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A Ben Blumenthal feltűnése körül támadt 
hír, pletyka és szitokforgatagban mint külö-
nösen kellemetlen lehetőség jelentkezett az 
az állítólagos terv, hogy az előkelő, a szín-
házi ranglistában mindjárt az állami szín-
házak után, sőt nem egy szempontból nézve 
ezek előtt haladó Vígszínház az uj uralom 
alatt vacsora utáni színházzá fog lesülyedni. 
Mert a vacsora utáni színház Budapesten, 
főleg a régi orfeum és szinház közt éles 
határvonalat huzó Budapesten nem volt 
müintézet, hanem mulatóhely s így nem 
élvezte a művészetnek kijáró, bár gyakran 
nem sokat érő, de mégis oly mohón igényelt 
presztízst. Ma már orfeum, kabaré, szinház, 
szórakozást hozó s vendéglővel egybekötött, 
vagy mindezt egyesítő helyiségek egy osz-
tatlan egységet alkotnak, a pesti színházi 
világot, melyben természetesen vannak foko-
zatok és rangkülönbségek, de nincs egy nagy, 
az egész dolgot két részre osztó határvonal. 

A mult kísértete tehát a félelem a vacsora 
utáni színháztól s ép ezért dőreség. És pe-
dig annyira dőreség, hogy ellenkezőleg kí-
vánni kellene minden színháznak, az egész 
esti színházi életnek vacsora utánra való 
áthelyeződését, lévén ez az, ami a színház-
nak mint müintézetnek s mulatóhelynek egy-
aránt kedvez. Nyugaton, Francia- és Angol-
országban már régóta, ha nem is vacsora 
utáni, de ebéd vagy mondjuk főétkezés utáni 
szinház minden müintézet. Pár isban, ahol a 
legujabbkori szinház megszületett, ahol még 
mindig legnagyobb a színházi kultura, a 
nyugodtan elfogyasztott diner után, testHeg 
megerősödötten s ép ezért lelkileg fogéko-
nyabban jelenik meg a nézőtéren. S ennek 
óriási jelentősége van. A jóllakott — nem 
megterhelt gyomrú I — embernek egész más 

a lelki állapota, mendhatnám a világnézete, 
mint az éhesnek. Mér pedig nálunk, ahol a 
legtöbben rendesen vacsora előtti állapotban 
nézik végig a darabot, a harmadik felvonás 
már éhes gyomrok előtt pereg le. Ha kissé 
erőszakosan akarnék következtetni, kimutat-
hatnám, hogy a magyar siker-drámák har-
madik felvonása azért olyan súlytalan, szín-
telen, mondhatnám igénytelen, mert a szer-
zők tudják, hogy ezzel a felvonással nem 
igen lehet már a közönségre mélyebben 
hatni. Nagyon örülhetnénk tehát annak, ha 
valami módon az egész színházi élet követné 
a nyugati példát s a szinház teljesen átplán-
tálódna vacsorautánra. Ha például csak ez 
az újítás fakadna Ben Blumenthal nyomában, 
már is örülhetnénk feltüntének. 

Igaz, egy ilyen a mindennapi életbe mélyen 
benyúló rendszerváltozás aligha történhetnék 
meg más, vele kapcsolatos újítások nélkül. 
Az egész nagyvárosi munkabeosztásnak kel-
lene módosulnia és pedig egy szintén már 
bevált nyugati rendszer, az u. n. osztatlan 
munkaidő irányában. Nálunk az egész élet 
déltájban két-három, sőt négy órára meg-
bénul : a hivatalok, amelyek városi munka-
organizmus csontrendszere, nagyobbára há-
rom óra déli szünetet tartanak. Nyugaton 
ellenben reggeltől délutánig szakadatlanul 
folyik a munka s délben csak rövid déjeu-
ner szakítja meg. Hogy ez mennyivel gazda-
ságosnbb, mint a ketté osztott munka-nap 
rendszere, azt nem kell magyarázni. 

A vacsora utáni szinház mégsem a jövő 
zenéje a magyar színházi élet számára. A Rá-
dius — minden valószínűség szerint Arany 
Szinház lesz a neve — minden bizonnyal 
vacsora utáni szinház lesz. 
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A cseresznyefa rózsaninü virága pompázik 
a színpadon s a virágos ágak között japán 
tájkép csillan : a legpazarabb szinek, mintegy 
tobzódva és egymásba omolva, ragyogóan 
kék ég, piros és zöld fedelű házak és min-
denütt milliárdjai a cseresznyevirágos ágak-

nak. Tarka selyem ruhás gésák tipegnek és 
táncolnak, csókolódznak, szeretnek, szenved-
nek, fantasztikus lampionok villannak és 
grandiózus muzsika zeng. Ralf Benatzky 
operai értékű, nagy stilusu müve, a „Yu-Shi" 
muzsikája. Ezer szin csillan ebben a zenében, 
az orchester hegedűin és hárfáin egy szerel-
mes japán lány minden vágyódása, sóhaja, 
álma zeng, japáni motívumok ölelkeznek 
amerikai tánczenékkel, líra, hangulat, humor, 
minden, minden van ebben a muzsikában, 
mely valóban Benatzkynak a legjobb müve. 
És a legjobb, amit csak operetteszinház adhat 
az Eskütéri Színház előadása. Németh Juliska, 
mint Yu-Shi, Magyar Erzsi, mint Bratford 
Eliz, Bródy István bravúros rendezése — 
csupa. szenzáció ! Még az operett szöveg-
könyvéről- is csak a legnagyobb elösmeréssel 
lehet szólani. 

JÁRAY SÁNDOR, NÉMETH JULISKA 
(Bili) (Yu-Shi) 

Eskütéri Színház : „Yu-Shi" 
(Angelo fotográfia) 

Angol hölgyek és urak vannak a színpadon, 
köztük egy vidám jenki : Jonny Staps (Ross 
Jenő) aki arról dalol a társaságnak, hogy ő 
mulatni vágyást, anyjától örökölte : 

„Jó~anyám is mondta mér, 
Éva lánya csókra vár. 
Hétről-hétre volt egy uj metressze. 
Én sem estem a fámtól messze." 

A hölgyek nem kételkednek ebben s arra 
kérik Jonnyt, mutassa meg nekik, milyenek 
a japán gésák? A jenki azonnal intézkedik 
s elhozatja az érdemes Ceki-Cuki mester tea-
házának valamennyi gésáját. A legszebbnek 
köztük Yu-Shi (Németh Juliska) a neve. 

Fekete haja van, a bőre, mint az ó-elefánt-
csont és hosszú szárú krizantémok hervadoz-
nak a kezében. Táncra lendül az idegenek 
előtt [és annyira megtetszik egy Conimor 
(Kulinyi) nevü impresszáriónak, hogy azon-
nal magával akarja vinni Amerikába. De Ju-
shi nem akar jnenni. Már napok óta figyeli 

. - i 
A T -
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CSÉRNÉL BELLA (Bessie) 
Eskütéri Színház : „Yu-Shi" 

(Angelo fotografia) 

a társaság egyik tagját Dickson Bilit (Járay 
Sándor) egy fiatal amerikait, az első férfit, 
aki tetszik neki. 

A hölgyek, urak elvonulnak, Yu-Shi egye-
dül marad Billel. A legszebb szerelmi duett 
következik most, a japán lányka szerelmet 
vall a jenkinek s arra kéri, vegye el felesé-
gül, akár milyen kis időre. 
* Jonny meglesi őket. 

— Vedd el a kis Yu-Shit — tanácsolja ba-
rátjának. 

— Nem veszem — válaszol Bili — New-
Yorkban megígértem egy japán diáknak, hogy 
ha valamikor ide kerülök, nem kötök rövid 
időre házasságot gésákkal. Meg akarom tar-
tani a szavam. 

Jonny egyedül marad és sóhajtva gondol 
egy amerikai kisasszonyra, Bratford Elizre 
(Magyar Erzsi), akibe szerelmes s akit fele-
ségül akart venni. A kisasszony azonban 
látszólag jobban húzódik Bilihez,, aki viszont 
kissé sokalja a miss temperamentumát. Az 
impresszárió rohan most bè és újságolja, 
hogy kinevezték az uj amerikai konzult, 
William Bratfordot (Szabó) aki leányával 
együtt már meg is érkezett. 

— Vedd el gyorsan Yu-Shit — mondj. 
Jonny, Bilinek — különben Bratford Eliz 
Kell nőül venned, 

És siet az impresszárióval együtt a kord 
zulék fogadására. Ju-shi tér most vissza é 
szinte könyörög a fiatalembernek, hogy vegyi 
el, különben muszáj máshoz mennie fele 
ségül. S Bill végre enged. Megejti a kis gési 
szépsége, a messziről idecsengő muzsika 
Yu-Shi letép egy virágos cseresznyefa ágat 
átnyújtja a férfinak, háromszor meghajo 
előtte s ezzel megtörtént a házasságkötés. 

Megérkeznek a konzulék és a cseresznye 
virágos hangulatba belecseng Bratford Eli2 
dala : 

„Egy fes kis jenki lény 
Mindig vidám. 
Szeszélyes és kacér 

MAGYAR ERZSI, ROSS JENŐ 
(Elsie) (Jenny) 

Eskütéri Szinház : „Yu-Shi" 
(Angelo fotografia) 
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Eliz csodálkozva néz a férfire, aztán há-
tat fordít neki. Leszáll az este. Üres a szin, 
majd apró lampionokkal haza tippegnek a 
selyemruhás gésák. Bili vágyva tárja az 
utolsó felé karjait. 

És ekkor háta mögött megszólal egy hang. 
Bratford Eliz : 

— Ez az ? 
— Jes. 
— A neve ? 
— Yu-Shi . . . 

* 

A második felvonásban Bili és Ju-shi,már 
házastársak. Yu-Shi ül kis tükre előtt és szoba-
leányai festik, öltöztetik. 

„Mennyi gond s mind miért? 
Férj uram kedviért." 

Énekük a csöp kis japáni dámák. Aztán 
készek a toillettel, mire Bili hazaérkezik, mér 
teljes diszben fogadja Yu-Shi. Odakuporodik 
férje lábaihoz és hosszú szárú furcsa hang-
szerét pengetve, régi japán mesét kezd re-
gélni • 

„Éjfél tájban volt, 
Hogy felsütött a hpld." 

A mesét azonban félbeszakítja Bili csókja 
s a japán rege szerelmes dalba ful. 

„Bársony irisz, 
Kékszin virága, 
Hull rám lágyan, 
Hull garmadába." 

Bili gyanakszik Yu-Shi folyton pénzt kér 
tőle. Miért, minek, kinek ? 

— Sok kell Yu-Shinak. Nagyon sok pénz 
kell. Tizenkét testvérkéje van — mentegetőd-
zik a gésa. — És ha te elhagysz és egyedül 
maradok, akkor majd kell a pénz . . . 

— De én nem hagylak el soha — tör ki 
Bili — én egy egész életre vettelek el. 

Az idilt megzavarja Jonny, aki jön bejelen-
teni, hogy mindjárt megérkeznek az ameri-
kaiak, élőkön Bratford Elizzel. 

— Mit akarnak ? — kérdi Bili. 
— Eliz azt akarja, hogy legyen már vége 

ennek a játéknak, gyere haza New-Yorkba. 
— Nem megyek I 
Ennyi a válasz s a fiatal férj átölelve Yu-

Shit otthagyja Jonnyt. Megérkezik Elzi, akinek 
Jonny ismét szerelmet vall : 

„Ha bárhogy bánsz velem. 
Légy enyém csak kedvesem, 
Szidj, szapulj, ez nem uj. 
De csak én felém borulj." 

ROSS JENŐ 
(Jonny) 

Eskütéri Színház : „Yu-Shi" 
(Angelo fotografia) 

Semmit se bán. 
Ha hálót vett ki rád egy jenki lány 
Övé is vagy te már babám." 

De Bilit már megejtette a „cseresznye vi' 
rág varázsa." 

„Miss Bratford megbocsát 
Furcsa egy eset 
De parancsszóra kérem 
Szeretni nem lehet." 
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„Egy csöp kis japáni nő, 
A szakítást nem nézi drá-

mának ő, 
Az egyik megy, jön helyetie 

más 
És nincs soha könyhulla-

tás." 

— Ez rágalom I Nem igaz ! 
— kiáltja Yu-Shi és szerelme-
sen borul Bili mellére. 

Bratford Eliz pedig némán 
nézi őket, aztán mintegy ma-
gának suttogja : 

— Hát mégis van igaz ér-
zés, szerelem ? És most már 
nem hivja Bilit haza. Beleka-

Eliz nem mond nemet, de előbb Bili dol-
gát akarja elintézni. Előhívják Bilit, akinek 
megmondja, hogy már nem szerelmes belé, 
mégis követeli, hogy haza menjen New-Yorkba, 
mert dolgoznia kell. 

— Összevásároltam gyárának a részvényeit 
— mondja — s mint főnöke követelem, hogy 
azonnal hagyja itt Japánt. 

— Miért ragaszkodik annyira Bili haza-
téréséhez — kérleli a lényt Jonny is — talán 
csak nem házi barátnak szánta ? 

Pompás duett következik most : 
„Homlokén, ha párta van, 
Férjhez akarna menni, 
Hogyha férjhez ment a lány. 
Özvegy akar lenni." 

— énekli Jonny, aztán egy pattogó reffrén 
következik : 
„Az ördög nagymamája tudja, 
A nőknek voltaképp mi kell, 
A sok, sok, sok kicsi__hazugja, 
Mért is packázik a férfivel ?„ 
Bili ismételten kijelenti, hogy 

^"em megy haza, Yu-Shinak 
is hiába kinál pénzt a kon-
zul. Erre az egész társaság 
előtt jelenti ki Elzi : 

„Hogy értsék végre meg 
Miért parancsolgatok : 
A Dicksen-gyár enyém, 
A főnök én vagyok." 

— Még sem utazom 1 — 
kiáltja Bili. 

Most szelídebb hangon pró-
bálkozik meg Elzi : 

rol apjába és egyedül hagyja a szerelme-
seket. 

Yu-Shi összehúzza szobájuk papirfalát. Ek-
kor kopogás hangzik kívülről. 

— Nézd meg ki az ? Addig én elbújok. — 
mondja Yu-Shi. 

Aki kopogott, az Taro (Földváry), Yu-Shi 
bátyja, aki most érkezett meg New-Yorkból. 
Taro az a japán diák, akinek Bili egyszer 
megígérte, hogy nem vesz el japán nőt fele-
ségül. És most szegény látja, hogy Bili nem 
tartotta meg szavát, sőt éppen az ő húgát 
vette el. Fájdalmasan hördül fel és rohan el, 
Yu-Shit megkeresni. 

Yu-Shi pedig látja, hogy neki innen el kell 
menekülnie. Nem szabad a bátyja szeme elé 
kerülni. Megírja Bilihez bucsu-levelét, aztán 

VÁRNAY, NÉMETH JULISKA 
(Sziki-Szuki) (Y u-Shi) 

Eskütéri Szinház : „Yu-Shi" 
(Angelo fotográfia) 
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A harmadik felvonás Dickson gyár irodá-
jában játszik. Bili, amikor megszökött tőle 
Yu-Shi, hazajött s azóta munkába öli fájdal-
mát. Eliz most már lájja, hogy a fiu komo-
lyan, egy életre szereti a japán lánykát s 
Jonny segítségével ő maga vezetiYu-Shit Bilihez. 

