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Az elmúlt ősz egy délutánján eső 
elől bemenekültem a budai színházba. 
Echegaray_ drámáját játszották, me-
lyet gyermekkoromból ismertem, a né-
hai spanyol mathematikus és minisz-
ter számtanian pontos, parlamentien 
vitázó darabjá t : „Folt, amely tisztit." 
Délszaki szenvedély dühöng itt ki-
cirkalmazott formák között, mint jég-
burok alatt a láng. Valaha a vidék 
„érdekes" asszonyai, a „szecessió"-
sak, a ,,modern"-ek ennél a drámánál 
borzongtak össze először, sötét pá-
holyukban, izgalomtól fagyos kézzel, 
lázas halántékkal', mert egy uj kor és 
uj művészet fuvalmát érezték. Azóta 
az érdekes asszonyokból nagyanyák 
lettek és — mi türés-tagadás — maga 
a darab is megöregedett. 

Ezen a mulandóságon gondolkoz-
tam egy zsöllyében, vállamon eső-
köpennyel, mikor megjelent a szín-
padon Márkus Emma, aki e délután 
itt vendégszerepelt. Nem árt, ha azo-
kat, akiket ismerünk, néha más kör-
nyezetben látjuk. Ekkor uj szinben, 
a meglepetés nagyobb világosságában 
tűnnek föl és olyan tulajdonságaikat 
vesszük észre, melyeket addig figye-
lemre se méltattunk. A kritikusnak 
pedig egyenesen tanulságos váratla-

nul betoppanni egy színházba, ötlet-
szerűen megnézni színészeket, hisz 
többnyire csak díszelőadásokon, fő-
próbák, vagy bemutatók ünnepén 
látja őket. Ilyenkor, müvészetük hét-
köznapján, talán még igazabban élik 
második játékéletüket. Már nem tö-
rődnek a közvetlen hatással, hátuk 
mögött van a taps, az irott és ki-
mondott birálat, magáért a játékért 
játszhatnak. A szinház e magányá-
ban úgyszólván otthon és egyedül 
vannak a színészek, akiket mutatvá-
nyos mesterségük munkájában ugy 
leshetünk meg, mint csöndesen tevő-
vevő embereket, gyertyalángnál, kulcs-
lyukon keresztül. 

Márkus Emmát is igy láttam meg 
ezen a délután. Egyszerre nem a 
spanyol drámáról volt szó, sem arról, 
hogy avult-e vagy uj, de arról, hogy 
ő játszik és függetlenül a darabtól 
vitt előre, végzetesen, ellenállhatatla-
nul. Csak egy felvonást akartam vé-
gignézni. Ellenben percről-percre, ne-
gyedóráról-negyedórára tovább csa-
logatott, Donna Conception, Fernando 
és Enriqueta közt állott Matild, fehér 
lakodalmas nép keretében a regényes 
hősnő, a tragikus folt. Micsoda hang-
anyag, micsoda mozdulatok és ösz-
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tönös színésznői megrezzenések. 
Poéta nascitur et actor nascilur. Ha 
norvég lenne, vagy német, tárcákat 
imának alakításairól. így azonban, 
hogy a miénk és magyar, csak néha 
ocsudunk rendkívüli voltára és föl-
fedezzük, mint a révület csodálkozó 
perceiben a Dunapartot, vagy a Ha-
lászbástyát. 

Akkor tünt föl — amint egy régi 
magyar lexikon nevezi őt — „a szőke, 
sápadt , ideges leányka", mikor hoz-
zánk is elérkeztek a nyugati, század-
végi irodalom babonás visszfényei és 
már eleven esőként hatott Sardou és 
Dumas. A romantikával való kap-
csolata pedig döntővé lett egész pá-
lyájára. Ö a 67 után való békés és 
nyugodt magyar aranykor hősnője. 
Már leáldozott a bécsi Burgtheater 
régies „nagy stil"-je, de még nem 

CSENDŐR ETUS 
Magyar Színház: ,.\z ulolsó csók" 

(Papp felvétele) 

mutatkozott se a tisztító natural izmus, 
se az uj és stilizált romantika. Két 
korszak között mozgott, ugy, 'hogy 
egyetlen színészi, vagy irodalmi is-
kolát se képviselt : csak a maga ősi 
tehetségét. Elődei nincsenek. A ma-
gyar színészet Kántorné szavaló szen-
vedelmes páthoszát állítja szembe 
Déryné könnyed társadalmi művé-
szetével. Márkus Emma mindakettőt 
magába hasonitotta. Sokszor csiszolt 
részletmüvész, de a merev formák-
ból kicsordul tu lhabzó vérmérséklete. 
Kecses, de nem franciásan-kecses, 
hanem magyarosan. Tissot, a ma-
gyarokért rajongó francia, ki nálunk 
járt, észrevette, hogy a magyar színész-
nőkben van valami sajá tos , egyéni, 
magyar kedvesség és elegáncia. Ér-
dekes azonban , hogy utódai nincse- * 
nek. Ennek magyarázata talán abban 
kereshető, hogy a magyar műveltség 
és e lsősorban a színpad már évtize-
dek óta eltávolodott a nyugati köz-
ponttól s ma például Hauptamann-
tól és Claudel-tői sokkal távolabb 
van, mint annak idején Sardou-tói és 
Dumas-tó\. 

