kosáry Emmy 
és Király Ernő 

E z ü s í s i r á l y " 
összes felvételei. 

H a l l ó ! Vasárnap délután 
J1 s x i v e m . a sxivem 
Berkes Béla modern tánczenét 
K é r j e n I K G V E N i e m e z j e g y z é k e t ! 

L A K A S A T 
116—5 5 

T A K A R Í T S A D I T R I C H S T E I N 
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SxinJ^tíLxi Képrejtvény 

Megfejtési határidő 1920 november 4. 
A megfejtést lapunk 1920 évi 46. számában 

közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 
I. díj : Egy könyv 

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

A Színházi Élet 1920. 42. számában közölt 
rejtvény helyes megfejtése: Aida. 

Helyesen fejtették meg 615-en. 
Az első dijat Danány Annie (Szabadság-

tér 6). a második dijat Róth Tibor (Lujza-
utca 5) s harmadik dijat Brodizky E. (Szondy-
utca 43) nyerték meg. 

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

Estélycipők g e r ű k é i 
Budapest , Kossuth Lajos-u. 4 

H Reinhorn Schuntze l : 

APSUGÁR 
a Tivoliban 

Telefonon Is megrendelheti 

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

00 
J ^ j S a művész világ kedveit rózsaszín körömlakja 

KapQató minden drogériában és illaísz eriárban 

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

A „Színházi Élet" kiadójában 

O K T A T Á S 
Turry Peregrin tanár, ope-
raházi tag, zeneiskolája, Ki-
rály-utca 105. (Lövölde-tér) 

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

utca 11. szám. 

VÉTEL - ELADÁS 
Füzőjavitások legolcsóbban 
Therapia, füzőszalonjában 

Nagymező-utca 14. 

Veszünk, eladunk bútort, 
szőnyeget, zongorát. Bchr, 

Andrássy-ut 66. 

Rejtvény-pályázatot hirdet 
a Debreceni Hét, Színházi 
Újság 500 koronás pálya-
díjjal. Vendégszereplő pesti 
művészekről állandóan élve-
zetes és érdekes intimitáso-
kat közöl a lap. Heti rejtvény 
nyeremény : élelmiszer I A 
színházi lap 3 koronáért kap-
ható a Színházi Élet boltjá-

ban : Erzsébet-körui 29. 

Gyönyörű nagy fehér-róka 
boa kiválóan alkalmas szép-
ségénél és nagyságénál fogva 
színpadra, alkalmakra jutá-
nyoían eladó, Ugyanott el-
adó szép francia gobelin-kép, 
nagy keleti smyrna szőnyeg, 
kis diszgarnitura. Cím : Deb-
recen, Szent Anna-utca 66. sz. 

özv. Győry Kálmánné. 

Szörme-kabátok, gyönyörű 
szörme-garniturák olcsón 

csakis Heves Mórnénál, Ki-
rály-utca 51. 

Két darab igen jó kivitelű 
lámpa sürgősen eladó. Meg-
tekinthető 1., Krisztina-kőrut 

8 - 1 0 . III. em. 39. 

Művészi kivitelben készült 
modellek (estélyi, - utcai) el-
adók. Füredy Béláné, Kos-

suth Lajos-utca 15. Lift. 

h á z t a r t á s 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László K ain^n vas-
kereskedésében. Király Szín-

házzal szemben. 

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon .13—31 