Ez a Benatzky operettjének a szövegkönyve, 
melyet Leopold Jakobson és Róbert Bodanszky 
irtak meg igen szépen, finoman, hangulato-
san. Az Eskiitéri Színház ragyogó előadás-
ban hozta ki az -operettet. A címszereplő 
Németh Juliska valósággal szenzáció. Ez a 
nagyszerű művésznő az operettszinpadon 
olyat produkált, ami már egyenesen művészi 
esemény. A második felvonás fináléjánál, 
amikor búcsúzik Bilitől, a boldogságtól, Ja-
pántól, nem marad szem szárazon a néző-
téren. Az operett másik primadonnája : Ma-
gyar Erzsi is teljes és megérdemelt sikert 
aratolt. Ragyogóan szép volt, a hangja tisz-
tán csengett, a táncait pedig mind, kivétel 
nélkül meg kellett ismételnie. Ross Jenő, a 
színház uj tagja nagyon tehetséges színész. 
Elegáns, szépen énekel, nagyszerűen táncol. 
Ugyanezeket kell elmondani Járay Sándorról 
is, aki Németh Juliska partnere volt s teljes 
illúziót tudott adni. Egy komikus szerepben 
a legszebb jelzőket érdemli meg Szabó, Ta-
rot pedig Földváry adta szinte drámai erő-
vel. Kulinyi bravúros impresszáriója, Vdrnay 
groteszk japán-figurája is nagyon tetszett a 
közönségnek. Egy irodistalány szerepében 
kedves és humoros Csérnél Bella, egy pom-
pás fiatal komika, aki megérdemelte a sok 
tapsot, amit kapott. Arany Tilla finoman, 
stílusosan adott egy angol ladyt, Németh 
Annát és Perényi Mancit is meg kell dicsérni. 

És különösen dicséretet érdemel az operett 
zenei betanítója Bródy Miklós karmester. 
Lendületesen vezette a zenekart s minden 
finomságát kihozta _Benatzky operettjének. 
Bródy Miklós igen kiváló karmester, akit ké-
pességei az operaház karmesteri székébe 
predesztinálnak. 

A fordítás Kulinyi Ernő mesteri és poéti-
kus munkája. Es a beszámolóhoz tartozik, 
hogy megdicsérjük Schwartz Irént, akinek 
szalonjából kerültek ki Németh Juliska káp-
rázatos toilettejei. 

Benatzky operettje emlékezetes sikert aratott. 
A premieren és azóta is minden este lelkes 
tapsokkal ünnepli a közönség a szereplőket. 

zökik New-Yorkba az impresszárióhoz, aki 
eki szerződést ígért. 

M4GYAR ERZSI 
(Elsie) _ 

kütéri Színház : „Yu-Shi" 
(Angeld fotografia) 
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„A lányom" 
Irta: FÖLDES IMRE 

A Belvárosi Szinház mutatja be a kö-
zönségnek e héten legújabb gyermeke-
met „A lányom"-at. Kedves és szeretetre-
méltó gyermek ő, megindítóan bájos, hol 
mosolyra, hol könnyekre fakasztó, épp-
úgy, mint többi testvérei. És ha annyira 
fogja szeretni az apját, mint nénje: a 
„Terike", akkor a papa is, a lány is és 
a keresztapát képviselő Belvárosi Szin-
ház is tökéletes boldogságban fognak 
úszni. Ha a két testvért egymás mellé 
állitom, azt kell mondanom, hogy „A 
lányom" pajkosabb, jókedvübb, mint a 
Terike. A dráma inkább a szivekben 
játszódik le, mint a színpadon, a hol — 
egy-két jelenet kivételével — napsugaras 
derű csillog. Csupa kedves, jó ember, 
akik mind egyértelmüleg arra töreksze-
nek, hogy „A lányom" boldog legyen 
és amikor azt a céljukat elérték, igaz 

lelki nyugalommal hajtják álomra fejü-
ket. A történet maga egyszerű. „A lá-
nyom" bebeszéli magának, hogy ő nem 
az apjának a lánya, hanem egy festőé, 
aki hajdan napos vendége volt a házuk-
nak és akihez a leányi szeretet vonzal-
mával viseltetik. Tulajdonképen ő maga 
sincs tisztában az érzelmeivel. Azt hiszi, 
az apját szereti benne, pedig a szerelem 
tavaszi virága hajtott ki a szivében. A 
festő meghagyja őt hitében, mert mes-
terséges gátat akar emelni a szerelmük 
közé és mert védekezni akar önmaga 
ellen. 0 negyvenkét éves és a leány alig 
tizenhét. Jóra vezethet e ez? A szerelem 
ellen azonban hiábavaló minden küzdés 
és „A lányom" végül is könnyezve és 
kacagva fut a festő karjai közé, ez pe-
dig szerelmesen öleli őt magához. 

A lányomat — Ilosvay Rózsi adja, 
aki ép olyan közvetlen és bájos, mint a 
„Terike" szerepében. Végtelenül hálás 
vagyok ennek a nagyszerű fiatal müvésznő-

„A I1I-IK FELVONÁS TÜKÖRJELENETE" 
ARANY TILLA (Mrs. Knot) NÉMETH JULISKA'(Yu-Shi) 

Eskütéri Szinház : „Yu-Shi" 
(Angelo fotografia) 
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nek, aki ismét elsőrangút produkál és 
ismét sikerre viszi egyik színdarabomat. 
Mert nem is túlságos szerénykedés, ami-
kor neki tulajdonítom a sikert és nem 
„A lányom"-nak. A festőt Harsányi 
Rezső adta. Harsányi egyike legtalentu-
mosabb művészeinknek, neki is lekötele-

Ráikai 
asz OffenbacOról 

Először Schubert életét vitték színpadra 
aztán Lavottáét, most Farpgó Jenő és Nádor 
Mihály az Offenbachot viszik a Király Szín-
ház színpadára. Offenbach ugy élt, mintha 
az életrajzát maga is operett librettónak 
szánta volna, Lirai és drámai részletekben 
egyaránt bővelkedik ez az életrajz és Offen-
bach zenéje hűen követi életének szeszélyes 
fordulatait, hol a legnagyobb magasságokba 

MAGYAR ERZSI 
(Elsie) 

Eskütéri Színház : „Yu-Shi" 
(Angelo fotografia) 

zettje vagyok alakításáért. Matány Antal 
egy vidéki fiatalember és Harmos Ilona 
a bájos, fiatal mostohaanya szerepében 
valóban brillíroznak. A többi szerep is 
jó kezekben van és én remélem, hogy 
„A lányom" nem hoz szégyent az ap-
jára. 

szárnyal fájdalmával, hol könnyedén táncol 
a magasabbrendü operett népszerűségén. 

A próbák még csak a zongora-szobában 
folynak, de mégis' lázban van mindenki a 
Király Színháznál. A színészek rajonganak 
szerepeikért, különösen Rátkai Márton, a 
címszerep alakitója. 

Megkértük Rátkait, mesélje el nékünk az 
„Offenbach" tartalmát és mondjon el egyet-
mást a szerepéről. Ezeket mondotta ; 

— Ilyen operett szerepem még nem Volt 
Ez nem túlzás. Sok szerepet játszottam már 
amelyek nem voltak sablonosak, ott volt a 
Cigánygrófnő is legutóbb, de ez mindet fe-
lülmúlja. Ez végre egy igazi szerep ! Egy 
szerep ! Értik mi az a színésznek egy szerep, 
amilyet még nem játszottak, amilyet még 
nem írtak ? Élni érdemes ezért a szere-
pért. Minden van benne, ami szép, jó 
és drága. Humor, lira, dráma, hangulat, tánc, 
ének, színpad, kosztüm, szóval minden, ami 
elszórva volt eddig sok operettben. A meséje 
maga kész siker és az a zenéje is. amelyet 
Offenbach nyolcvan müvéből szedett elő és 
állított össze Nádor. 

— Az első felvonás Prádesben történik egy 
kis fürdőhelyen a spanyolhatár közelében. 
Ide jött a huszonnégyéves Offenbach a tüde-
jét gyógyiteni. Egyszerű parasztemberek a 
házigazdái, ezeknél ismerkedik meg Schneider 
Hortenziával, a későbbi idők hires Offen-
bach primadonájával. Hortenzia itt még 
egyszerű kis leány, aki a szintén gyerekle-
ány Hermine szerelmével is alig tudja fel-
venni a veisenyt. Ugyancsak itt tartózkodik 
Montagean Eugenia, a későbbi császárné is. 
A fiatal Offenbach megtetszik Eugéniának, 
ugy, hogy ezt az érzését mér eltitkolni is 
alig tudja ; Offenbach pedig három nő sze-
relme között negyedik szerelmének a muzsi-
kának él. 

A második felvonás Párisban történik, 
a császári palotában, tizenkét évvel később. 
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itt már Offenbach hires, ünnepelt zeneszerző. 
A császárné magával hozta Párisba úgyszól-
ván az egész pradesi környezetét, A kis Her-
mine is itt van, most már mint a császárnő 
udvarhölgye. Az elmúlt tizenkét esztendő 
alatt nem változott Offenbach iránt érzett 
szerelme, csak fájdalmasabb lett. Fájdalma-
sabb azért is, mert a császárnő most már 
sokkal nagyobb sikerrel szereti Offenbachot. 
Saját- szemeivel látja, hogy mi történik kö-
rülötte, úgyszólván tanúja a császárné és 
Offenbach gyakori találkozásainak. Egy ilyen 
találkozást a gyanakvó császár megles és 
már királyi tragédia készülődik, amikor a 
szenvedő szerelmes Hermine, magára vállalja 
a bünt. Azt mondja, hogy 
ő volt az, akit a császár 
látott és nem a csá-
szárné. Ezért a nemes cse-
lekedetéért meg is van a 
jutalma: Offenbach fele-
sége lesz. 

— A harmadik felvo-
násban máraz élete utolsó 
óráit élő Offenbachot lát-
juk, akinek lelkében semmi 
más nincs, csak aggódás 
Hoffmannjáért. Mellette 
van legjobb barátja Ma-
yerbeer és eljönnek hozzá 
barátai, hogy utolszór lás-
sák. Offenbach lázálmá-
ban végigéli életének sok 
nagy eseménvét. megele-
ve nedik előtte a Széd 
Heléna párisi premierje 
Schneider Hortensia, a 
császárné —azután össze-
csukódik a háttérfüggöny 
és nem marad mindabból 
a sok szenvedésből és 
gyönyörűségből más, mint 
a Hoffmann, kit lelke meg-
szült, de szemei nem lát-
hattak. 

A zene olyan, hogy már a próbakon köny-
nyeket csal ki a szemünkből minden taktusa. 
Három különböző korú és változó karakterű 
alakot játszom egy személyről, olyan skála 
ez, amilyen ritkán akad operettben. Izgatot-
lam várom a premiert, ameddig még igen 
sok munkánk lesz a darabbal, mert ebben 
az előadásban mindennek és mindenkinek 
tökéletesnek kell lenni. 

Két vezető női szerep van a darabban 
ezeket Péchy Erzsi és Lábass Juci játsszák. 
A kis Hermint egy uj színésznő, Abonyi Má-
ria bemutatkozása lesz. Nádor, Lalabár, Ujj 
Kálmánon kívül még sok kisebb nagyobb 
kedves és hálás szerep van a darabban. 

"<• * 

— Ez a tartalom vázla-
tos kivonata, ez csak na-
gyon kevés belőle. A fő- j 
cselekményen kivül ked-
ves, mulatságos epizodok — 
követik egymást, emellett 
a korrajz is érdekes és hü. 

NÉMETH JULISKA (Yu-Shi) SZABÖ GYULA (Bradford) 
Eskütéri Színház : „Yu-Shi" (Angelo totográtia) 
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Felhő Rózsi, Ihász Lajos 

(Angelo fotográfia) 

Szenzációja van a Royal Orfeum uj mű-
sorának. Egy operett ez a szenzáció, mellyel 
ugy kell foglalkozni, mintha valamelyik éne-
kes színházunk mutatta volna be. Mert bár-
melyik nagy operettszínház színpadán meg-
állná helyét a „Csatogánydal." Az újdonság 
muzsikáját Zerkouitz Béla, az orfeum neves 
háziszerzője irta, a librettó Harmath Imre 
munkája. Mindkettőről csak a legteljesebb 
elismeréssel lehet szólani. Zerkouitz muzsi-
kája valóban elsőrangú, csupa finomság és 
csupa ötlet, Harmath Imre pedig poétikus, 
érdekes történetet irt meg öt képben. Egy kis 

parasztlányról szól ez a történet. Lidinek 
hívják és szerelmes, tizenhat éves talán, egy 
drága, harmatos mezei virág, akit elkábít egy 
öreg bakter meséje a tündér királykisasszony-
ról. Egy cselédudvarban mesél az öreg bak-
ter Lidinek és mátkájának Gyurinak, a béres-
nek. A cselédudvar fölött büszkén és daco-
san trónol a régi kastély, melynek ötven 
esztendeje nincs lakója. Most éikezett csak 
annyi év után az öreg gróf fiatal feleségével 
valahonnan tengeren túlról. Miről másról 
mesélhetne az öreg bakter, mint a titokzatos 
kastélyról s a tündér királykjsasszonyról, aki. 
egyszer kézen fogott egy kis parasztlányt és 
elvitte magával ragyagó palotákba, fényes 
színpadokra. Szól a mese . . . és a bakter 
suttogó hangja mellett elalszik Lidike. És 
végig álmodja a mesét. 

Megjelenik a tündér, kézenfogja és elviszi 

Csillag Mári, Gários Irén, Tőkés Aranka 
Royal Orfeum ; .CSALOGÁNYDAL- ' 
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£-]— Hé te lány ébredj! — kiáltja — hasadra 
süt mér a nap. 

És jön Gyurka is, prüszkölve, agyonfázva. 
A kastély körül ólálkodott az éjjel, a szép-
grófnő ablaka alatt, de egy lakáj nyakon ön-
tötte egy dézsa vizzel. 

— Hát te élsz ? — ébred boldogan Lidi & 
odaborul mátkája kablére. 

A mezőről harsányan zeng a műnkében 
menők dala. Vége az álomnak. 

m 

Ehez a kedves, bájo3 történethez — me-
lyért minden dicséret megilleti Harmath Imr 

1VÁNYI DEZSŐ és HERENDY MANCI 
Royal Orfeum : „Csalogánydal" 

(Angelo fotografia) 

magéval a titokzatos kastélyba, ahol a grófnő 
és a gróf fogadják — a hires énekesnőt. 
Mert azzá varázsolta Lidikét a tündér és 
selymes, bársonyos toillettet is varázsolt tes-
tére a kis virágos pruszlik, a vékonyka kar-
tonszoknya helyett és nyakára a kaláris he-
lyett ragyogó gyémánt ékszereket varázsolt. 

A kastélyban természetesen ott van Gyurka 
is, de nem mint bére3, hanem mint elegáns 
gróf, akibe beleszeret a kegyelmes asszony. 
És ott van a bakter is, mint frakkos, érdem-
jeles impresszáriója Lidikének, a világhírű 
énekesnőnek. Nem valami boldog a kis pa-
rasztlány álma. A grófnő elszereti tőle Gyur--
kát, akit arra kényszerit, hogy késő éjjel egy 
vakmerő Iovasbravurt vigyen véghez. Gyurka 
neki vág az éjszakának, bátran, snájdigul, 
d e a lova megbokrosodik, ledobja és haldo-
kolva hozzák szegényt vissza a kastélyba. 
És Gyurka most már nem a grófnőt keresi 

[megtört szemekkel, Lidike után nyújtja két 
kezét, az ő nevét suttogja haldokolva: Az 
álom itt már küzd a valósággal, a világhírű 

; énekesnő odaborul Gyurkára és szinte sikoltja : 
- Én vagyok a Lidi I "A te Lidid Gyurka I 
A tündér megragadja a Lidike kezét. Hir-

telen változás és ismét a cselédudvarban va-
gyunk. Hajnalodik. A mezőkről száll a ká-
bító széna illat. Korán kelő pacsirták röpül-
nek az ébredő nap felé. Lidi ott fekszik a 
cselédudvar virágos kertecskéjében, illatos 
mályvák, verbénák, vigyáznak álmára. Jön 
az öreg bakter, vállán a dárda, azon lóg 
pislákolva a lámpája. 

HERENDY MANCI és DEZSŐFFY LÁSZLÓ» 
Royal Orfeum : „Csalogánydal" 

(Angelo fotogratia) 
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rét — irt muzsikát Zerkovitz Béla. Egyik 
száma az operettnek jobb, mint a másik. A 
gróf, a grófnő és Cyurka tercettje („Csak ugy 
élj a nővel vissza, ha mit sem sejt a férj") 
mulatságos és csupa melódia, a bakter és a 
három vénkisasszony dala pedig ötletes Offen-
bach-paródia : 

„Pardon ezt meg irta 
Az Offenbach, az Offenbach, 
Az Otfenbach Jakab.", 

Nagyon szép és hatásos az a dal, melyet 
á grófnő és Lidike énekelnek : 

„Fekete éjben holló száll. 
Valaki tőlünk távol jár. 
Valakit visszavárunk féltve, 
Valaki messze szállt az éjbe." 