Ez a csodálatraméltó magyar szí-
nésznő egyedül áll. Eszközök és 
iskolák nélkül, teremtőösztönével vál-
totta valóra művészetét, ugy, hogy 
sok egyéni szeszélyét ís belevitte, 
megzenésítette, még a negédességét 
és a regényességét is elfogadtatta né-
zőivel. Művészete olyan ál talánosan 
ható, gazdag, mint Jókaié. Kakasülő 
és páholy, varrólány és irodalmi 
ínyenc egyaránt tapsol neki. „ W o du 
bist, dort is Natur" irja Goethe egyik 
versében. Ez a verssor egy nőről 
szól. Áll azonban Márkus Emmára, 
a színésznőre is: ahol van, ott a ter-
mészet van. 
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A spanyol temperamentum izzó levegője 
árad a Magyar Színház újdonságából, amely 
„Az utolsó csók" cimet viseli- Echegaray irta 
a szerelemtől és vértől forró darabot, amely-
nek túlfeszített drámaisága az első perctől az 
utolsóig belefojtja a lélegzetet a gyengébb 
idegzetű nézőbe. A Magyar Színház nézőte-
rén erősen figyelő arcokat látni most, az iz-
galomba belefeledkezett szemeket, a támlás-
szék karjába kapaszkodó kezeket, izgatottan 
előre hajló fejeket. . 

Szinte különös elképzelni, hogy aki ezt az 
izgalmasan, tudatos szinpadismerettel felépí-
tett drámát irta, 
pénzügyminiszter 

az negyven éves koráig 
volt és a szinműirói tollat 

csak negyven éves kora után vette a kezébe. 
De aztán annál nagyobb hozzáértéssel és 
lendülettel forgatta. »Folt, amely tisztit" és 
,,Szent-e, vagy ŐTÜlt ? ' című világhírű da-
rabjait nálunk is jól ismeri a színházi közön-
ség. Ez a darabja eddig ismeretlen volt ná-
lunk. A Márkus Emma szenzációs alakítása 
kedvéért vette elő Vajda László, a színház 
igazgatója. És hogy erre a célra kitűnően 
választott, azt a bemutató óta szabályosan 
ismétlődő, roskadásig telt házak igazolják. 

„Az utolsó csók" az első csókkal kezdődik. 
Egy szép festmény ez az első csók, Torrente, 
a híres madridi festő alkotása. Dante egyik 

jelenetét ábrázolja a kép, lendületes, forró és 

MÁRKUS EMMA és TARNA1 ERNŐ 
' Magyar Színház : ,,Az utolsó csók" 

( A s t o r h fe to , Alfmayer felvétele) 
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szenvedélyes, mint a.festő maga. A festő 
szenvedélyének tárgya is van ; Magdalénát 
szereti, aki férjes asszony <és anya. A darab 
mér az első pillanatban dráma : érezzük, 
hogy ennek a lángoló és végzetes szenve-
délynek veszedelmes sőt borzalmas követke-
zései lehelnek. • 

Pablo, a Magdalena ura, vállalkozó-féle 
ember, energikus, ambiciózus, vagyonszerző, 
aki a rajongásig szereti a feleségét és kis-
lányát. Kemény üzleti munkája után boldo-
gan pihen a kedves család körében, amelyért 
küzd és dolgozik. Most éppen elutazik, nem 

TÖRZS JENŐ 
Magyar Szinház : „Az utolsó csók" 

(Astoria foto, Altmayer felvéte'e) 

is nagyot} kis útra: Peruban van üzleti dolga. 
Magdaléna egyedül marad a kislányával. 

A magára hagyott asszony küzd a szenve-
dély ellen. Tisztességes akar maradni. Tor-
rente párbajt viv érte, meg is sebesül, dç 
Magdaléna nem viszonozza hálával ezt az 
önfeláldozást. És mikor férje távollétében 
Torrente egy barátnő támogatásával be tud 
jutni a Magdaléna házába, az asszony rideg, 
visszautasító, sőt sértő. De a festő szenve-
délye erősebb, mint a büszkesége. Meg tudja 
mutatni, hogy ez az érzés drágább neki, mint 
az élete. Elszántan feltépi mellén a kötést, a 
vérzés megindul. Megmutatja, hogy szerel-

méért szívesen meghal. 
Ez már megrémíti Mag-
dalénát is. A szenvedély 
ekkora vihara őt is elra-
gadja, a férje nincs itt-
hon, ellenállását a férfi 
vágyának forró számuma 
ellenállhatatlanul elsöpri. 

A második felvonásban 
Magdaléna már bűnös 
asszonyként áll előttünk. 
Bűnös, de boldog. A bün 
minden édes forróságával 
imádja Torrente Henriket. 
De ez a boldogság halálra 
van ítélve. Holnap meg-
érkezik Peruból Pabló. 
Magdaléna érzi a vétkes 
emlékek súlyát és önkén-
telenül az jut eszébe, hogy 
a leveleket, amiket Hen-
rikkel váltott, elégesse. A 
kandalló lángja pirosan, 
lobog : ez a láng megfog-
ja emészteni a sokkal 
pirosabb és sokkal égetőbb 
lángj bűnös emlékeit. És 
Magdaléna el akarja fe-
lejteni szerelmét. 