S végül, az operett legszebb dala, Lidike 
belépéje : 

„Lidikém, Lidikém, 
Füttyös kis csalogány. 
Álmaiban édes angyalkám, 
Gondolsz-e rém ?" 

* A Royal Orfeum nagyszerű előadásban 
hozta szinre a „Csalogánydalt". A színpa-
dok pazarok, a rendezés — Virágh Jenő 
munkája — elsőrangú. Lidikét Herendy Manci, 
a füttyös primadonna játssza, akit a közön-
ség meleg ovációval köszöntött, hogy vissza-
tért a színpadra. Dezsőffy László nagy éne-
kes bonvivant szerepat játszik. Ez a kitűnő, 
tehetséges színész, mint bonvivánt is dere-
kasan megállja a helyét. Hódítóan elegáns 
szépen énekel, nagszerűen táncol. Ihász az 
öreg gróf szerepéből csinált kabinet alakí-
tást, Iványi pedig, mint az öreg bakter érde-
melt ki tapsot és elösmerést. Sóváry Margit 
tündéri tündér volt és igen mulatságos a há-
rom vénkisasszony szerepében Gárdos Irén 
Csillag Márk és Tőkés Aranka. A zenekart 
Huber Miksa vezette lendületesen. - • 

A Royal Orfeum egész műsora méltó az 
operetthez. Pest kedvencei a Manleyok uj 
táncokat hoznak s ugyanolyan nagy a sike-
rük, mint három hónap óta minden este. 
Solti Hermin és Virágh Jenő pompás uj 
kuplékat énekelnek, Sándor Stefi és Dezsőffy 
táncduetjét minden nap megismételteti a kö 
zönség. 

Pár elsőrangú artista szám egészíti ki még 
a műsort. Valóban elsőrangú Ku-Ka-Di az 
arany Mefisztó produkciója. Midenkinnek 
meg kell nézni ezt a titokzatos számot. Are, 
az énekes táncos görög gladiátor csoport 
Margó Astoria a délamerikai céllövőnő és 
Kristensen, aki a háromszoros nyújtón végzi 
halálmegvető mutatványát — csupa szenzáció ! 

DEZSŐFFY LÁSZLÓ 
Royal Orfeum : „C'salogánydal" 

(Angelo fotográfia) 
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A s z u f H a j ó - d a r a } > 

Koronként fe lbukkan m i n d e n sz inház 
é le tében a premiert megelőző idők egyik 
sa j á t ságos tüne te : a c immizér ia . Az a 
cim, amit a szerző adot t a d a r a b j á n a k , 
a sz ínházná l nem tetszik, viszont a z o k a 
cimek, amelyeke t igazgató, titkár, ren-
dező, főszereplő esze lnek ki a d a r a b 
s z á m á r a , a szerzőnek nem tetszenek. Az 
u j c imek s z á z á v a l teremnek, de a szín-
házi vezérkar mindegyikre össze ránco l j a 
a homlokát és mindegyiket elveti. A da -
rabot m á r j a v á b a n próbá l ják , a z első 
kommüniké t már ki kel lene adn i és a 
d a r a b n a k még mindig n incs c ime. 

Egyelőre ez a helyzet a Vígszínház-
nál, ahol Hajó Sándor u j d a r a b j a követ-
kezik a műsoron . Mire a Sz ínházi Élet 
e s z á m a napvi lágot lát, t a lán már meg-
talál ták a H a j ó d a r a b ta lá ló cimét. Egy-
előre a z o n b a n H a j ó Sándo r azt a kevés 
időt, amit a szo rga lmas és gondos pró-
b á k u tán m a r a d neki, a r ra fordítja, hogy 
ül és mereven m a g a elé néz . Cimen gon-
dolkozik. De nem jut e s z é b e semmi , mert 
m á r éppen eléggé elfáradt . Minden pró-

b á n elejétől végig ott ül és n o h a nagy 
gyönyörűséggel szemléli , hogy Jób Dá-
niel, a j övendő iga;:gató, milyen pá ra t -
lan f inomsággal , ízléssel és hozzáér tés-
sel formál ja ki a z e lőadás t , még i s : a z 
órákig tartó o d a a d ó figyelem és t a n á c s -
kozás a l a p o s a n e l fá rasz t ja még a z o lyan 
s z á l a s legényt is, mint H a j ó Sándor . És 
jó cim n e m jut eszébe . 

Ilyenkor azt s zokás csinálni , hogy a 
sz inház pub l iká l j a a d a r a b rövid tartal-
mát, a közönség az lán özönével küldi 
be a címeket s a beküldőitek között 
végre is a k a d jó. Nem egy s z í n d a r a b 
kapott már igy cimet a Sz ínházi Élet 
révén. De ennek a;: e l j á rá snak most 
a k a d á l y a van . H a j ó ttzok közé a szer-
zők közé tartozik, akik esküdt el lenségei 
a sz ínházi r e k l á m n a t és g o n d o s a n el-
zá r j ák a közönség elől a d a r a b részle-
teit mindaddig , mig a főp róbán úgyis 
mindent megtud a saj tó és a művész -
világ. A p róbák alatt a Vígsz ínház néző-
terének be járása i t g o n d o s a n lezár ják , 
senki a z a j tón se be, s e ki, a szereplők-

URAY TIVADAR, KÖKÉNY ILONA, TÖRZS JENŐ, BÁTHORY G1ZA ÉS RÁKOSI SZID! 
Magyar Szinház : „Ida" 

(Diskay felvétel •> 
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l>ől ha rapófogóva l sem lehet semmit ki-
h ú z n i a da rab ró l . 

Egyetmést a z o n b a n a z indiszkréció 
-veszedelme nélkül is el lehet árulni az 
u j Ha jó -da rab ró l . H á r o m fe lvonásos víg-
játék, modern mil iőben játszik, mind a 
h á r o m fe lvonásénak u g y a n a z a szín-
he lye : egy budapes t i panz ió . Ennek a 
p a n z i ó n a k egy sa já t ház i története a d j a 
a d a r a b — egyelőre sz igorúan titkolt — 
tar ta lmát , amely a d a r a b szerint egy n a p 
leforgása alatt já tszódik le. A főszerep-
lők a panz ió lakói, s z á m szerint heten, 
•ezeket a sz inház első erői já tss?ák. 

A női főszerep Gombaszögi Fr idáé, 
akit közönsége kitűnő sze repben fog 
most üdvözölni . Leányos , sőt gyermek-
l eányos mode rn fiatal pesti nőt ábrázol , 
a szerző már a p róbákon el van ragad-
tatva a l ak í t á sának üde é s ifjú bájé tó l . 

A két férfi főszerep közül a z egyik 
Fenyvesi Emilé. Ö egy furcsa, érdekes , 

MAGTAR ERZSI (Elsie) 
Eskütéri Szinház : „Yu-Shi" 

(Angelo totografia) 

ROSS JENŐ, NÉMETH JULISKA 
(Jonny) (Yu-Shi) 

Eskütéri Szinház : „Yu-Shi" 
(Angelo fotografia) 

m a r k á n s egyéniségű, o r d e n á r é modorú 
férfit játszik, viszont a más ik férfi fő-
szereplő Tanay Frigyes, egy ravasz , 
ügyes pes ' i ügyvédet fog ábrázoln i , olyan-
féle embert , akit Pesten link embernek 
hivnak, 

E há rom főszerepen kivül még négy 
vezetőszerep v a n a d a r a b b a n . Nagyon 
íó és kedves szerep a Gombaszögi Elláé, 
aki egy pesti szerkesztőség stenotipis táját 
já tssza, vagyis o lyan redakc ioná l i s kis-
asszonyt , aki gyorsirónő és gépírónő. 
Gách Li l lának egy med ikus k isasszony 
szerepe jutott és a szerző nagyon örül 
neki, hogy n e m c s a k fe l tűnően tehetséges 
is. Hajdú József, aki most került át a 
Nemzetiből a Vígsz ínházba , hires kabi-
ne ta lak i tása inak s z á m á t most egy dro-
guista p o m p á s f igurájával fogja szaporí-
tani. Nagyon kedves szerepe van Pallay 
Rózsinak is, ak i re a szerző egy cs inos 
fiatal özvegy ábrázo lásá t bízta. 

A bemuta tó n a p j a még nem bizonyos, 
november első fe lében mindenese t re 
megtar t ják a premiert. És h a a da rab ró l 
egyelőre é d e s keveset lehet is tudni , 
anny i mér l á t a t l anban is bizonyos, hogy 
a m i H a j ó tollából kikerül, az csak na-
gyon f inom, nagyon sz ínvonalas , d e egy-
szersmind nagyon é rdekes lehet. 
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» 

PERCEL OLGA (Lancelot) 
Es'utéri Színház: „A^babe' (Angelo felv.) 
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BorisKa 
Irta: SZENES BÊLA 

Boriska jDtt áll a barátságos falusi ház 
fehér tornácán a virágos oszlophoz tá-
maszkodva. Az udvaron édes atyja, a jó-
módú gazda-ember valami pesti vendéggel 
beszélget, Boriska szép fejét odahajtja az 
oszlophoz, a felfutó virágok mellé, ugy 
hallgatja őket. Äz öreg Nap megáll egy 
percre az udvar fölött és fiatalos hévvel 
simogatja, cirógatja végig Boriska karcsú 
alakját, tüzes csókot nyom az üde, szép ar-
cára, arany szalagot fon hajába. 

A szép világos-virágos szoknya kénye-
sen libben-lebben, amint Boriska a mus-
kátlis cserepek mellé lép. Virág a virá-
gok között, napsugár a napsütésben, öröm 
és boldogsági nézni őt. 

Aztán vendégek jönnek, Boriskának név-
napja van, cigány is előkerül valahonnan. 
Boriska jön-megy, mosolyog, beszél, nótá-
zik, gyönyörűség hallgatni a szép magyar 
nótáit és esti harang tisztaságú, szépen 
szóló magyar beszédét... 

Magamfajta szinházi ember önkéntelenül 
is arra gondol: miért nem viszik az ilyen 
igaz magyar hangulatot a színpadra, miért 
nem akad színésznő, aki a magyar lánynak 
ezt a minden mozdulatában megnyilvánuló 
nemes büszkeségét utánozhatatlan frissesé-
gét, szépségnek, testtartásnak, a járásnak, 

tekintetnek, a magyar zavarnak, inaknak 
és táncnak ezt a tökéletes harmóniáját a 
színpadra tudná varázsolni? 

— Hogy tetszik a Molnár Aranka — 
szól e percben valaki hozzám. 

— Kicsoda? — akartam kérdezni — de 
a következő pillanatban mintha álom-igé-
zetből ébredtem volna, ráeszméltein* a való-
ságra, nem falun vagyok, hanem délben a 
Vígszínházban az «Éjjel az erdőn» házi fő-
próbáján. 

Molnár Aranka játéka elfelejtette velem, 
hogy amit látok, «játék», hogy a fehér, 
falusi ház csupán a Vígszínház díszlete. 
Hz, hogy Boriska színésznő, ki e percben 
szerepet játszik és hogy a napfény, mely 
barna haját cirógatja a színpadi reflek-
torból jön. 

Amig a színházban ültem, elfelejtettem, 
hogy színházban vagyok, mikor elmentem a 
színházból, sokáig nem tudtam elfelejteni, 
hogy színházban voltam. 

A BLAHA-AKC1Ó. Bethlen Bruckner 
Pál P á p á n já tszó sz in ta rsu la ta a „Szin-
ház i Elet" B laha akc ió j a j a v á r a e lőadás t 
rendezett , melynek t iszta jövede lmét , 
500 koronát a direktor bekü ld t e hozzánk . 
Ezzel az 500 koronáva l gyűj tésünk ed-
digi e r e d m é n y e 168.752 korona. A p á p a i 
s z í n h á z ezzel az e lőadás sa l köve tendő 
példát állított minden vidéki társulat e l é . 

KERTÉSZ DEZSŐ, MOLNÁR ARANKA, LUKÁCS PÁL 
Vígszínház : »Éjjel az erdőn" 

(Diskay felvétele» 
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Rz idei moziszezon különösen gazdag 
szenzációkban. R határok megnyíltak, film-
vállalataink egymásután szerzik meg a nyu-
gati filmkultura legjobb produkcióit. Né-
hány hét múlva ismét elsőrangú attrakció 
készül Pestre s az uj attrakciók két uj 
szinésznőt fognak beiktatni a mozicsilla-

FANNY WARD 
és partnere a „Tüzes ostor" 

cimü filmben 

gok sorába. Rz egyik mozicsillag Gaby 
Daislys. M:ndenki ismeri a híres táncos-
nőt, akit Mánuel portugál királlyal kapcso-
latban emlegettek sokat. Gaby Daislys most 
szerppel először mozivásznon. Egy francia 
filmjátéknak, a «Párisi nő»-nek fogja a 
főszerepét eljátszani. Valóban gazdag, igazi 
luxusfihn a «Párisi nő», amelyben a fran-
cia főváros minden pompája, fényessége 
fölvonul. Ragyogó estélyek, lóversenyek, pá-
risi premierek képel váltakoznak a filmen, 
amelyben Gaby Daislys az eleganciát a női 
sikket, a félvilági életet a legcsodásabb 
jeleneteken át mutatja be. 

Ä másik filmcsillag neve: Fanny Ward. 
Amerika első drámai művésznője, egy szub-
tilis, törékeny angol szépség, maga az élő 
tragikum. Két amerikai filmben az «Embe-
rek vagyunk» és a «Tüzes astor» cimü drá-
mákban fog bemutatkozni Pesten. Fanny 
Ward-nak is nemsokára abban a sorozat-
ban lesz a helye, amely Asta Nielsen-nel 
kezdődik és olyanok foglalnak helyet ben-
ne, mint Fern Andra, P. Menichelli, Ly-
dia Borelli. 

Két uj mo3icsillag 

GABY DAISLYS 
„Párisi nő" cimü filmben 

« 

m 

• 
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M c ï f Winter a Fővárosi Orfeumban. 

Hires m^zistarokat igen ritkán láthat a 
közönség szinoadon Nálunk eddig csak Asta 
Nielsen, Psylander és Rita Sachetto lépett fel. 
A detektív filmek óriási népszerűsége dacéra, 
eddig még' nem sikerült Pestre hozni egy di-
rektornak sem a mozi detektív királyokat, 
mert már békében is hallatlan korona össze-
geket kívántak fellépti dijjul. A Fővárosi Or-
feum igazgatósága most végre azzal kedves-
kedik a publikumnak, hogy sikerült vendég-
szereplésre leszerződtetnie a legnépszerűbb 
detektív-hőft, a kedves Nick Wintert, akinek 
bámulatos trükkjeit, nagyszerű játékát a pub-
likum apraja-nagyja ismeri a filmekről. 

Nick Winter egy saját szerzeményű egy-
felvonásos főszerepét játssza el a Fővárosi 
Orfeum uj műsorában. Nemcsak színészi 
produkciónak, de ötletnek is kitűnő ez a da-
rab. Megeleveníti a mozifilmek vérfagyasztó 
jeleneleit, csak ugy ontja magából a hihetet-
len és újszerű trükkök egész sorozatát és a 
végén egy mesteri kézre valló ötlettel, átala-
kul falrengető bohózattá. 

NICK WINTER 
Fővárosi Orfeum : „Az öldöklő tű" 

(Diskay felvétele) 

A nagyszerű darab tartalma a következő : 
Nick Winter már hosszú idő óta üldöz egy 

veszedelmes gonosztevő-bandát, amelynek 
tagjai már hónapok óta rettegésben tartják 
az egész környékét. A legnagyobb életvesze-
delmek árán végre sikerül megszereznie a 
banda tagjainak névsorát, akik között egy 
nagyon szép nő is van. A gonosztevők meg-
tudják, hogy a háló egyre szűkebbre fonódik 
körülöttük és elhatározzák, hogy a Nick Win-
ter Íróasztalában lévő névsort minden áron 
megszerzik. A banda -nőtagja vállalkozik erre 
a feladatra. Belopódzik a detektív lakásába 
és megkeríti az iratot, de Nick elcsípi. A 
rablók azonban az ablakon keresztül beron-
tanak a szobába és halálosan megsebe-
sítik a detektívet. Nick Wm'er az utolsó 
pillanatban kitépi magát a rablók karjaiból, 
revolvert ránt és az ajtón ki akar menekülni-
A rablók utánna vetik magukat, ugy hogy 
az egyik az ajtó melletti falról ledönt egy 
képet. Ebben a pillanatban — nem nvilik 
meg a titkos sülyedő, nem robban fel az 
előre elkészített pokolgép, nem omlik össze 
a ház és nem ront be a rendőrség, hanem 
beront a mozi operateur rettenetes arccal és 
ráordít a társaságra : 

— Szerencsétlenek, mit csinálnak ? Tönkre 
tették a képet, most kezdhetjük élőről az 
egész felvételt I 

A publikum pedig, aki eddig azt hitte, hogy 
hamisítatlan nickwinteri.detektív dráma ját-
szódik le előtte, most feleszmél és olyan ha-
hota következik, amilyet a legtizenhárom-
próbásabb francia bohózatnál sem hallottunk. 

Nick Winter valóban mesterien játszotta el 
ezt a szerepet. Nemcsak a mozdulataival, a 
hihetetlen nyugodtságával és természetességé-
vel éri el a hatást, hanem beszélő színésznek 
is legelsőrangu. Mindezeken a kiváló színészi 
tulajdonságain felül, még à legrokonszenvesebb 
egyéniség is. Nick Winter partnerei is egytől-
egyig kitűnőek. Különösen Antal Erzsi, aki 
a rablóbanda nőtagját játszotta kitűnően. Na-
gyon jó volt Gárdái Lajos egy gonosztevő 
szerepében. Közvetlensége, nagyszerű orgá-
numa, ereje különösen hatottak. A többi 
szereplők is pompásan játszottak. 

A műsor másik darabja is aktuális. Bur-
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ANTAL ERZSI 
Fővárosi Orfeum: A burlingtoni jaguár 

(Diskay felvétele) 

lingtoni Jaguár cimű bohózat, egész esté 
betöltő színpadi műnek is beillene ez a négy 
képből álló pompás darab. A cselekménye 
fordulatos, ötletes és újszerű. Arról van szó, 
hogy a primadonna lemondja az előadást, 
nincsen, aki a szerepét eljátssza. A szoba-
lánya egész napokon keresztül hallotta oda-
haza tanulni a szerepet, ugy hogy maga is 
megtanulta. Vállalkozik is rá, hogy megmenti 
az előadást és eljátssza a szerepet. Bátyja 
elviszi a színházhoz, ahol természetesen 
roppant nagy örömmel fogadják. Elkezdődik 
az előadás, a szobalány-primadonna kimegy 
a színpadra, de mér az első számában olyan 
hamisan énekel, hogy a karmester őrültként 
ugrik ki a zenekarból és otthagyja az egész 
előadást. Szerencsére most sem történik baj, 
mert a karzaton jelen van a szobalány 
bátyja "Bimbó Jani, aki hallatlanul drukkol 
a nővére sikeréért. Amikor meglátja, hogy 
nincsen karmester, lerohan a zenekarba, 
kezébe veszi a dirigáló pálcát és elkezd ha-
donászni — azt hiszi ennyiből áll a dirigá-

lás. Természetesen összemegy minden, de 
Bimbó Jani kedves közvetlenségével mégis 
megmenti az előadást. 

Bim))ó Janit herenczy Károly játszotta. Tö-
kéletes volt ebben a szerepben. Nagyszerű 
színészi képességei, eredeti egyénisége tág 
teret talált a pompás figurában. Minden sza-
vát harsogó kacagás követte. Énekszámait 
meg kellett újráznia, különösen nézőtéri jele» 
netei voltak frappánsak. 

Antal Erzsi, Klári szerepében is elsőrangú 
volt. Pompás kabinet figurát alakilott Nóvák 
Mihály. Kitűnően játszotta Perényi Sári is 
Mókus Zsazsa szerepét. Hunyadi egy vi-
déki színigazgató alakjából csinált pompás 
figurát. Kedves volt Deli Lajos is. 

Sikk Rezső, rendezte a darabot igen ötle-
tesen. Pepita Sztaszynszky a m. kir. opera-
ház primaballerinájának csodálatos és a mű-
vészet legtökéletesebb fokán álló táncai is 
igen nagy hatást keltettek. Különösen egyik 
Liszt rapszódiát táncolta klasszikusan nemes 
művészettel a szép és fiatal művésznő. 

A magánszámok is nagyszerűek. Hunyadi 
Emil női számot ad elő, női ruhában igen 

NICK, WINTER és ANTAL ERZSI 
Fővárosi Orfeum : „Az öldöklő tű" 

(Diskay felvitele) 
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kedvesen. Perényi Sári pedig egy chansont 
ad elő nagyon finoman. 

Az artista részben is egytől-egyig szenzá-
ciós és egészen uj külföldi attrakciók vannak. 
Sandvina, a női herkules, Nadrage, a világ-
hírű hasbeszélő, a két Rosello, idomított ku-
tyái, Bumszty, exentrikusok és The Clerton, 
zsonglőrök egytől-egvig szenzációs számok. 

Opereííe 
Személyek: Egy ur, aki vagyonos 
S a primadonna, aki aranyos. 

Egy másik ur, ki fölöttébb szegény • 
S a művésznő van szive rejtekén. 

A nő mosolyog erre — arra is — 
Többek közt a szegény fiúra is. 

Premier. Izgalmak és intrikák, 
Virágkosarak s — néhány szál virág-

Táncok, sikerek, könnyű dallamok. 
Sóhajt a fiu: még ma meghalok. 

Egy autó, amely elrohan vadul — 
Benn a művésznő és a frakkos ur. 

A kocsiból kilép a karcsú láb, 
Selyem suhog mögötte és virág.. 

Fönn egy függöny gördül le csöndesen 
— És lenn a fiu sir keservesen. 

Farkas Imre 

Autogramm délelőii 

November 14-én vasárnap délelőtt 
féltizenkét órakor lesz az uj szezon 
második autógramm délelőttje a 
Színházi Élet boltjában, (Erzsébet-
körut 29.) Ez alkalommal az Eskütéri 
Színház ú jdonságának, a „Yu-Shi"-
nak két pr imadonnája : 

Németh Juliska és Magyar Erzsi 
adnak autogrammot. Egy autógramm 
ára 1 korona, mely a Budapesti Szí-
nészek Szövetségének jótékonysági 
alapjáé. 

GÁRDAY LAJOS 
Fővárosi Orfeum : .Az öldöklő tű" 

(Diskay felvétele) 

FERENCZI KÁROLY 
Fővárosi Orfeum: A burlingtoni jaguár 

(Diskay felvétele) 
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Romantika 
Casanova a Szerecsen-utcából átrándult a 

Körútra — Galelta Ferenc, a „Szerelem kirá-
lyáénak címszereplője, aki eddig még egy-
általában nem lépett fel kabaréban az Intim 
Kabaréba rándult át hosszabb vendégsze-
replésre. 

Mivel mással kedveskedhet egy vendég-
szereplő bonvivántnak a direktora, mint egy 
pompás operettel ? Ebből a szempontból 
nem neheztelhet Galetta Leopold Gyulára, 
az Intim Kabaré igazgatójára. Olyan pom-
pás egyfelvonásos operettet kapott a „Ro-
manfifetí"-ban, hogy keresve sem lehetett 
volna találni különbet. Minden meg van eb-
ben a vidám kis darabban, ami szem s 
szájnak és közönségnek ingere. Mulatságos 
szöveg, behizelgően kedves muzsika, nagy-
szerű táncok. 

Kalmár Tibor irta a „Romantika" librettó-
ját és már a mesével nyert ügye van. A 
Csillag nővérekről szól a szövegkönyv a há-
rom kedves Csillag-lányról, azok kcfeött is 
leginkább a középsőről : Böskéről. Nagyon 

GALETTA FERENC ÉS SZELESS ELZA 
Intim Kabaré : .Romantika" 

(Angelo fotografia) 

S1M0NYI DEZSŐ ÉS LÁSZLÓ BÖSKE 
Intim Kabaré : „Főrendező ur I" 

(Angelo fotografia; 

rendes nő ez a Böske. Szép is, jó is, gazdag 
is, szerelmes !s, csak éppen egy bogara van, 
hogy átkozottul szereti a romantikát. Addig, 
amig nem jön egy férfi, aki kiábrándítja eb-
ből a rögeszméjéből. Szolnoki Ernőnek hív-
ják a fiatalembert, aki előbb jó leckét ad 
Böskének, aztán pedig boldogan leplezi le 
a tréfát, hogy elnyerje imádottja kezét. 

Ehhez az épkézláb szöveghez simul He-
tényi Héidlberg temperamentumos muzsi-" 
kája. Igen gazdag a partitura is, egész se-
reg szép dal van benne. Böske belépője 
„Vidám légy, pajkos, eleven", Szolnoky dala 
„Miért kisért a régi vágy" valamint a nagy 
duett „A régi romantikus csudás korszak" — 
egytől-egyig népszerűségre számithatnak. 

És csak legszebben lehet irni az előadás-
ról. Böskét, a primadonna szerepet Szeless 
Elza játszotta elsőrangúan. Kedvessége, ter-
mészetes humora, szép éneke, sikkes táncai 
tették valóban slágerré az operettet. Kitűnő 
partnere Galetta Ferenc, aki Szolnoky Ernőt 
játszotta. Minden dalát meg kellett ismételnie 
a vendégművésznek Hóditóvolt, igazi, min-
den tekintetben izig-vérig bonvivánt. Kitűnt 
még a darab szereplői közül a talentumos 
Németh Irén szép énekével és kitűnő táncá-
val. A „Micikém, Micikém kis macskám" 
kezdetű duettel különösen nagy tapsot ara-
tott. Méltóan egészítették ki az együttest 
Németh Nándor, Kürthy Teréz, Patkós Eszti, 
Arányi József. Vig Miklós, Kiss Lajos. 

Második kiemelkedő darabja a műsornak 
a „Blanche" cimü kacagtató vigjá(ék. Egy 
furcsa família találkozik össze Blanchenál. 
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akiről senki sem tudja, hogy titokban férjhez 
ment. Ez a francia vígjáték alapötlete, amely-
ből ismét művészi produkciót csinál Szeless 
Elza a főszerep alakitója. Minden szava 
csupa humor és kedvesség. Mellette különö-
sen Bende László a kabaré uj tagja tűnik 
ki. A furcsa família többi alakját Tihanyi 
Oszkár, Németh Nándor, Rónay Géza, Kiss 
Lajos játszották mulatságosan. 

Uj szerzőnek, Keller Andornak darabja a 
„Bilincs" cimü dráma. Valóban első.angut 
prodékálnak ebben elsősorban Rónay Géza, 
aki egy bűnös minisztert elevenít meg, aztán 
Bende László, Kürthy Teréz, Kiss Lajos, 
Arányi József, Szabó Baby, Virágh Rózsi. 

A Revü Szinház másik illusztris tagja Si-
nionyi Dezső szerepel vendégként a műsor 
egyik frappáns kis jelenetében, Forró Pál 

NÉMETH IRÉN 
Intim Kabaré : „Romantika" 

(Angelo fotográfiái 

„Főrendező ur" cimü vígjátékában, A ked-
ves Simonyi mellett egy valóban tehetséges 
uj színésznőt hoz a darab, László Böskét, 
aki humorral és sok közvetlenséggel játsza 
a női főszerepet. Mindkettőjüknek nagy si-
kere van. 

És végül >— de nem utolsó sorban — kell 
megemlékeznünk a „Szervusz kollega" cimü 
bohózatról, amelyben egy hölgy tűnik külö-
nösen ki. A művésznőt Betegh Böskének 
hivják és Kabóca Elemérné a népszerű ka-
barékőltő feleségének szerepében mutat figye-
lemreméltó qualitésokat. Ügyesek a többi sze-
replők, különösen Rónay Géza, Vig Miklós, 
Kiss Lajos és Medgyasszay Hajnalka. 

A novemberi műsor magánszámai is első-
ranguak, Szeless h'lza finom művészettel 
énekel három dalt, Németh Nándor és Vig 
Miklós néhány sikerült kupiét adnak elő. 
Nagy sikere van Németh Irénnek, aki a sze-
relmes pásztorleányról énekel egy dalt és 
Betegh Böskének, aki finoman ad elő egy 
angol dalt. És még sok magánszám, tánc-
duett öregbiti az uj novemberi műsor sikerét. 

A SZERZŐ. A héten nagy 
öröm volt a F é s z e k b e n : 
egy igen népszerű és igen 
irigyelt tagot ünnepel tek 
sürü kézfogással é s éljen-
zéssel abból a za lka lombó l , 
hogy megérkezett Buda-

pestre. Ez dr. Laka tos Viktor, ak i azért 
népszerű , mert a legelőzékenyebb és 
l egbará t ságosabb ur a z o r szágban és 
azért irigyelt, mert t u l a jdonos főorvosa 
egv nagyszerű a b b a z i a i s zana tó iumnak . 

Persze nagy t á r saság fogta körül La-
katost és mindenki é lénken érdeklődött , 
hogy milyen a z élet, milyen a világ 
A b b a z i á b a n . Laka tos olyan gyönyörű 
dolgokat beszélt, hogy a z o n n a l egész 
t á r saság verődött össze o lyanokból , akik 
elhatározták, hogy pár héten belül le-
s z a l a d n a k üdüln i A b b a z i á b a . 

— En is lemegyek* — mond ta Ubul, 
a h í rneves vicc csináló, — és mindjár t 
m - g is m o n d o m D 'Annunz iónak , hogy 
a d j a nekünk vissza — Fiumét. 

— Egy ilyen magyar irredentistát — 
szólt közbe valaki — nem is fog fogadni 
D 'Annunzió , Még ki se jön az e lőszobába . 

— Dehogy nem, — m o n d j a Ubul, — 
m a j d elkiáltom m a g a m , hogy „Szerző I 
Szerző i", — akkor biztosan kijön. 
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INTIM PISTA, hogy mi újság a szin 
házi világban ? 

— Csupa estély. 
Már annyira megy a 
dolog, hogy két héttel 
előre minden estém 
le van foglalva. Csak 
ókkor jutok szabad 
estéhez, ha valahol 
véletlenül az utolsó 
pillanatban lemonda-
nak. 4 

— Mint például? 
— Mint például Fa-

ragó Géza. A kitűnő, 
kedves és mulatságos 
Faragó már hónapok 
óta nagy bánatban 
volt, mert nem tudott 
műteremhez jutni. Pe-
dig most igazán nagy 
szüksége van rá, mert 
egyre-másra tervezi 
az újdonságok leg-
szebb díszleteit. Mű-
terem nélkül tervezte 
szegény a díszleteket 
a Maria del Carmen-
hez, az Idához, a 
Szerelem királyához, 
és nagyon el volt ke-
seredve, hogy mosta 
Király Színház uj da-
rabjának, az Offen-
bachnak a kiállításán 
is műterem nélkül kell 
dolgozni. De çsoda 
történt és Faragó Géza 
műtermet kapott. Ezt 
a nagy örömet perssze 
a kellő felszenteléssel 
szándékozott meg-

ûnnepëfni. Battyubált hivott össze, 
kiki vállalt valamit az estély kellé-
keiből és még egy szénnagykeres-
kedő is volt, aki vállalta a meleghez 
szükséges szenet. Ez a szénnagyke-
reskedő az utolsó pillanatban lemon-
dott. Faragó kénytelen volt lemondani. 
Este fél kilenckor minden meghívott-
nak elküldötte a lemondólevelet, ő 
maga pedig elment vacsorázni a Fé-
szekbe. A levelet azonban senki sem 
kapta meg, mert senki sem hazulról 

HOLLÓS BORA 
Az Apolló Kabaré most szerződtette tagjai közé Hollós Borét, 
egy kedves és tehetséges fiatal színésznőt. Hollós Bora Rózsa-
hegyi Kálmán iskoláját végezte és már vizsgaelőadásain sej-
tette, hogy qualitásos színésznő lesz belőle. Az Apolló Kabaré 

legközelebbi műsorában fog debütálni. 
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ndult Faragóhoz. Az egész társaság 
pontosan beérkezett a sok enni-inni 
valóval a műterembe, ahol Faragó 
helyett farkasorditó hideg fogadta 
őket. Az estély persze elmaradt. 
Beöthy László, aki egy automobil 
borral érkezett meg, egy cédulát sze-
gezett az ajtóra ezzel a felírással-: 
„Ma voltunk itt utoljára". Ezt min-
denki aláirta. De azért legközelebb, 
ha szén lesz, mégis csak elmennek 
mindannyian. 