De a festő sokkal sze-
relmesebb, semhogy sza-
kítani tudna. Követeli Mag-
dalénától, hogy Pabló meg-
érkezése után is folytas-
sák a bűnös viszonyt. Min-
den eszközt megragad, 
hogy ezt az akaratát ke-
resztül vigye. Mikor Mag-
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daléna éppen nincs a szobában, megérkezik 
a barálnő azzal a hirrel, hogy Pabló nem 
holnap érkezik, hanem az express-vonattal 
már ma, mert a hajó öt órát nyert. Torrente 
erőszakkal elhallgattatja a hírhozót, Magda-
lénának ezt nem szabad megtudnia. És már 
készen is van a terve. Mi ebből a tervből 
csak annyit tudunk egyelőre, hogy Torrenle 
telefonon odarendeli a ház elé azt a barát-
ját, akivel Magdaléna miatt párbajozott, de 
aki azóta nagyon jó barátja lett. 

Magdaléna azonban nem akarja a viszonyt 
folytatni. Kislánya, Mária, olyan rajongással 
várja haza az apát és ugy eltölti Magdalénát 
a családi élet zavartalan 
nyugalma után való vágy-
gyal, hogy bűnös szerel-
mének emlékeit örökre 
elakarja hessegetni. A le-
veleket el kell égetni. Elő-
ször is elégeti azokat a 
leveleket, amelyeket a fes-
tő irt neki. Legvégül a 
legutolsót, amelyet ma irt 
neki Henrik, a szerelem 
szédületes éjszakája után, 
Aztán sor kerül a saját le-
veleire. Magdaléna meg-
döbbenve látja, hogy az 
utolsó levél hiányzik. Az 
amit ma reggel irt, amely 
a legszenvedélyesebb, leg-
forróbb, legárulóbb. 

Magdaléna apja is meg-
kapja a hírt, hogy Pabló 
hamarabb érkezik. Eljön, 
hogy kivigye Magdalénát 
és a kis Máriát az érkező 
Pabló elé. Magdaléna in-
gadozik. Kimenne az ura 
elé, de itthon is szeretne 
maradni: pár perc múlva, 
kilenc órakor kell utoljára 
találkoznia itt Torrentével. 
Már-már elszánta magát 
és indul, de ekkor kilen-
cet üt az óra. Magda-
léna marad. Az utolsó 
találkozásról nem tud le-
mondani. A nagyapa és 
a gyerek kimennek nél-

És Torrente belép. Ez az utolsó találka. 
Most már elmondja a tervét. Van egy esz-
köze, amellyel kényszeríteni tudja Magdalé-
nát, hogy ne szakítson vele. A Magdaléna 
utolsó levelét csakugyan megtartotta. Ez a 
fegyvere. Szemben a házzal ott kinn áll az 
a barátja, akit telefonon odarendelt. A levél 
már annál van. 

— Esküdj meg gyermeked éleiére, hogy 
tovább is találkozunk. 

— Soha ! 
— Akkor egy adott jelemre az az ember 

ott kinn megfogja állítani érkező férjedet és 
odaadja neki a levelet. 

küle Pabló elé a vonathoz. 

TARNAY ERNŐ 
Magyar Színház : „Az utolsó csók" 

(Astoria foto, Altmayer telvétele 



Magdaléna lelkében rettenetes harc folyik 
le. Már hallatszik messziről a Pablo érkező 
kocsijának a zörgése. Ö nem akar meges-
küdni. Legyen, ami lesz. Feszült, rettentő iz-
galom. És Torrente a szavának áll. Lecsa-
varja a villanyt. Ez a megbeszélt jel. Künn 
megáll a kocsizörgés. Most adják át a 
levelet. 

Egy perc múlva berohan rettenetes • felin-
dultságban Pablo. A levelet elolvasta. A két 
bűnös ott áll előtte : a férfi elszántan, az 
asszony reszketve. A kis Máriát a nagyapa 
hamar eltávolítja, hárman maradnak együtt. 
Borzasztó vihar száguld lelkeik fölött. Ha a 
nagyapa idejekorán be nem lép, Pablo még 
lelövi a festőt. De belép és elejét veszi a 
gyilkosságnak. Pablo és a festő párbajozni 
fognak. Azonnal mennek is a nagyapa vil-
lájába. 

Csendőr Etus és Márkus Emma 
Magyar Színház : „Az utolsó csók" 

(Astoria M o , Altmayer felv.) 

A harmadik felvonásnak ez a villa a szín-
helye. A párbaj meglesz, a feltételekben 
megállapodtak. A felek holnap reggel állnak 
szembe egymással. De Pablo nem bírja 
el a lovagiasság szigorú szabályait. Még a 
párbaj előtt beszélni akar ellenfelével. Mert 
bizonyosságot akar tudni. Ne'm hiheti a hű 
és tiszta Magdaléna bűnét, s lelke minden 
erejével hinni akar az asszony ártatlan-
ságában. 

De ellenfele helyett egyelőre Magdalénával 
kerül szembe. Az asszony látja, hogy Pablo 
ártatlannak akarja tudni. Nem mondhatja 
meg az igazat. De viszont hazudni sem tud. 
Megy, hogy a gyermekét lássa. A gyerek 
ártatlanságából akar erőt meríteni a nagy 
vallomáshoz. 

És aztán még mindig nem a két férfi ke-
rül szembe. Hanem Magdaléna és a szere-
tője. Az asszony a lelke mélyén az urát 
szereti. Retteg attól a . gondolattól, hogy a 
párbajban eleshetik. Térden állva könyörög 
a festőnek, hogy könyörüljön meg rajta. Ne 
álljon ki az urával. De Torrente kérhetetlen. 
Lemond a párbajról, de csak egy feltétel 
alatt : Magdaléna szökjön el vele. 

Az asszony most már mindenre el van 
szánva. Meg kell mentenie a férjét. Másként 
nem tudja megmenteni, tehát megfogja ölni 
a festőt. És kinyitja azt az ajtót, ahol az 
imént ment be a festő. És kihívja azt a fér-
fit, aki ott van és még mielőtt láthatná ki 
az, — ledöfi. A férfi haldokolva vágódik el 
a földön. 

De a haldokló férfi nem a festő, hanem 
Pabló. Magdaléna nem tudta, hogy egy perc-
cel előbb mégis csak találkozott a két férfi 
és villogó szemmel, elszánt szívvel ebbe a 
szobába mentek be, hogy beszéljenek._Mag-
daléna leszúrta az urát. Rettenetes lelkiálla-
potban borul rá és megcsókolja a haldokló 
kezét. És reszketve, halálos döbbenetben 
suttogja : 

— Az utolsó csók . . . 
• Ezt a véres és izgalmas drámát nagyszerű 
előadás tolmácsolja^ közönségnek. Magda-
lénát Márkus Emilia asszony játsza. A cso-
dálatos művésznő egy hatalmas egyéniség 
zsenijének erejével ad lelket minden szónak 
és mozdulatnak. Az ő művészetéről csak a 
rajongás hangján lehet beszélni, Egyik part-
nere Törzs Jenő, aki a festő alakjának a 
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MÁRKUS EMMA 
Magyar Színház : „Az utolsó csók" 

(Astoria toto, Altmayer felvétele) 

téka ugyanis az eredeti ősi formában fog szin-
rekerülni a Belvárosi Színházban. Abban az 
ősi formában, amelyben a versaillesi park-
ban került színre „Georges Dandin" jó né-
hány évvel ezelőtt XIV. Lajos király szine 
előtt. Lulli muzsikája fog felhangzani ezen 
az előadáson és szerepelni fog az a ballett 
és halészkar, valamint az a pász'orjáték is, 
amely keretet adott a régi Dandinnek. Az 
lesz csak a különbség, hogy ez a pásztor-
játék művészien össze lesz fonva a darab 
cselekményével, mint azt Vollmöller a hires 
német poéta Reinhardt részére csinálta. 

N é g y 

pássztor 

maga meleg, nobilis művészetével ad testet 
a színpadon, a másik Tarnai Ernő, akinek 
rendkívüli sikere van : alakítása erőtől és te-
hetségtől duzzad, az egész előadás pedig az 
ő intelligens és hozzáértő rendezésének már-
káját viseli magán. T. Forrai Rózsi a barátnő 
szerepében az ismert kitűnő színésznő, Vágó 
Béla pedig a nagyapát játsza komoly és 
megragadó művészettel. Körmendy János a 
nagyapai villa portásának, T. Oláh Erzsi pe-
dig a portás leányának szerepében kitűnő és 
minden tapsra érdemes. 

Külön kell beszélni a kis Mária alakitójá-
ról, Csendőr Etusról. Ez 
a csöpp gyerek igen nagy 
színésznő lesz. Meglepő, 
milyen tehetségesen ala-
kit, milyen biztosan és_ 
kitűnően játszik. Kész mű-
vésznő, viharos tapsok ju-
talmazzák. ő egyik méltó 
szenzációja Az u olsó csók-
nak, amelyben joggal kap-
ta meg a nagy siker első 
csókját. 

A négy pásztor közül 
kettő fiu, kettő pedig lány. 
De csak a színpadon, mert 
a valóságban mind a né-
gyen fiatal hölgyek, a Bel-
városi Színház művésznői 
ßoyda Juci, Wirth Sári, 
Mészáros Paula, Kállay 
Angela. A legszebb és 
legérdekesebbb quartett a 
„Dandin György" pásztor-
játékának pajzán szerep-
lői. 

A Belvárosi Színház 
klasszikus újdonsága • er 
„Georges Dandin", amely-
ben szerep jut a négy 
pásztornak is. Ők azok, 
akik egész különös ízt ad-
nak ennek a premiér-
számba menő repriznek. 
Molière nagyszerű vigié-
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jelenteken kivül a legköze lebb piacra 
kerülnek Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc, 
Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Heltai 
Jenő, Kaffka Margit regényei o lasz for-
di lásban. A karácsonyi könyvpiacon 
jelenik meg Pásztor Árpád „Princesse" 
cimü gyerekregénye is, amelynek ép 
most cs inálom a korrektúráját. A szerzők 
már eddig is igen s z é p összegeket kap-
tok honorárium gyanánt é s még ezután 
is je lentékeny szerzői tiszteletdijakra van 
kilátásuk. 
' Olaszországban az a szokás , hogy a 
színtársulatokat januárban szervezik ujjá. 
Ezért ebben a hónapban nem lesz 
egyetlen magyar premier sem, d e január-
ban már sor kerül Herczeg Ferenc „Kék 
róká"-jára é s Lengyel Menyhért „Cárnő"-
jére. Utána a legközelebbi magyar új-
donság Vajda Ernő „Fata morgane"-ja é s 
va lósz ínűleg Herczeg Ferenc „Tillá"-ja is. 
Most tárgyalok Molnár Ferenc „ T e s t ő r -
jének e lhelyezéséről is. 