— Most olyan estélyt mondjon, 
amit meg is tartottak. 

Például Kuszt József estélye, ame-
lyet Rákosi Jenő tiszteletére rende-
zett. A hajdani Népszínház habitüé-
társasága volt jelen a közélet nota-
bilitásaival. Az estély elég jól sikerült 
és elég soká tartott, Sebestyén Géza, 

a Várszínház uj igazgatója, az ilyen-
kor szokásos fekete kávét másnap 
délben itta meg - a Szabadság-kávé-
házban. 

— Aztán? 
— Aztán nagyon kedves estélyt 

adott ifjú Szacelláry György né Huda-
csek-Nelly. A szép Szacéllaryné mind-
azokat a szinhaziàkàt meghívta, akik 
primadonna korában kedvesek vol-
tak neki: volt direktorait, mint pél-
dául Beöthy Lászlót és Márkus De-
zsőt, tanárait, mint például 'Rákosi 
Szidit, volt kollégáit, mint például 
Péchy Erzsit, Szirmai Imrét, Szoyer 
Ilonkát, Latabárt, Nádort. Az est fény-
pontja az a ropogós és nagyszerű 
táncszám volt, amit a mulatság folya-
mán a háziasszony apósa, az örök-
ifjú Gyuri bácsi járt el Péchy Erzsivel. 

MAROSI ADÉL. BOROSS GÉZA, KÖKÉNY ILONA 
Andrássy-uti Színház: „Mátyás-tér" 

(Angclo fotografla) 
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— Aztán 7 
— Aztán tudok egy uzsonnát, de 

ott nem voltam jelen. Csak hölgyek 
uoltak hivatalosak. Solti Hermin ren-
dezett egy teát, amelyre tizenkét hölgy-
ismerősét hiota meg. Háziasszonynak 
lenni mindig fáradságos, de tizenkét 
hölgyvendéggel különösen az. Az 
összes vendégek órákig egyszerre be-
széltek, Solti Hermin minden vendé-
gére figyelt, végre ugy elfáradt, hogy 
kiment a konyhába, lerogyott a 
konyhaszékre és pihent. Viszont van 
egy hölgy Pesten, akinek nincs egy 
perce a pihenésre. A drága Kökény 
Ilona ez a hölgy, aki mostanában ugy 
van este, hogy három színházban 
játszik, még pedig mind a háromban 
egyformán nagyszerűen. A Belvárosi 
Színházban Karinthy egyfelvonáso-
sának női főszerepéi adja, aztán át-
robog az Andrássy-uti Színházhoz, 
ott szólózik, darabban játszik s vé-
gül, amikor az „Idát" adják a Ma-
gyarban, eljátsza még ráadásnak a 
Rákosi-darab egyik legfontosabb sze-
repét. Az Unió Színházai közül a 
Király Színház az egyetlen, ahol 
egyelőre nem játszik. 

— Láttuk Illés Pistát, a hírneves 
autó-szaklapszerkesztőt. Mit tud róla? 

— Hazajött Berlinből a szülei 
aranylakodalmára. Itthon volt bátyja, 
Illés Jenő is, a hires berlini filmren-
dező. Illés Pista követi bátyja nyom-
dokait: leszerződött rendezőnek a 
bécsi Sascha-filmgyárhoz. Vele, Korda 
Sándorral és Kertész Mihállyal a 
Saschának most már három magyar 
rendezője van. 

— Valami érdekes pletykát. 
— Bázár Gittával találkoztam, mi-

előtt elutazott Párisba. Elmondta, 
hogy karácsonykor vissza szándék-
szik jönni Pestre. De nem mint leány, 
hanem mint asszony : egy dúsgazdag 
francia ur feleségül fogja venni. És 
most. . . 

— Tudjuk : siet. Hova ? 
— Jegyeket szerezni a Hajó-pre-

mierre. Kezüket csókolom. 

Tangó-délutánok 
a bécsi TroRaderóban 

Egész Bécs mostanában azokról a Tan-
go-délutánokról beszél, melyeket a Tro-
kaderó-mulatóban tartanak meg minden nap. 
R legelőkelőbb közönség látogatja ezeket 
a tangó-délutánokat, arisztokraták, magas-
rangu katonatisztek és a művészvilág1 teljes 
számban vesz részt a Trokadéro táncdél-
utánjain. Ä legfinomabb és a legelőkelőbb 
itt minden, s a táncrendező itt nem kisebb 
ember, mint Skiasch, a Hofoper balletmes-
tere. 

És aki Bécsnek ezt a nivós, ötletes, ked-
ves mulatságot megszerezte — magyar em-
ber, Edelmann Henrik, az «Esplanad»-szálló 
volt tulajdonosa. Edelmann mielőtt megvette 
volna az «Esplanad»-ot, mint a Jardin 
d'hiver gazdasági főnöke már kiérdemelte 
az egész pesti művészvilág szeretetét, meg-
becsülését, most pedig Bécsben szerez elös-
merést a magyar névnek. Ä bécsi Trokadé-
rot pazar bőkezűséggel, semmi áldozattól 
vissza nem riadva, európai nivóra emelte. 
Legújabb kreációjával, a «tangó délutá-
nokkal» pedig valóbatn a legmegérdemel-
tebb sikert aratta. 

EDELMANN HENRIK 
a bécsi Trocadero tulajdonosa 
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A kupié az a műfaj, amelyben a sorok 
végén a szótagok összerímelni iparkodnak, 
ami gyakran kacagtató hatást idéz elő a 
közönségben. 

A kupié két alkatelemből áll, u. m,: szö-
vegből és zenéből. A két alkatelemnek egy-
máshoz való viszonyát a tudomány még 
nem állapította meg, de a tapasztalat azt 
bÍ7onyitja, hogy a legrosszabb kupié-szöveg 
is megjavul, ha zenét írnak hozzá és a leg-
rosszabb kupié-zene is megjavul, ha szöve-
get kap. Tehát bátran fölállíthatjuk azt a 
tudományos tételt, hogy a legrosszabb szö-
veg és legrosszabb zene egymásra gyakorolt 
kémiai reakciója kupiénak neveztetik. 

A kupié három strófából áll, de a végső 
sorok mindhárom strófában változatlanul 
megismétlődnek, ami a költő munkáját lé-
nyegesen megkönnyíti. Nagyon jól teszi a 
költő, ha, mielőtt a kupiét megírná, előbb 
valami témát keres hozzá, mert ha téma 
nélkül fog a kuplé-iráshoz, gyakran négy-öt 
strófát is kénytelen megírni, amig valami 
eredményre kilyukad. 

A kupiénak az 1912. évi montmartrei kon-
gresszus határozata szerint háromféle témája 
lehet, úgymint: 

A villamos, 
A fűtés, 
A drágaság, 

Arra a fegyelmezettségre és kötelesség-
tudásra, amely a kupié-költők céhében ural-
kodik. szép világot vet az a tény, hogy a 
legritkább esetben akad költő, aki a meg-
állapított téma-kört átlépve, uj témával pró-
bálkoznék. 

\cXAAAjt ! 

Az egyes témák földolgozási módját az 
alábbiakban fogjuk tárgyalni. 

/. A villamos-kupié. 

Az emberiség történelmében voltak kor-
szakok, amikor a villamos még nem volt 
közismert találmány, sőt, manap is vannak 
földünkön helyek, ahová a kupié hamarabb 

hatoltel, mint 
a villamos ; 
ily esetekben 
a kupiéköltő 
villamos he-
lyett lóvasu-

tat, sőt omnibuszt is alkalmazhat. 
A villamos két minőségében dolgozható 

föl kupiévá : mint várakozási alkalom és 
mint bordatörési lehetőség. Mindkét esetben 
kevés eltéréssel ugyanazon eljárási mód 
alkalmaztatik. 

Az első strófában az illetőnek felesége 
szülni óhajt és ezért az illetőnek villanyo-
son kell a szülésznőért elrohannia. 

A második strófában 
A bordatörési 

kupiéban: az il- ; 
lelőnek a jobb sze-
mét kinyomják a bal-
fülén, az esernyőjét 
bedugják a száján, 
hogy jöjjön ki, ahol 
tud, mind a harminc-
két bordáját betörik 
és mind a tizenhá-
rom fogát kiütik. 

A várakozási 
kupiéban: az il-
lető vár. amig a mil-
leniumi emlék elké-
szül, amig az ébre-
dők újból lefeküsz-
nek. míg az állatkerti 
majmok banánával 
és fügével való ete-
tése újból szigorúan 
meg nem tiltatik a 
közönségnek. 

— ' ^ ú d e u n c s m n TKÖEcsoncn 
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A harmadik strófában az illető meghal, 
ami mindig csalhatatlanul mulattató hatást 
idéz elő. 

II. A fűtési kupié 
(Jegyzet Tekintve, hogy utóbbi évek-

ben a kabarék nyáron is jól mennek, a 
nyári hónapokban a fűtési kuplék hőségi 
kuplékkal helyeltesitendők.) 

Az első strófában fázás. Az illető náthás 
és az n helyett d-t mond, m helyett b-t Az 
illető a hideg 
folytán másod-
percenként öt-
száz hetvenhat-
ezer rezgést csi-
nál és igy kis 
hijja, hogy nem 
alakul át fénnyé. 

A második 
strófában sike-
rül cseri-kokszot 
szerezni, amelyet mellényzsebében haza hoz. 
Felsorolása ama' tárgyaknak, amelyek a 
cséri-kokszban találtatnak. (Vigyázat! 
Ócska cipők, használt harisnyák és lyukas 
gummitőmlők felsorolása utóbbi időkben nem 
kacagást, csupán irigységet idéz elő.) 

A harmadik strófában az illető meghal 
amely poen csalhatatlanul nevettető hatást 
kelt. 

III. A drágasági kupié. 

Itt tüzetesebb utasítás nem szükséges. A 
költő mindent beírhat, ami jó és drága. 

Az első két strófában a különféle szük-
ségleti cikkek árának fölsorolása. (Nagyon 
mulattató.) A költő jól teszi, ha a fölsorolt 
árakat havonként tizzel megszorozza és igy 
gondoskodik róla, hogy a kacagtató hatás 
el ne évüljön. 

A harmadik strófában meghal az illető, 
amely fordulat semmiesetre sem téveszti el 
hatását a vidáman szórakozni vágyó kö-
zönség körében. 

A jövő órán a kis drámát fogjuk tárgyalni. 
Nagy Endre 

Őszülés ellM használjon dr. Dvcn 
Hairreetorerl *»m Ml-
festő tier, hantin a baj 
eredeti színét ad)a vlssia. 

30 kor. és postaköltség sllenében szállítják a tönktárak: 
CITY DROGÉRIA B u d a p e s t , IV., EskO-ut 5. es 
HONVÉD DROGÉRIA, f., Atttla-kOrut 2. M i m 

As uf Lancelot 
Bródy Istvánnak nagy gondja volt a 

múlt héten pár napig, Lancelotot keresett. 
Ä «Yu-Shi»-ra készült az Eskütéri Színház, 
Magyar Erzsi már Bradford Eliz szerapér^ 
készült, az ő szerepét a Babá-ban Pásztor 
Ferike vette át, mert a Babá-t nem lehet 
most sem teljesen levenni a műsorról, míg 
az ötvenedik előadáson tul is állandóan 
zsúfolt házat vonz. Végre eszébe jutott a 
mindig ötletes Bródy Istvánnak, hogy a 
Városi Szinlháznak volt egy igen kedve; 
és még tehetségesebb szubrettje, ki már 
egy év óta nem játszik. Azonnal felkereste 
Percei Olgát és megkérte, hogy vállalja 
el a szerepet. Bródy olyan szépen tud rá-
beszélni, hogy Percei Olga nem tudott el-
lentmondani. Két nap múlva már tudta és 
három nap múlva játszotta is a szerepet. 
Még pedig ugy, mintha egész életében ezt 
tanulta volna. És mintha erre a szerepre 
született volna. Fius és pajkos egyénisége 
nagyszerűen érvényesül ebben a nadrág, 
illetve csuklya-szerepben. Hangja is gyö-
nyörűen fejlődött, amióta utoljára hallot-
tuk, különösen a magas fekvésben tisztán 
csengő. Igen graciózusan táncol és a já-
téka is nagyon finom és komoly színészi 
képességekre valló. Különösen az utolsó 
felvonásban volt nagyon jó. 

Régente versengtek a szinésznök ezért 
a szerepért, amely egyet jelentett a siker-
rel és népszerűséggel; ma már alig akad 
ehhez hasonló feladat operett-szinésznő szá-
mára. Igen örvendetes, hogy egy fiatal szí-
nésznőnk valósággal pályadöntő sikerrel 
tudta ezt a szerepet eljátszani. Bródy Ist-
ván azonnal észrevette, hogty Percei Olga 
más feladatokban is elsőrangút produkál-
hat és állandó szerződéssel kínálta meg, 
amelyet a művésznő már alá is irt. 

Az Eskütéri Színház legközelebbi újdon-
ságában már jelentékeny szerepet fog ját-
szani Percei Olga. Bizonyára a Lancelot-
hoz hasonló sikerrel. 

Századok óta hamvadó nagyapáink jeles 
tetteit, követésül a méltó unokáknak, sír-
termeikből mintegy elővarázsolni s a régi. 
omladozott várak emlékeit feleleveníteni : fő-
célja a nemzeti színészetnek. 

(Egy 1833. évi szatmári azinlop után 
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I f j Röxönségi, ujj sxerepiöR és uj iörténeieU 
— asz Operában 

Az Andrássyuti szfinkszek hátán mér nem 
nyargalnak hangos, pajkos utcai gyerkőcök, 
az afrikai nap alól idetévedt csodalények 
dideregve tekintenek maguk elé, az egyik a 
Váci-körut, a másik az Oktogon felé. 

— Benn pedig, az Operaház nézőterén sem 
az idő változott meg, hanem a közönség. 
Sok régi arc eltűnt és helyükbe jöttek ujak, 
frissek, amelyeknek tulajdonosai pezsgőbb 
életet, uj vérkeringést, friss lelkesedést hoztak 
a pirosbársonyos nézőtérre. Különösen észre-
vehető a változás a páholyok látogatóin. A 
páholyok bérlőközönsége ma jóformán egészen 
uj, a fehérbóbitás ajtónyitogatónők még csak 
most tanulják neveiket. Nagyon sokat járnak 
az Operaházba most is József főhercegék. 
Auguszta főhercegnő majdnem minden este 
ott látható páholyában, legtöbbször fenséges 
férje társaságában és gyakran vannak velük 
legidősebb gyeimekeik, Zsófia királyi herceg-
nő es József Ferenc királyi herceg is. A fő-
hercegi páholyt azonban áthelyezték : a fen-
ségek most a baloldali proscénium-páholyban 
foglalnak helyet, mig egykori otthonukat, a 
jobboldalt az angol misszió bérelte ki az 
egész évadra. Állandó páholya van az olasz 
missziónak is, nem is egy. hanem kettő a 
földszinten. A hagyományos miniszterelnöki 
páholy többnyire üres : Teleki Pál gróf kor-
mányelnöki minőségében még egyszer sem 
volt az Operaházban, de annál gyakrabban 
látható a szomszédja, Haller István kultusz-
miniszter. Hogy a politikánál maradjunk, el 
kell mondani azt is, hogy a kisgazdák nem 
nagyon frekventálják az Operaházat. A pá-
holyok közül legnagyobb látogatottságnak 
örvend a két legszélső második emeleti : a 
baloldali az Operaház énekesnői, a jobbol-
dali az énekesei száméra van fentartva és 

minden este roskadásig megtelik mindegyik. 
Innen kritizálják a nem szereplők a szereplő 
kollégáikat a legkülönbözőbb érzelmekkel. 