Hogy mi s e maradjunk adósok az 
olaszoknak, lefordítottam a nagyszerű 
uj o lasz iró. Pirandello három darabját, 
amelyeket Karczag ügynöksége vett meg 

-tőlem. Valószínű, hogy ezeket a dara-
bokat Pesten is játszani fogják. Piran-
dello m a egyike a legünnepeltebb o lasz 
szerzőknek, irodalmi körökben azt tart-
ják felőle, hogy az ő nevével az o lasz 
irodalom uj fejezete fog kezdődni . 

Ezeken kivül is lefordítottam egy c s o m ó 
rémet é s skandináv szerző darabját, 
egyelőre természetesen csak olaszra. 
Az itteni sikerek után dől el, hogy me-
lyiket juttatom el magyar színpadokra is. 

Egyéb újság ? . . . c s e n d e s e n éldegélek, 
egész nap dolgozom, mert az irodám 
nagyon elfoglal é s külföldi lapoknak is 
sok cikket kell irnom. A kis lányom té-
nyesen letette az o lasz felvételi vizsgát 
é s idegen létére a legjobb tanuló az 
osztályban. Sokat járok társaságba, szín-
házba, é l v e z e m a meleg napsütést, a 
sok sz ines , forró illatú virágot, csendet 
és békességet . Igaz, hogy sokat kell 
ve sződnöm, do lgoznom, de lega lább 
van miért. Sokat gondolok é s sokszor lel-
kiismeretfurdalásaim vannak, ha e s z e m b e 
jut, hogy sok tekintetben milyen kivált-
s á g o s helyzetben vagyok az otthoniakkal 
s zemben . 

l / m l J ^ r ^ t ^ 

Interjú három 
országon kérésziül 

A külföldön megtelepedett magya-
rok között egyik lege'rdekesebb egyé-
niség Vészi Margit. Állandóan Ró-
mában él. ahol szerzőjogi irodát 
nyitóit. Magyar színdarabokat és 
regényeket helyez el az olasz pia-
con. A távolból meginterjúvoltuk. 
Levélbeli kérdéseinkre a következő 
levélbeli választ kaptuk: 

„Kedves Incze 1 Soha még Olaszország-
ban n e m ismerték annyira a magyar 
írókat é s művészeket , mint az utóbbi 
pár hónapban . Alig van város, ahol 
magyar szerző színdarabját ne játsza-
nák és alig van hónap, hogy magyar 
regény olasz fordítása ne jelenne meg. 
Eddig Olaszországban csak a legritkább 
esetben adtak ki magyar könyvet. Most 
a z o n b a n sikerült e lhe lyeznem e g é s z 
c s o m ó magyar regényt. A z eddig meg-

VËSZ1 MARGIT RÓMÁBAN 
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Mil főz, művésznő? 
I I I . s o r o z a t 

Mult heti látogatásaim sikerén felbuzdul-
va, friss erővel folytattam a pesti művésznők 
főztjének a megkóstolását. Mcirschalkó Ró-
zsit csak nagy nehezen, az ura segítségével 
lehetett rábirni, hogy elszánja magát a (fő-
zésre. Hanem akkor aztán kitett magáért. 
Havonként egyszer «lucskos káposztával» 
vendégelik meg Székelyhidyék a jó embe-
reiket és egy ilyen hires ebédre voltam én 
is hivatalos. Rz Opera lirai tenoristája, aki 
maga is' ért a konyhához, ilyenkor féltő 
gonddal őrködik a nagyszerű erdélyi ele-
del elkészültén és addig sürgölődik a fele-
sége körül, mig csak be nem tálalják a 
lucskos káposztát. íme a receptje: 

Veszünk 4 kiló káposztát és fejenkint 
négy cikkre vágjuk. Feltesszük bő vizbe 
sóval, köménymaggal és kaporral. Ve-
szünk egy fél kiló bőrös sertéshúst meg 
egy fél kiló füstölthust és azt a káposztá-, 
vál együtt puhára főzzük. Rántás nem 
jön bele, ellenben ereszték, amely áll 

Góthné Gólh jelenlétében lágytojást főz 
(Vasadi felv.) 

két tojás sárgájából, öt kanál tejfelből, 
egy kanál borecetből és három kanál 
lisztből; ezt simára elkeverjük, azután a 
fővő káposzta és hus levébe kanállal 
lassanként becsurgatjuk. Az egészet 
együttesen tovább főzzük, amíg felforr, 

akkor készen van. 

Székelyhidy ebéd közben mélabúsan je-
gyezte meg, hogy erdélyi szokás szerint el 
kellett volna tenni a lucskos káposztát, ki-
hüteni és másnap újra felmelegíteni, mert 
csak ugy jó az igazán. Pedig nagyszerűen 
izlett igy is! 

Góthéknál csúnyán megjártam: ebédidő 
előtt, bejelentés nélkül mentem el a hí-
res miivészpárhoz, hiszen Qóthné a nyáron 
olyan nagyszerűen játszott meg; a Fasor-Ka-
baréban egy szakácsnőt, hogy biztosra vet-
tem: a konyhájában, főzés közben bukkanok 
a művésznőre. Am mihamar kiderült, hogy 
Góthnénak fogalma sincs a főzésről; lány-
korában egyszerre végezte ^ sziniiskolát, 
Imeg a felső leányiskolát és igy nem akadt 
lideje a főzőtanfolyam látogatására. 

Hosszas kérlelés után végre mégis rá-
szánta magát Góthné çgy lágy tojás meg-

Marschalkó Rózsi Székelyhídy segítségével 
lucskos káposzlát főz 

(Vasadi felv.) 
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főzésére. A rendkívüli esemény hallatára 
Góth Sándor is abbahagyta a leckéjét és 
odaült a felesége mellé, akit életében elő-
ször Látott főzni. Órával a kezében fogott do-
logihoz a művésznő,*amikor azonban a tojás 
elfogyasztására került a sor, kénytelen vol-
tam konstatálni, hogy Góthné megbukott: a 
lágytojást olyan keményre főzte, hogy egy 
plombám is majdnem benne maradt. Meg is 
fogadta a művésznő, h<jgy soha többé nem 
megy ki a konyhába, annál is kevésbbé, mert 
néhány hónap óta ugiy az ő, mint az ura 
minden idejét a lakásukon berendezett szi-
nészképző kurzus foglal ja le. És ugy látszik, 
hogy ehhez Góthné sokkal jobban is ért, 
mint a főzéshez. 

Vizváry Mariska tudvalevőleg a leghire- ' 
sebb szakácsnő a színésznők között; a há-
ború előtt szakácskönyvet is adott ki, bol-
dogan mentem hát el hozzá, a legnagysze-
rűbb gasztronómiai élvezetek reményében. 
Azonban keserves csalódás ért; szegény mű-
vésznő egy vastag sálba burkolózva ült a 
hálószobájában, kezeit egy villanyos kávé-
főző testén melengetve. Makay Margit tésztát gyúr 

(Vasadi felv.) 

— Látja, ide jutottam ! — mosolyog le-
mondóan Vizváry Mariska. — A\ár hónapok 
óta vendéglőbe kell járnom, mert az a kis 
fa meg szén, amit jegyre kapok, csak épen 
arra elég!, hogy a hálószobámba minden má-
sodik nap befüthessek. 

Szomorúan teszi elém a finom illatú fe-
ketét a művésznő, de beszélgetés közben 
mégis kitör belőle az «alkotó zseni». Csen-
get a szobalánynak, behozat egyet-mást és 
pár perc múlva már megszületik Vizváry 
Mariska legújabb kreációja, amelyet a mű-
vésznő tiszteletemre «Színházi Élet csemegé-
nek.» keresztelt el. A pompás nyalánkság-
nak igen egyszerű a receptje: 

Baracklekvárt, durván megtört diót 
meg egy kevés narancshéjat sürün 
összefözni, azután kihüteni és kis 

üvegtányérokba tálalni. 
A szalon közepén negyed óra alatt kihűlt 

az imént még forró csemege. Megígértem 
Vizváry Mariskának, átadom az üzenetét a 
Színházi Élet olvasóinak; aki elfogadható 
áron tud neki három hónapra való fát meg 
szenet szerezni, annak hálából elkészíti a Vízvári Mariska feketekávét főz 

(Vasadi ftlv.) 
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Márkus Emma és 
Tarnay Ernő 

adnak autogrammot. A z 
autogramm-délelőtt fél 
tizenkettőkor kezdődik. 

Sjenes disznótoron 
Szenes ember nevét kéj hete nem 

látja az o lvasó a Színházi Élet-ben. Sze- ' 
nes ugyanis n incs Pesten, Dombovárott 
telel, ahová azzal utazóit el, hogy e g y 
barátja meghívta disznótorra. A disznó-
tor már két hete tart, s mint értesülünk 
ugyanannyi ideig még eltarthat. Rossz 
májú emberek mér meg is gyanúsították 
Szenest , hogy a disznótor ürügye alatt 
„darabot követ el" Dombovárott. Tegnap 
e g é s z e n váratlanul leve lezőlapot kap-
tunk Szenestől . Dombovári látképek van-
nak a lapon, az állami elemi népiskola , 
a posta, a Korona-szál ló, azonkívül egy 
egy koronás bé lyeg é s a következő vers -

Dombovár,. 1920.^X1118. 

Májas hurka , kolbász h a s a m b a n , 
A jó bor működni kezd f e j emben , 
Kedves Szerkesztőm, te sem i rnál 
Sz ínház i"verseke t helyemben. 

SZENES] EMBER 

S z e n e s embert így, Bufti ur helyette-
síti addig, mig véget nem ér a már két 
hete tartó disznótor. Reméljük, hvig^, 
mint minden hurkának, a dombovári 
disznótornak is csak van vége . Egy-két 
hét múlva biztos v é g e lesz. 

A mult heti aulo-
gramm-délelőttön F. F. 
ur Várady Ili egy auto-
grammjáért 1000 koro-
nát adott a Blaha-alap 
javéra. 

MÉSZÁROS GIZA 
Fővárosi Orfeu-n: „Az asszony" 

(Astoria foto, Altmayer felvétele) 

kedvenc kreációját, egy nagyszerű nyulpásté-
tomot. Tessék sietni, mert sok lesz az 
ajánlkozó ! 

Makay Margit uzsonnára hivott meg. A 
művésznő nagyon komolyan vette a dolgot, 
azonnal felgyűrte a blúza uj ját , kötényt öl-
tött, azután bevezetett a spájzba, ahonnan 
együtt hordtuk ki a konyhába a szükséges 
jókat: vajat , tojást, cukrot. Makay Margit-
nál bájosabb szakácsnőt elképzelni is le-
hetetlen, félórai sürgés-forgás után elké-
szült a nagyszerű «lincer koszorú», amely-
nek a receptjét Makay Margit uzsonna-köz-
ben diktálta le: 

30 deka nullás lisztet, 20 deka vajat meg 
egy tojás sárgáját egy kanál porcukorral 
kell összekeverni, azután az egészet tész-
tává gyúrni. A tésztát késfoknyi vastag-

'ságura kell kinyújtani, azután kiszúrni 
pogácsa formára és minden második 
darab közepét szintén kiszúrni. Miután 
szép világosra megsütöttük, barackízzel 
megkenjük a pogácsákat és mindegyikre 
ráragasztunk egy kilyukasztott részt, majd 

^ az egészet behintjük porcukorral. 
Makay Margit igazán nem spórolt a cu-

korral. Ä «lincer koszorú» még sem tu-
dott olyan cukros lenni, mint a művésznő. 