Nem egyszer van része az operaházi kö-
zönségnek különösebb meglepetésekben is. 
A szinész legérzékenyebb szerve, a beszélő 
orgánum, a prózai színházakban is gyakran 
felmondja a szolgálatot, hát még az énekes-
szinházban ! Elég egy nyitva hagyott ajtó. 
hogy az énekes vagy énekesnő tökéletesen 
berekedjen. Ilyenkor azután következik a 
darab- vagy szerepváltozás, aminek legelső 
látható jele az a festőállvóny, amit az Ope-
raház előcsarnokéban állítanak fel, rajta fe-
kete tóbléval és arra ragasztott fehér cédu-
lával. amely a változást tudomásul adja. A 
legérdekesebb szereplőváltozósnak egy minapi 
Bajazzo-előadásnak közönsége lehetett tanuja. 
Környei Béla közvetlenül az előadás előtt 
mondta le Canio szerepét és már-már arra 
gondoltak, hogy megváltoztatják a műsort, 
amikor jelentkezett a színpadi vezető, Anthes 
György, hogy eléneki ő a szerepet. Fél óra 
múlva már bohócruhában, lisztes képpel je-
lent meg a színpadon a kiváló tenorista és 
minden előzetes próba nélkül elénekelte a 
nehéz szerepet, melyet tőbb, mint egy évti-
zed óta nem énekelt ugy, ahogyan fényko-
réban énekelte, amikor ő volt a primadon-
nája az Operaháznak. 

A szerepváltozásoknál azonban sokkal ér-
dekesebbek a szerepcserék, Az Operaház ve-
zetősége, éppen, hogy kikerülje a darabvól-
tozások kellemetlenségeit, az eddiginél foko-
zottabb mértékbén ügyel arra, hogy egyes 
szerepeket több énekes tudjon. A „Tosca" 
minapi uj betanuláséban a rokonszenves, 
fiatal Palló Imre énekelté Scarpia szerepét, 
mig Angelotti, az Angyalvárból megszökött 

Alapíttatott : 139Û. évben. f E U E K Y K A R O L Y Kábeleim : FElíKY Newyom 

színházi vállalatai 

Palace Theat re Building, Nev-Vorh * 

ségeket Amerikában és Kanadában. Színműveket vess és elhelyez. 
Megszerzi amer ikai d a r a b e k e lőadási Jógát Magyarország területére. 
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jab az Operaház másik kitűnő baritonistája, 
Szende Ferenc volt. 

— Hiába, azért mégis csak nekem van a 
legjobb dolgom, — mondta Szende, aki már 
az évad eleje óta készült Scarpia szerepére. 
- Én már az első felvonás végén vacsorázni 
mehetek, mig te csak a másodikban ülhetsz 
a teritett asztalhoz. 

A „Tosca" második felvonásában ugyanis, 
mint ismeretes, Scarpia annak rendje és 
módja szerint nyilt szinen megvacsorázik-

De fordult a kocka. Alig egy héttel később 
felcserélték a szerepeket : Szende énekelte 
Scarpia szerepét és Palló volt Angelotti. 
Mikor azután Székelyhidy-Cavaradossi kikí-
sérte Pallót az Attavanti-kápolna rácsos aj-
taján át a kulisszák mögé, a megmenekült 
Angelotti diadalmasan kiáltotta a jelenésére 
izgatottan váró Szende felé : 

— De ma én megyek előbb vacsorázni ! 
A színházi vacsora-viccet persze megtud-

ták a többi tagok is, kiknek egy része még 
másnap délelőtt is ennek hatása alatt állott, 
mikor „A windsori vig nők" próbáját tartot-
ták. Nicolai vig operájának utolsó felvonása 
ugyanis teritett asztallal kezdődik, amely 
mellől épp akkor kell a kasírozott gyümöl-
csöket szemlélő társaságnak felkelnie, mikor 
szétlebben a függöny. 

— Még sem járja, — mondta a szép Bu-
dánovics Mária, — hogy tíz óra tájban va-
csorához ültetik az embert és enni se adnak. 

Este, az előadáson azután nagy meglepetés 
érte a szereplőket. A rendezői utasítás sze-
rint jóval a felvonás kezdése előtt elfoglalták 
helyeiket az asztal körül Hajdú Ilona, Bu-
dánovics Mária, Tihanyi Vilma, Szemere 
Árpád és Kálmán Oszkár. Alig helyezkedtek 
el, Szemere gáláns mozdulattal mosolyogva 
mutatott az asztal közepére : 

— Parancsoljatok ! 
A kasírozott gyümölcsök és művirág-csok-

rok között hívogatóan ragyogott egy tál pom-
pás szendvics, amelynek azonnal derekasan 
neki is látott az egész társaság. Mire a füg-
göny szétnyílt, valóban megvacsoráztak 

Fluthék és Reichék. Csak Hajdú Ilona je-
gyezte meg, hogy máskor nem fog ártani egy 
kevés ital is az ételhez. A vendéglátó házi-
gazda egyébként Szemere volt. 

Az eféle vidámságok napirenden vannak 
az Operaházban, ahol közben serényen folyik 
a komoly munka, melynek eredményeit esté-
ről-estére a telt nézőtér közönsége állapíthatja 
meg. A legközelebbi esemény november 17-én 
a Rákosi-ünnep lesz, amelyen felújítják Sza-
bados Béla szép magyar operáját, „A bo-
lond"-ot, melynek szövegét a most méltón és 
lelkesen ünnepelt Rákosi Jenő irta. Az opera, 
mely valamikor régen mint szinmü a Magyar 
Színházban került előadásra, kilenc év óta 
nem szerepelt az Operaház játékrendjén. 
A nagy érdeklődéssel várt ünnepi reprizen 
a női főszerepet, Bimbillát ismét Sándor 
Erzsi, a szerep eredeti kreálója fogja énekelni, 
mig a férfi főszerepet, amelyet annak idején 
Takács Mihály alakított, most Szemere Árpád 
veszi át. 

Az Operaházban járva, szerettünk volna 
egyebet is megtudni a játékrend legközelebbi 
eseményeiről és kérdést intéztünk Kerner 
István főzeneigazgatóhoz, aki éppen „A wal-
kür" próbájára igyekezett. 

— Nem szeretek művészi terveimről nyi-
latkozni. Inkább állok elő a beváltott ter-
vekkel. 

Férfias, jellegzetes válasz. Jellemzi az em-
bert és a művészt, de jellemző a színházra 
is, amelynek mn Kerner István a művészi 
irányitója. 

A BORSSZEM JANKÓ SZÍNHÁZ' 
ÉLET-SZÁMA. Molnár Jenő dr. és Bér 
Dezső nivós és ötletes élclapja, a Bors-
szem Jankó e héten Színházi Élet szá-
mot ád. Nagyon mulatságos a lap min-
den oldala, ötletesen figurázza ki Intim 
Pislától kezdve egészen a szerkesztői 
üzenetig minden rovatunkat. Rengeteget 
lehet nevetni a Borsszem Jankó uj szá-
mán. 

Slíl 111 ka 
L hólgvek arcáról, karjáról végleg kiirtja f e l e lő séggé ) PuLLAK 
I SAROLTA k o z m e t intézete , Bpest , Andrássy-ut 38 I. Miracle 
I ha je l távo l i tó szerszé tkü ldése utasítással S z é p s é g á p o l á s . S z e m ö l c s 
L irtás. Miracle emailkrém, púder, s zappan: szépit , üdít, {"hérit 
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NYILT^VÁLTOZÁSOK 
RÁKOSI 

VidéKi emlék 
A vidéki sajtó egy egész, külön, a 

maga sajátos törvényének hódoló világ, 
amelyet a fővárosi ember, sőt a fővá-
rosi ujságiró is csak felszínesen ismer. 
Így aztán mindenki, aki lekerül ezekbe 
a derék s számban egyelőre ah, any-
nyira megfogyatkozott „kultur közpon-
tokba", nem egy olyan kalandot él át, 
amit sajátos izü, de kedves emlékként 
holláig megőriz. Nálam is van elraktá-
rozva az emlékezetemben néhány ked-
ves eset, mely csak a magyar vidéken 
törénhetett meg s melyekben egyesült 
az amerikanizmusnak és falusiasságnak 
az a különös vegyüléke, ami ezeket a 
Temesvárokat, Nagyváiadokat, Arado-
két egész Európában különálló jelensé-
gekké tette. 

Jóval a háború előtt lent jártam Ara-
don, ahol a színházban szabad előadást 
tartottam. Az előadás előtt hozzám lép 
a kávéházban egy ujságiró barátom s 
arra kér, hogy irjak néhány sort Arad-
ról. Egy ilyen kedves, magas színvonalú 
kulturáju városról szívesen mond az 
ember jót, tehát röglön papírra vetettem 
a következőket : »Én ugyan Magyaror-
szág vidéki városait csak madártávlat-
ból ismerem, de ennek dacáre, vagy 
talán ép ezért merem róluk megkockáz-
tatni a következő véleményt. E városok 
két tipusba sorozhatók. Vannak, ame-
lyeknek a múltja nagy, az épületei pa-
tinásak és művészei, meg a város, meg 
az élet kerete érdekes, az élet maga, 
az emberek azonban csendesek, lassúak 
kissé maradiak. Ilyen városok Kolozs-
vár, Kassa. Vannak aztán városok, me-
lyek épitkezésileg jelentéktelenek, a 

mult szempontjából nem túlságosan 
gazdagok, de amelyeknek mai élete és 
mai lakossága modern, eleven szellemű, 
kulturában gazdag. Ilyen városok Nagy-
várad, Miskolcz, Arad — e két város 
tipus jó oldalait egyesili magában. Itt a 
város múltja, a város architektúrája ép 
oly érdekes, mint a város élete és la-
kossága stb." S még néhány sorban di-
csértem Aradot, ami ezt meg is ér-
demli. 

Néhány hónap múlva leutaztam, mond" 
juk, Kiskunfélegyházára. Itt is megtar-
tottam az előadást. Másnap reggel el-
utazás előtt kezembe veszem a helyi 
lapot s ámulva olvasom az én Aradról 
leadott véleményemet pontosan átírva 
Kiskunfélegyháza számára. Itt is fel volt 
sorolva a két város tipus s itt is nagy-
büszkén ez a mondás következett: „E 
két város tipus jó tulajdonságait egye 
siti magéban — Kiskunfélegyháza." 

A dolog magyarázata pedig az, hogy 
vidéken a szerkesztőségek kibetűzik a 
többi vidéki városban lejátszódó előadá-
sok, hangversenyek, felolvasások kriti-
káit s az inlervjukat, amelyek ezekkel 
kapcsolatban megjelennek. Ha aztán 
nincs cikk, akkor egyszerűen átveszik a 
kedves naivitással egyszerűen Iranszpo-
rálják a másik város lapjainak közle-
ményeit. így azlán megtörténik, hogy 
az előkelő idegennek biztosan ugyan-
olyan jó véleménye van Szilas Balhés-
ról, mint Pozsonyról vagy Temesvárról. 

Styx 

Egykor a színházban könnyeztek az embe-
rek s otthon tölhangzott a családi élet vidám, 
boldog nevetése. Ma otthon sírtok és a szín-
házban kacagtok. Dr. Gyalui Farkas 
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Magyar K é p e k 
Bukarestben 

A kis, megcsonkított Magyarország alig 
egyharmada a régi Nagymagyarországnak, 
intelligenciája, főképp azonban művészi élete 
az egész régi Magyarországé. A megszállt 
területek egész művészi termelése most erre 
a kis megmaradt területre szorítkozik, amint-
hogy annakelőtte is Budapest volt a ma-
gyar művészetnek majdnem kizárólagos ott-
hcna. 

A kis Magyarország természetesen nem 
bírja el azt a művészi termelést, amely 
most fokozottan folyik itt, hanem kénytelen 
uj piacok után látni. Hiszen Kolozsvár, 
Nagyvárad, Temesvár, Pozsony és Kassa 
egyelőre külföld, kulturája és szive azon-
ban Pesten van, ahonnan, mint a vér az 
egyes tagokba, ugy árad a magyar gondo 
lat szerte-széjjel. 

Művészeti vállalkozásaink belátták mái-
régen, hogy a magyar művészetnek uj pia-
cot kell teremteni. Több-kevesebb sikerrel 
próbálkoztak már azon, hogy a nyugati 
országokban helyezzék el művészeti pro-
duktumaink feleslegét, most azonban egy 
olyan próbálkozásról kell beszámolnunk, 
amely nemcsak hogy u j csapáson halad, 
hanem az első lépéssel már« azt is meg-
bizonyította, hogy kitűnő üzleti gondolat, 
olyan, amely a magyar művészeti élet jöven-
dőjére beláthatatlan perspektívát nyújt. 

Az «Artes» művészeti részvénytársaság 
ezen nehézség leküzdése után eljutott Buka-
restbe s ott magyar művészek munkáiból 
kiállítást rendezett. A Calea Victoriei-n, Bu-
karest legelőkelőbb helyén az úgynevezett 
«Mozart Sala»-ban volt a kiállítás, amelyen 
kétszázhetven magyar képet és műtárgyat 
állítottak ki a rendezők. Az «Artes» egyik 
igazgatója, Hoffmann Lajos dr. és Bálint 
Sándor rendezték el három nagy teremben 
az anyagot s az ő érdemük, az, hogy a 
magyar művészet első bemutatkozása oly 
hatalmas anyagi és erkölcsi sikerrel járt 
Románia fővárosában. 

A kétszázhetven magyar kép közül száz-
negyven kelt el, még pedig nem koronákért, 
hanem lei-ért, ami jelenti azt, hogy koronák-
ba átszámítva a kapott értékeket, a magyar 
művészek aránylag sokkal nagyobb vételárat 
pp.ptak munkáikért, mint amennyit itthon 

kaphattak volna. Pedig nehéz dolguk volt a 
rendezőknek. Idegen területen, ha talán nem 
is ellenséges, de mindenesetre közömbös kö-
zönséggel állva szemben, olyannal, amely 
a magyar művészetet nem ismerte, elebb 
meg kellett törniök a merev hidegséget, 
airellyel fogadták őket. S ez fényesen si-
került. 

A kiállitás megnyitásáról alig akartak tu-
domást venni. De a megnyitás után való 
napokon hamarosan megváltozott a hangu 
lat. A sajtó egyszeriben felfedezte a ma-
gyar művészetet s egyes művészekről olyan 
hangon irtak, amilyenről csak a legjobb 
francia művészekről szoktak ezideig Buka-
restben. 

A sajtósikert nyomon követte csakhamar 
az anyagi is. A közönség, még pedig a leg-
jobb bukaresti közönség tódulni kezdett a 
«Mozart-Sale»-ba, megjelent az udvar s 
maga a román királyné is, aki maga is vett 
három képet, egyet Feiks Alfrédtól («Bal-
let»), egyet Qy. Sándor Józseftől («Ta-
vasz») és egyet Mérey Auréltól («Meren-
gés»). A művásár nagyszerűen folyt a leg-
előkelőbb román körök versenyeztek az 
egyes képekért s hogy egyebet ne mond-
junk, még Ooga Oktavián is vett egy képet, 
még pedig Vidovszky Béla egyik «Park-
részlet»-ét. 

A román sajtó különösen a fiatal ma-
gyar generáció képeitől volt elragadtatva. 
Legnagyobb sajtósikere Jukkerti Mariská-
nak, Návay Aurélnak, Tornyay Jánosnak, 
Ritter Gyulának, Papp Emilnek, Csapó Je-
nőnek, Feiks Alfrédnek, O. Sándor József-
nek és Knébel Rizának volt. De különösen 
nagy volt Návay Aurél sikere, akiről a bu-
karesti lapok a legnagyobb elragadtatás 
hangján irtak. 

Az «Artes» bukaresti kiállítása megmu-
tatta azt, hogy merre van a magyar mű-
vészet természetszerű piaca. A Balkán, 
amelynek nincs művészi élete, egyenesen 
ré van utalva a magyar művészetre s 
egyedüli terjeszkedési utja a magyar mű-
vészetnek. 