Vasadi Ottó 

Autogramm-délelőtt 
Vasárnap, d e c e m b e r 13-ikán lesz 

a legközelebbi auto-
gramm-délelőtt a Szín-
házi Élet boltjában (Er-
zsébet-körut 29.) ami-
kor a Magyar Sz ínház 
újdonságának két fő-
szereplője : 
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Mészáros Giza 
a Fővárosi Orfeumban 

A publikum régen hozzászokott már ahhoz, 
hogy a Fővárosi Orfeum minden műsorában 
valami ujabb és ujabb rendkívüli művészi 
meglepetés várja. Hosszú idő óla azzal ked-
veskedik az orfeum igazgatósága a közön-
ségnek, hogy a legelső főuárosi művészeket 
és művésznőket szerződteti vendégszereplésre. 
Csortos Gyula, Király Ernő és Rátkai Már-
ton után ebben a hónapban Mészáros Gizát, 
a Belvárosi Szinház nagyszerű művésznőjét 
sikerült megnyerni arra, hogy az orfeumban 
egy pompas egyfelvonásos darab főszerepét 
eljátssza. 

A darab — Az asszony a cime — maga 
is olyan hallatlanul érdekes, amilyet nem-
csak orfeumban, de még nagy színpadon is 
régen láttunk. Szerzője Fröschl, a legrafinál-
tabb német kabarészerzők egyike, ebben a 
munkájában igazán mesternek bizonyult. A 
darab témája nemcsak, hogy szokatlanul ér-
dekes, de arra is alkalmas, hogy a nézőté-
ren a legnagyobb izgalmat keltse. 

A cselekmény magva egy féltékenységi tör-
ténet, amelynek azonban semmi köze sin-
csen az eddigi sablonos és hasonló keretű 
.színdarabokhoz. 

A férj és feleség lakásukon búcsúznak, 
mert a férj éppen elutazni készül. Az utolsó 
pillanatban arra kéri feleségét, hogy kisérje 
ki a vonathoz. Az asszony el is kiséri. Le-
csavarják a villanyt, a szoba teljes sötétség-
ben marad. Pár perc múlva egy alak oson 
be a szobába és elbújik az ágy alá. Rövid-
del azután visszajön az asszony az állomás-
tól. Vetkőzni készül és az ágy alá nyul, 
hogy házi cipőjét kivegye. Ebben a pillanat-
ban, észreyeszi : valaki Van az égy alatt. 
Rettenetesen megijed, azt hiszi, vagy gyilkos, 
vagy a legjobb esetben betörő lehet az is-
meretlen. 

Kétségbeesésében pompás ötlete támad. 
El akarja hitetni az ágy alatt fekvő alakkal, 
hogy nem egyedül van a lakásban. Beszél-
getni kezd, mintha a másik szobában volna 
valaki. Még pedig a szeretője. Egy egész 
szerelmes jelenést megjátszik, éppenugy, 
mintha 9 partnere is mellette volna. Amikor 
mér csaknem teljesen levetkőzött, bemegy a 
másik szobába és ott tovább folytatja a meg-
kezdett játékot. Ebben a pillanatban az ágy 
alatt fekvő alak kiugrik, beront abba a szo-
bába, ahová a nő ment és kivonszolja. 

„Bestia, hűtlen bestia, megcsaltál!" — or-
dit rá eszeveszetten. — Tudtam, hogy nem 

Perényi, Nóvák, Mészáros Giza, Deli 
Fővárosi Orfeum : „Az asszony" 

(Astoria foto, AMmayer felvétele) 
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Béla dolgozta át az idegen témájú darabot A 
főszerepben Ferenczi Károly csillogtatta ra-
gyogó humorát, minden szava, minden moz-
dulata ujabb és ujabb eredeti, nagyszerű öt-
let. Elragadóan játszott Antal Erzsi és na-
gyon kedves volt az orfeum uj tagja Vidor 
Ilonka. Nóvák, Hunyadi, Perényi Sári és Deli 
Lajos járultak még hozzá a darab sikeréhez. 

Külön szenzációja az előadásnak Ferenczi 
Károly pompás hazafias magánszáma, amely-
nek zenéjét Hetényi Heidelberg Albert irta. 

A Fővárosi Orfeum uj műsorának varieté 
része is szenzációs. Csupa nagyszerű szám, 
melyek fantasztikus összfegü gázsit kapnak. 
De meg is érdemelnek minden pénzt. 

Sik Rezső pompás ren-
dezése nagyban hozzájá-
rult a sikerhez, Deli, Nó-
vák és Perényi Sári is ki-
fogástalanok voltak. 

A színpadi rész másik 
müsordarabja is kitűnő volt. 
Cime Berci felesége. Paulini 

MÉSZÁROS GIZA — Fővárosi Orfeum : „Az asszony" 
(Astoria foto. Altmayer felvétele) 

marad -sz egyedül idehaza, ha elutazom, pró-
bára akartalak tenni ! 