Az «Artes» az elért sikerrel nem elég-
szik meg. Két igazgatója, Bálint József dr. 
és Kóber Leó most Amerikában egyenge'.ik 
a magyar művészet útját, mig Bálint Sán-
dor és Hoffmann Lajos dr. ujabb kiállitásra 
készülnek román és szerb területeken. 
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f j ë i à f e e s U o , 
Elemista koromban nagyon féltem a fekete 

táblától. Rengeteg bajt és kellemetlenséget 
okozott ez az élettelennek látszó tárgy, amely 
valóságban a legnagyobb gonosztettekre is 
képes. A zsarnokság megtestesítőjét láttam 
akkor benne, különösen számtanórákon. Az-
óta mindig arra törekedtem, hogy megbosz-
szuljam a fekete táblát. Egy párszor talál-
koztam később vele különböző helyeken, 
például járásbíróságon, árverési hirdetmé-
nyekkel teleagatva. A bosszú alkalom azon-
ban egyre késett. De nem múllott. Hétfőn 
este megjött, A Király Színház szinészbejáró-
jánál álltam, a portás szoba mellett, amikor 
megpillantottam a fekete táblát. 

Eddig is gyakran láttam, minden színház-
nál van ilyen, a próbát szokták kiirni rá. Ott 
csüngött most is gyanutlanul és nem is sej-
tette mi készül ellene. Odarohantam, eszembe 
jutott elemistakorom minden szenvedése, 
amikor az átkozott fekete tábla leleplezte 
számtan tudományom fogyatékosságát. Nó, — 
gondoltam — most megvagy, én is leleplez-
lek egész atyafiságoddal együtt I Mert — 
most már elárulhatom — nemcsak próbát 
irnak ki a fekete táblára, hanem egyebeket 

Az összes színházakat és kabarékat 
sorba jártam és a 
fekete táblákról el-
lopkodtam a cédu-
lákat. A Király Szín-
háznál kezdtem. Ez 
volt ráírva : 

Figyelmeztetés I 
Tudomásunkra jutott, hogy az öltözők-

ben és a színház egyéb helyiségeiben 
szünetek alatt és előadás közben is 
pénzre kártyáznak. Figyelmeztetjük a 
színház minden tagját, ugy a művészi, 
mint a technikai személyzethez tartozó-
kat. hogy a színház összes helyiségeiben 
minden szerencsejáték, igy a kártya is, 
szigorúan tilos. Az ez ellen vétőkkel 
szemben a fegyelmi szabályok szerint 
fogunk eljárni. Budapest, 1920. október 8. 

Az igazgatóság. 

Október nyolcadika óta a Király Színház 
öltözőiben a rekontrát is csak suttogva mond-
ják be. De bemondják. 

* 

Innen a Magyar Színházba rohantam, 
Egész csomó cédula van a fekete táblán. 
Egyik a tagok névsora, másik a műsor, a 
harmadikon a következő hirdetés : 

Tisztelettel felkérem az igen tisz-
telt művész urakat, hogy a megren-
delt öltönyöket szíveskedjenek át-
venni, mert már mind készen van-
nak. Olvashatatlan aláirás. 

Ugylátszik itt mindenki eleget tett a felhí-
vásnak, mert a Magyarnál olyan elegánsak 
a színészek, mintha mindegyik Duval Ar-
mandt játszaná. 

Gyerünk a Tisza Kálmán-térre, a , Városi 
Színházhoz. Áhá. ez már érdekesebb 1 Drót-
védő alá rejtve itt is sok a hirdetés, Kettőt 
leakasztottam. íme : 

BUDAPESTI SZÍNÉSZEK SZÖVETSÉGE 
Budapest. 1920, aug. 11. 

Felhívás ! 
Felkérjük a Városi Színház következő 

tagjait, hogy 1910—1920. színházi évre 
esedékes hátralékos tagdijaikat befizetni 
szíveskedjenek : 

748 Király Ernő 
805 Kosáry Emma 
463 Kerényi Gabi (csak 11. félév) 

Tisztelettel 
Elnökség 

Miután fenti művészek csak ritkán olvas-
hatják a Városi Színház fekete tábláját, e 
sorokból értesülhetnek a Szövetség fels-fóli-
tásáról. 

Ez a kis levél is ki volt függesztve a táb-
lán: „Igen tisztelt mű-
vész személyzet I Tisz-
telettel értesítem önö- -
ket, hogy az operá-, 
ción már tul vagyok 
Már jobban érzem 
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magam. Mielőbbi viszontlátásra üdvözli önö-
ket Budai Rezső." Hála Istennek, csat hogy 
jobban van Budai. 

* 

A Nemzeti Színházban is sok hirdetés. 
Ez a legfontosabb : „Hirdetés. A fogyasztási 
szövetkezet igen tisztelt tagjai családtagon-
ként huszonöt kiló krumplit átvehetnek, ki-
lónként 1.30 K-ás árban." Ki volt még irva 
egy pár művészeti vonatkozású értesítés is, 
de azokat nem igen olvassák. Nézzük meg 

az Operát is. Itt 
annyi a hirdet-
mény, hogy majd 
leszakad a fekete 
tábla. Párat le-
vettem róla, hogy 

•-•vj^ könnyebb legyen 
a terhe. Egyik ez: „Akik cipőt óhajtanak, 
jelentkezzenek huszonhetedikéig." Kér, hogy 
mér elmúlt huszonhetedike. Én is jelentkeztem 
volna. A másik igy szól : „A M. kir. Opera 
igen tisztelt karszemékzete részére, hétfőn, 
Szerdán, pénteken  
d. e. 10 -11 ren- W 
delek lakásomon. 
A Gellért-fürdői in-
halatórium — be-
lélegzés félórán-
ként nyolc korona. 
Dr. Tóvölgyi." Hi-
vatalos miniszteri 
irat is van, még pedig nagyon fontos zenei 
ügyben. Ez : „Igazolom, hogy Hercka Hugó 
az Operaház részére kiutalandó cukor ügyé-
ben nálam jelentkezett. A cukor rövid időn 
belül kiosztásra kerül. Miniszteri tanácsos 
(olvashatatlan aláirás.) 

» 

Nézzük meg, mi újság a Vigben ? Egészen 
üres a fekete tábla, pár krétával irott szó 
áll csak rajta : 

„Holnap d. e. 11 órakor társulati gyűlés." 
A színészek a tábla előtt állnak és izga-

tottan tárgyalják ezt,a pár szót. Vajon miért ? 
• 

Felkapaszkodom egy tizenhatos villamosra, 
leszállok a Budai Színkör előtt. Néma csend. 
A színlap a Debrecenbe kéne menni-t hir-
deti. .Minden ajtó zárva. Sötétség. Hát itt mi 
történt? Bekerülök az udvarba, gyufát gyúj-
tok a fekete tábla elótt. Ez áll raj ta: „Víz-

csövek befagytak, Tűzoltóság előadást be-
tiltotta." Másik papiroson : „Próba holnap 
d. e. tizkor a Várszínházban. A Várszínház 
fűtve van," A színészek ott ülnek a Phila-
delphia kávéház ablakaiban és néznek fel 
a várba. Holnap már lenéznek a Krisztinára. 

Visszafelé az Eskütéri Színházba akarok 
bemenni. A színészbejárónél nagy csomó 
ember. Négy-öt virágárus lány nagy kosarak-
kal vár. Nagy nehezen bejutok. Ez áll a fe-
kete táblán : „A színház elfoglalt tagjain kí-
vül idegeneknek semmiféle cim alatt nem 
szabad az öltözők körül tartózkodni. Külde-
mények is a portásnak adandók át, aki azt 
a tagoknak kézbesiti." Ezért áll kinn a sok 
ember. Még egy írás : 

„A Ju-Shi üsszes szereplőinek és az 
egész személyzetnek forró köszönetemet 
fejezem ki nagyszerű és eredményes 
munkájukért. Bródy István, igazgató. 
Ez igazán megható, ilyet egy színháznál 

sem láttam. 
Legközelebb a Belvárosi Szinház van ide. 

Oda is benéztem. Éppen olvassák a színé-
szek a fekete táblát : „D. e. 9 órakor, összes 
szereplők, világítás, butor, kellék, díszlet. 
Leén om. Sugó nélkül." Még öt nap a pre-
mierig és mér sugó nélkül kell tudni a sze-
repet. 

Majd megfagytam mire a Revü Színházba 
értem. Végre egy meleg hely. A folyosó 
olyan, mint egy gőzfürdő. A fekete táblán 
ez a hivatalos hirdetmény áll : 

„Többszöri figyelmeztetésünk után is 
még mindig dohám óznak az öltözőkben, 
dacára a tűzoltóság szigorú tilalmának Új-
ból kihirdetjük, hogv aki vét a tilalom 
ellen, színházi törvényszék elé állítják, 
ismétlődés esetén pedig a szinház összes 
helyeségeiből kitiltjuk. Kálmán Lajos 
titkár." 
Most vettem észre, nem is fűtenek itt, csak 

a sok cigarettától van olyan meleg. 
Gondoltam, ha mér benne vagyok, kiszala-

dok a Ligetbe is az Uj Színházba. Érdemes 
volt. Ez áll a fekete táblán : „a conto hol-
nap délelőtl tizenegykor". A tagok a tábla 
körül táncolnak, 

A Bonbonnier kabarét fekete táblája üres 
Szólok Kővárinak, hogy miért? 

— Csak ez a baja ? — kérdi és ráírja a 
táblára : „Kéretik a tisztaságra ügyelni". 

Hazafelémenet, a Ráday-utcában meglát-
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tam valami uj kafé Chantant. Ide i8 benéztem. 
A kávéház végén van a színpad, egész ren-
des, az öltöző mellett itt is ott a fekete tábla, 
apró betűs Írással egy hosszú papirost tart 

... .. _ a rajzszög. A 

ífcíSL z i r e n d . Sok 
pontból áll. A 
hatodik így 
szól ; . A ta-
goktól megkí-

vántatik erkölcsös és hazafias magatartás." 
Összefagyva értem haza éjjel tizenegykor. 

Az ajtómon kis fekete tábla van. Idézés volt 
rászögezve, Kétezernégyszáz korona tartozás 
és járulékai ügyében. Bevánszorogtam a szo-
bába és elájultam. Kinn a tekete tábla rö-
högött. Zsoldos Andor 

„Ki az a Doi&nûnyî?" 

Néhány hét óta szenzációja van a vén 
Budának: Dohnányi Ernő, a modern zon-
goraművészet egyik legnagyobb képviselője 
időnként a budai Vigadó nagy1 érmében 
megismétli pesti koncertjeinek műsorát. Ab-
ban a kedves, intkn tererauen, ahol eddig 
csak kortesbeszédek és dilettáns zenei pro-
dukciók hangzottak el, fölcsendült Dohná-
nyi uj jai alatt a nemes Bösendorfer. 

A dolog nem ment olyan könnyen, aho-
gyan itt elmondjuk. Valóban uttörö munkát 
kellett végezni, amig megvalósulásra ke-
rülhetett a terv. Mikor a hangversenyeket 
rendező Rózsavölgyi-cég főnöke, fíárczy 
Gusztáv megjelent a budai Vigadó gondnoki 
hivatalában, hogy a termet annak rendje és 
módja szerint biztosítsa az előre meghatá-
rozott hangversenynapokra, a gondnok, egy 
kedves, ,óindulatu öreg ur, aki egyébként 
a második kerületi elöljáróság tisztv se 'ője, 
megkérdezte: 

— Ki az a Dohnányi Ernő? 
— Muzsikus, — felelte Bárczy, alig tud-

va visszatartani a mosolyt. 
- - Hegedül vagy cimbalmozik? 
- - Zongorázik. 
— De nekünk nincs zongoránk. 
— Majd hozatunk. 
—- Aztán megbízható ember? — aggo-

dalmaskodott a gondnok. — Ki tudja majd 

űzetni a terem árá t? Mert tetszik tudni, 
a fővárosnak el kell számolni... 

Végre nagynehezen megnyugodott a de-
rék gondnok, de azért nagyon csóválta a 
fejét, mikor Bárczy figyelmeztette, hogy 
jó lesz, ha a ruhatárban öt-hat embert he-
lyez el, hogy gyorsan menjen a munka. 

— Minek az kérem? — ellenkezett az 
öreg. — Ahhoz a nyolc-tiz emberlez, aki 
ide betéved, majd csak elég leszek én, meg 
a feleségem. 

— De bizony nem nyolc-tiz ember jön ide, 
hanem néhány száz! 

— Ne tessék azt hinni. Jobban tudjuk 
mi azt. fl mulatságok rendezői mindig azt 
hiszik, hogy százával jön a közönség, az-
után mégis csaik alig- néhány szál ember 
merészkedik ide. Nem szoktak ide járni, 
kérem alásan. 

Bárczy erősködésére azért mégis beren-
delt néhány előljárósági szolgát, ugy, hogy 
a ruhatár körül nem volt nagyobb baj , mi-
kor az első estén egyszerre százával ro-
hanták meg. 

A hangverseny legjobban a gondnokot 
lepte meg. 

— No, ezt se hittem volna, — mondotta 
fejcsóválva, — hogy ennyi bolond emter 
gyűljön be muzsikát hallgatni. Mintha el-
ment volna az eszük! Ennyi ember még kö-
vetválasztáskor se volt soha a budai Viga-
dóban. 

Csak egyetlen kis incidens zavarta meg 
Dohnányi első budai hangversenyét. Az 
egyik Beethoven-szonáta legfinomabb an-
dante-tételébe egyszerre csak belekondult 
a szomszédos templom öreg harangja. Bim-
bam, blm-bam, zúgott a harangi és a finom 
pianisszimok bizony ezúttal kárba vesztek. 
Dohnányi ugyan nem hagyta abba a zon-
gorázást, de már a második budai hangver-
senyén ugy osztotta be a műsort, hogy hét 
órára szünet következett. így azután a ha-
rangszó és a zongoraszó nem zavarták egy-
mást. 

így kezdődött Budán a nagyvárosi hang 
versenyélet. 

Futó homokra épit a színész. 
Mit elvet : a meg holnap kivész. 
De ő azért csak újra elveti 
És ez a munka üdvösség neki. 

Rudnyánszky Gyula 
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ötödik hetébe lép már pályázatunk és 
még mindig hosszú sorban jelentkeznek egy 
perces diskurzusra a színházi világ rajon-
gói. Különösen a hölgyek azok, akik vi-
lágért sem mulasztanák el az alkalmat, 
hogy kedvenceiket egy sokat jelentő meg-
szólítással tüntessék ki. Nem egy olvasó-
nőnk, aki már a második pályázatot küldi 
be, természetesen egy ujabb művészhez 
adresszálva. Ezek a hölgyek a lepergett 
öt hét alatt, már ki is ábrándultak régi 
szerelmeikből és uj ideált választottak ma-
guknak. 

A legújabb postában is nagy számmal 
akadnak figyelemreméltó pályázók. Itt van 
mindjárt Fuchs Józsefné (Fillér-u. 11.), aki 
levelében kijeïenti, hogy mindegy neki, akár-
melyik színésznővel beszélhat, valameny-
nyitől csak ezt kérdezné: 

— Nincs szüksége fehérvarrónöre? 
Levele után itélve, ravasz nő lehet az 

«Egy mormon hölgy» álnevű pályázó. Rát-
kaitól kérne randevút a következő cselfo-
gással: 

— Kedves Mester, egy mormon honfi-
társam megbízásából szeretnék önnek egy 
levelet és egy csomagot átadni. Keressen 
fel a lakásomon 5 és 7 óra között, akkor 
otthon vagyok. 

Nem kevésbbé okos és ravasz hölgy Nagy 
Piroska (Budapest), aki a pályázatot ba-
rátnőinek pukkasztására szeretné kiaknázni, 
midőn igy szólütaná meg Törzs Jenőt: 

— Drága Törzs, egy vágyam van, magá-
val beszélni a körúton, a Nyugati és a 
Wesselényi-utca között, még pedig vasárnap 
délben fél tizenkettőkor. Azért ezen a ré-
szen, mert erre járnak az ismerőseim és 
azért vasárnap, mert akkor járnak a leg-
többen. 

Meghatóan szerény kérése van H. Em-
ínynek, aki saját bevallása szerint «szen-
vedélyes csoki és cuki evő». Király Ernő-
vel szeretne diskurálni imigyen: 

— Almaim és szivem királya, gyönyörű 
Ernő, könyörüljön meg egy szerelmes kis-
leányon és hadd legyek a partnere, ha 
másutt nem, legalább a színpadon. Oh, 
ha én nem H. Emmy, hanem K. Emmy le-
hetnék. 

Rövid, de viszont rejtélyekben gazdag 
levélben szólitja meg a «Fekete futár 5SD 
álnév alá rejtőző ismeretlen Törzs Jenőt. 

— Te Törzs, tudod, hogy gyönyörű vagy? 
Csak ennyit mondok, de ebből sok minden 
megérthetsz, ha akarsz. Akarsz? 

Galetta Ferencet, mint a «Szerelem ki-
rályát» választja megszólításának céljául 

M i n d e n ü t t k a p h a t ó t I 
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Molnár Äncsöka (Kőbánya), aki leveléhez 
egy lisztjegyhez hasonló papírszeletet mel-
lékel, amelyre ez van Írva: 

6 drb csók 

Endre (Bpest), W. Etta (Debrecen), Wie-
ner Piroska (Budapest), Freund Ibi (Bu-
dapest), X. J. (Thököly-u. 10.), Hadinger 
Gyuri (Budapest), Somogyi Olga (Bpest). 

A csókjegy alatt a következő vers áll: 
— «Mivel minden csak jegyre kapható, 
S nékem a csók csak szájra adható, 
Galetta Ferkót én arra kérem, 
Hogy a jegyem a legforróbb anyagból 
Váltsa be nékem !» 
Ugyancsak Galettával kíván beszélni Fe-

hér Ilonka (Rákospalota). 
— Maga olyan szép, hogy teljesen el va-

gyok ragadtatva magától. Ha én színésznő 
leszek, csakis magával fogok játszani. 

Viszont Tarnay Ernőnek, a Magyar Szin-
ház tagjának kőszivüségéről rántja le a 
leplet a következő levél: 

— Kihasználom a percet, amit a Szín-
házi Élet adott és legközelebb újra fölke-
resem Tarnay Ernőt a Wesselényi-utcai 
kiskapuban, hogy autogrammot kérjek. Per-
sze, azt fogja mondani, «Most sötét van, 
majd máskor.» Istenem, hát mikor lesz már 
nekem világos! Tessék kérem hatni a Tar-
nay úrra, hogy ne legyen már olyan utála-
tosan szívtelen! 

Egy kis hamis pályázó Törzs Jenőné 
Forray Rózsihoz intézi a következő csak-
ugyan nem mindennapi felszólítást: 

— «Kedves művésznő, ön nem vigyáz elég-
gé imádott férjére, önnek mindent el kel-
lene követni, hogy kettőnkön kivül más 
még gondolatban se férhessen a drága 
Törzshöz.» 

Dicséretreméltó pályázatokat küldtek még 
be a következők: 

Lieszkovsiky András (Királyhida), nemes 
T. Zs. (Aggteleki-u.), Vigh Manci (Bpest), 
Jászberényi István (Tard, Borsodmegye), 
pest). Fenyves J. (Budapest), Autogramm• 
gyűjtő, Heckert Rezső (Kispest), Bolgár 
Kató (Sip-u. 11. II. 12.), Lous Isabel (Mo-
nor), Törzs imádó, Bolgár Mária (Buda-
pest), László Pál (Szolnok), Royalista, Fa-
ragó Ilus (Szeged, Kárász-u. 7.), Freund 

• • • 
VII.. DOB-UTCA 90 ^ Telefon : Józssl 10-72 és József 60-88 

[Z.COVAK OTTÓDÉ 
' Színpadi és lánc/űzök specialisláfa 

VIII., Mátyás tér 4. 

TBBDR RÚZSA Wí 
•zeplö, májtolt, patianás és arc- « 
tisztátlanságok ellen. Ideális arc- ' 
ápoló. Ara 35 korona 

Főraktár 

Rúcz Gy. János 
gyógyszertára 

Kiskunhalas 
n 

K O R • egy pár női magsszáru 

LAKKCZIPÖ 
I Z S Á K P A L 

cégnél 

VIII., Rákoczi-ot 57/B 
Luther-ház Vidékre is szállítok. 

Estélycípők GEüSiih. 
Bri l l iánsokat , gyöngyöket , plat inát ékszereke t 
mindenkinél drágábban vesz SZEKELY EMIL ékszer-
üzlete Budapest, Klraly-utca 51. Teréztemplo nmal szem-
ben. Cimre tessék figye.ni. - T e l e f o n József 10S-'I 

Telefonon Is megrendelheti 

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

»Piro f* a művész világ kedveit rózsaszín körömlakja 
Kapöató minden drogériában és lllatszertárban 
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n a c c ó . m i ú j s á g ? 

ÜDVÖZLET AMERIKABÓL. Clevelandból 
kapott levelet a Színházi Elet Füzy Ist-
vántól. Nagyon kedves és megható Füzy 
levele. Azt írja, hogy hosszú évekkel ezelőtt 
került ki Amerikába,, s azóta alig hallott 
hirt egykori barátairól, akikkel még együtt 
járt Pesten sziniiskolába. Arra kér bennün-
ket,. adjuk át üdvözletét volt iskolatársai-
nak Törzs Jenőnek, Köváry Gyulának, Hajdú 
Józsenek, Zátony Kálmánnak, Sie'la Gyu-
lának, Abonyi Tivadarnak, Aczél Ilonának 
és T/iuránszky Luciának. Bizonyára mind-
annyiuk sz/vesen veszi a messziről jött 
üdvözletet. Füzy István különben Cleveland 
Ohioban egy angol moziszinháznak a kar-
mestere és sikerre! játszották több darabjá t 
Amerikában. 

^ m e j t í 

^ R É S Z V É N V T Á R S A S á G ^ 
A LONDONI 

THE ANGLO-HUNGARIAN CORPORATION LIMITED 
«AGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

B U D A P E S T , V I I . , D O H Á N Y - U . 1 2 . 

Estélyi-
Utcai-
Tánc - és 
Színpadi-

Cipő 
IzUlünlegességelc 
nagy választékban 

£ a f í i y e t t e 
Francia cipöúruQOz 

Budapest, IV ker. Vúczi-ulca 35. 

OKTÓBER 30-TÓL NOVEMBER 7-IG be-
zárólag Müvész-Kiállitás nyílik meg1, Leim-
dörjer Gráber Mária műtermében, (VIII., 
Mária-utca 34. I. etn. l . j A kiállításon fest-
mények, grafikai müvek, ötvösmunkák, ke-
rámiák, hímzések, batikok, szobrok stb. lesz-
nek kiállítva. A kiállítást a következő fia-
tal művészek rendezik: Gráber Mária, Grejf 
Róna Ferike, Greff Lajos, Beck Schwartz 
Elza, Zilzer Hajnalka, Schöntheil Irén, Ör-
kényi István és Örkényi Pataky Piri. A 
kiállítást a művészek rendezik és az árusí-
tást is maguk végzik, igy a müvásárló kö-
zönség közvetlenül a művészektől szerez-
heti be szükségletét. Megtekinthető: dél-
előtt 10—l-ig és délután 3—7-ig. 

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 
» ™ Budapest, VI., Andróssy-út 6. 
100,000-nél több magyar, német, francia, angol könyv. 

c EZARINA II. 
H GregaaÉ szemete 
a z O M N I A B A N 

Höieytudraszat ondulacióval, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagvkezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
S z á n t ó n é , V I . , H o r n E d e - u t c a 1 2 . s z . 

v e s i e l T I I i B ujat és 
a r r ó g é p e k e t l ï ^ V ^ w 
ujat és hasznaitat. Krausz Imre vf-'-ógépkereskedö ógépkereskedö 

Budapest, VIII., Rök> SHIárd-u. 6. 
Viszonteladóknak engedmény I —————— 

telyemfiarlsnváit Is 
megjavítja félcipőben hordhatóan a 

Szabni, varrni la nil oki 
magantanulásra tanköny-
vem kapható, varrónőknek B. GEIGER ETELNÊL, 
tanulóknak külön tanfolyam K d r o l y - k S r u t 10. s z á m 

M TERÉZVÁROSI HARISHVAJAVITQ 
* Király-utca80 (Királyszinhézza! szembei 

Kérje 204-cs bizalmas kimutatást adatokkal,arcképekkel 
OAVIDOVICS. E r z s é b e t - k ö r ú t 17. (Oglelzéstelen) 

H 
P á r i s i é s b é c s i 

o d e l l - k a l a o o k 

riSg Szemölcs-, hajszál-, mitesser-irtó specialista 

S t e i n b e r g n é „SS H TE" k o z m e t i k á j a , 
811? Budapest V. ker., Erzsébet-tér 8. szám alatt 

E j £ állandó kiá litdsa megnjilt pá-
* * ' ri i direktrice vezetése alatt. 
V., VáczI-u. 8. fé l . 9. W i e n , I., G r a b e n 12. II. 

M a r i e n b a d Dozefspla tz . 

H a m i s f o g a k é r t f Ä Ä 
W Y S C H O G R O D 
Tisza Kálmán-tér 13. ••• Levelezó-lapra jBvök 

B O N B O N N E R I E F L O R A S C S O K O L Á D É -

S A n é h á n y e l ő k e l ő ü z l e t b e n k a p h a t ó k i K Ö t - ® N £ ? « E $ S É 0 E Í 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 szinházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
V. Lucika. Versekkel egyelőre bőven el-

vagyunk látva. — K. Irén, Alsóvadász. 
Pauler-u. 5. — Fiatal lany Azokra vonat-
kozik. akik a művészetet köpönyegnek tekin-
tik. — N. D„ Miskolc. Rá kerül a sor. — 
flrany. Nem énekelte. — P. Mariska. Té-
vedés. Egyébként levelezőlapja a .Színházi 
Elet" boltjában megkapható. — ScI>. Bös ne. 
A Belvárosi Színház igazgatóságánál kell je-
lentkezni. — Mária. Az adat igy szól : Fran-
cillón, színmű 3 felvonásban. Irta : Dumas 
Sándor. Első előadása 1887. október 14-én 
volt a Nemzeti Színházban. Szereplők : Ri-
verolles marquis—Bercsényi Béla, Riverolles 
Lucien— Gyenes László, Grandredon Stanis-
las—Nádav Ferenc, Simeux Henri —Hetényí 
Béla. Carillac Jean—Főidényi Béla, Pinquet 
— Mihályfi Károly, Francine—P. Márkus Emi-
lia. Schmitné Teréz—Helvey Laura, Annette 
—Csillag Teréz és Celestin —Faludi Antal. — 
Gyurka. 1. Egyáltalán nem kapható. 2. Rökk 
Szilárd utca 6. 3. Nőtlen. — K. K , imádó. 
Újév után fellépnek. — Menekült. A »Szín-
házi Élet"-ben a nem előfizető olvasóink is 
készséggel kapnak választ 5 színházi tárgyú 
kérdésre. Tehát tessék a kérdéseket a rovat-

vezetőnek beküldeni. — Rokkant színész. 
1. Davosba utazott. 2. Amerikában van. 3. 
Nem szolgálhatunk vele. — B kfis A Film-
művészeti évkönyvben megtalálható. — 
Pezsgő. IV. Kecskeméti-utca 13. — Műked-
velők, Kapós ár, A »Színházi Élet" kiadó-
hivatalában levő színpadot »City grafikai 
ipar" festette, Izabella-tér 1. Színpadi terve-
zést színtársulatok részére készséggel elvállal. 
— Kulf tdi vtd klődő. Igen — Operett« 
színésznő. Az az operett vidéken most is 
műsoron van. Szinlapja igy festett : Üdvöske. 
Operett 3 felvonásban. írták : A. Duru és H. 
Ghivot. Fordította Rákosi Jenő. Zenéjet sze-
rezte : Edmond Audran. Első előadása 1881. 
április 10-én volt a Népszínházban. Szerep-
lők : Lorán fejedelem —Kassai Vidor, Fia-
metta—Jenei Anna, Fritellini —Kápolnai Já-
nos, Rokkó—Egvüd János, Pippó —Vidor Pál, 
Betina—Blaha Lujza, Matheo—Újvári Károly. 
Parafánte—Komáromi Mariska. — P Ilonka. 
1. Berzétei Ilona, 2. Oláh Erzsi. 3. Beregi 
Kató, 4. Bosnyák Zoltán, 5. Elvált. — N .ot« 
Cadikos. 1. Igen, Joe May egy segédrende-
zöje az egyetemen fedezte fel. 2. Union, né-
met filmgyár. — H. Juci, Szombathely. A 
megélhetés itt is nehéz, úgyannyira, hogy 
sajnálattal bár. de semmi jóval nem biztat-
hatjuk. Leyjobb tanácsunk az, hoay a viszo-
nyok megváltozásáig tessék ott maradni, ta-
lán tavaszra azután kedves kilátással fogjuk 
megörvendeztetni. 

CEZARINA I I 
Opliir, az ötezeréves város 

a R O Y A L - A P O L L Q B A N 

K ÁHTOR ÉS KELEKEN - ' < " • " 
VII . , Erzsébet-körut 56. 1/4. 

Hamis fogakat 
p ia t inát 
Ékszert 
Aranyat 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
f j isztárgyakat 

Hangszer-Otthon 

J F e l c e / e M i h á l y 
Badapess, VIII., Jóxaeí-körut 9. 

COLUMBIA 
rianylemez-üj üonságai 

Kosáry Eramy 
ÉS Király Ernő 

összes felvételei. 

Halló! Vasárnap délután 
M szívem, a szívem 

' B e r k e s B é l a raodern í t í n c j e n é i 
K á r j e n I K G Y E H l e m e z j e g y a á k e S ! 

I A K A S A T TAKARÍTSA 
J . 1 Î 6 - 5 5 DITRÏCHSTEIN 
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Sszín&ászl Képr&fívény A megfejtési lapunk 1920 évi 47. számában 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

i. dij : Egy könyv 
II. dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1920. 43. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: Tosca. 
Helyesen fejtették meg 526-an 
Az első dijat Radó Sándorné (VI., Sziv-

utca 18. I. em. 8), a második dijai Lieber 
Mici (VI., Izabella-utca 39 I. em. 8). a har-
madik dijat Friedmann Ella (V., Béla-u. 3) 
nyerték meg. 

S z e r k e s z t i : INCZE SÂNDOR. 
Kiadja a . S z í n h á z i Élet* r . - t 

« cWirri-utca iii 

HflftTrilnbnt é s m l n d e n szépaéghlbAkat, aroránookat, 
1 1 U J U U I U I U U szemölcs t , szeplot, pattanást végleg el-
Uvol i t villa' ykezeléssnl 8UCH0LCZ NŐVÉREK Kozmetikai 
Intezete Budapest, Király-u. 51. I. 9, Arokrém.k és pú-
derek diszkrét vidéki siéiküldése 

Megfejtési határidő 1920 november 13. 

BLUZ-MODELLEK 
k o s z t U m ü 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 ü l n e k . 

U N O A R É S W E I S Z M A R G I T 
„ , , IV., <0"suth La jos -u . A 
Telefon : 104—58 félemelet O 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K 

Felvétel: Erzsébet-kőrut 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 
Fűzőjavitások legolcsóbban 
Therapia, füzőszalonjában 

Nagymező-utca 14. 

Szörme-kabátok, gyönyörű 
szőrme-garnitúrák olcsón 

csakis Heves Mórnénál, Ki-
rály-utca 51. 

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

Veszünk, eladunk bútort, 
szőnyeget, zongorát. Behr, 

Andrássy-ut 66. 

y E s y E s 
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 1 A 
színházi lap 3 koronáért kap-
ható a Színházi Élet boltjá-

ban : Erzsébet-körui 29. 

„Unió" mindent fest, tisz-
titlegszebben, legjoöban6 nap 
alatt. Gyár-telep VI., Kmetty-
utca 15. sz. fiókok a város 
főbb ponttain. 

H Á Z T A R T Á S 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László K aim^n vas-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben. 

K Ö N y V E K 
Rózsavölgyi karácsonyi al-
buma, szenzációs tartalommal 
megjelent. A diszes album 
ára 70 korona. Megrendelhető 
a „Színházi Élet" könyes-
boltjában : Erzsébet-körut 29. 

Legszebb karácsonyi aján-
dék Bárd karácsonyi albuma. 
Megjelenik december elsején. 
Megrendelhető a „Színházi 
Élef-nél Erzsébet-körut 29 
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