Az ágy alatt fekvő alak nem volt más, mint 
a férj, aki az imént távozott a pályaudvar-
hoz. A feleség alig tudja elhitetni vele, hogy 
csak játszott, átkutatja a férj az egész lakást 
és amikor meggyőződik, hogy senki sincsen 
ott, csak akkor hisz a feleségének. Elmondja, 
hogy amikor a pályaudvarnál elváltak, autón 
visszatért a lakásba, hogy hamarabb érhes-
sen oda, mint az asszony. Rettenetesen fél-
tékeny volt és meg akart győződni arról, 
hogy a gyanúja alapos-e? Most azonban 
már megnyugodott teljesen és holnap való-
ban elutazik. Bocsánatot kér a feleségélől 
és lesiet a ház elé, hogy 
csomagjait az autóból fel-
hozza. S amig a férj tá-
vozik, őnagysága gyorsan 
kapja a telefont és felhiv 
egy számot. 

— Drágám nem jöhetsz 
ma — mondja a tele-
fonba — az az ökör csak 
holnap utazik el. 

Ezt a bravúros szerepet 
Mészáros Giza a színészi 
eszközöknek minden el-
képzelhető tarkaságával, 
az asszonyi ptlet, ravasz-
ságezer árnyalatú művészi 
színével játssza meg. Egv 
pillanatban megdöbbentő 
drámai hangulatot provo-
kál, hogy utána a kö-
zönség már hangos kaca-
gásba törjön ki. Nem győz-
tek eléggé tapsolni. Min-
den előadáson tízszer, 
tizenötször kell a függöny 
elé jönnie. A darabot Har-
sányt Zsolt fordította igen 
ötletesen. 
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Ha az ember végignézte a Royal Orfeum 
•uj műsorát, a művészi impresszióknak nagy 
tömegével távozik az előadásról. Nemcsak 
nivó szempontjából nyújt minden tekintetben 
kifogástalant és elismerésre méltót ez a mű-
sor, de művészi szempontból is komoly si-
ikerre számíthat. 

Színpadi részben a nagy operettszínházak 
legsikeresebb előadásaira emlékeztet Zerko-
vitz Bélának és Harmath Imrének Csalo-
gánydal cimü operettje, amely már máso-
dik hónapja van műsoron. A nagy sikerben 
jelentékeny része van a főszereplő Herendy 
Mancinek. Ez a fiatal színésznő, ugy játék, 
mint énekhang tekintetében minden művészi 
igényt á legnagyobb mértékben kielégít. 
Táncai is sikkesek, graciózusak. Mint füty-
müvésznő estéről-estére külön ünneplésben 
részesül. Partnere DezsőIfy László ebben a 
szerepében megmutatta, hogy nemcsak mint 
táncos és komikus, hanem mint bonvivant 

PAPP JÁNOS 
Royal Orfeum : .Aranytollú turulmadár" 

(Rockel felv.) 

ANGELO SZOBRAI : Áldozás 
Royal Orfeum 

is kifogástalanul megállja a helyét. Felhő 
Rózsi ebben a darabban ismét kiváló mű-
vészi alakitást produkál egy grófnő szerepé-
ben. Pompás operettfigura Ihász Lajos és 
nagyon kedves Iványi Dezső is. Az operett 

kiállítása bármely nagy 
operett színháznak becsü-

( letére válna. Ieen szépek 
a díszletek, koaztümök s 
Virágh Jenő rendezése is 
elsőrangú. 

Különösen nagy súlyt 
helyezett az igazgatóság 
ebben a műsorban a tánc-
számokra. Valósággal att-
rakciószámba megy Mar-
got Garry szereplése, aki 
ma a kontinens egyik leg-
kiválóbb táncmüvésznője. 
Klasszikus táncait már 
minden nagyvárosban is-
merik és méltányolják. 
Erről a kedves fiatal tánc-
művésznőről még sok szé-
pet fogunk hallani. 

Ugyancsak pompás tánc-
számot irt Zerkovitz Béla 
Sándor Stefi és Dezsőffy 
László számára. Egész kis 

(Höckel felv.) táncos színdarab ez a 

Slágere R 
a Royal OrfeumbanJ 

A csalogánydal és a füttyös primadonna — 
Margof Carry — Deborah — Eleki és egy 
angol ur — Angelo — Signorina Julielta 

. és a többiek 
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ELEKY ANNY és BRIGHTON 
Royal Orfeum : Amerikai kettős 

(Röckel felv.) 

duett, amelynek cime De-
borah• Csupa humor, ötlet 
és élénkség a szövege, 
zenéje egyaránt. 

Eleky Annie Brighton 
Johnnal egy nagyszerű an-
gol táncossal pattogó rit-
musú duettet táncol, ame-
lyet minden este kétszer 
is meg kell ismételniök. 
Johnson és Dean óta nem 
volt ilyert táncos szám 
Budapesten. Eleky Annie -, 
méltó partnere a kitűnő 
angolnak. 
- Ebben a műsorban kü-
lönösen sikerültek az ösz-
szes magánszámok is. Ezek 
között is kiemelkedik Papp 
János gyönyörű dala. 
Aranytollú turulmadár, 
amelynek igen komoly si-
kere van. Harmath Imre 
szövegére irta Zerkovitz 
Béla ennek a szivbemar-
koló irredenta versnek a 
zenéjét. Tomboló lelkese-
dést vált ki Papp János 
szivtől 'és erőtől duzzadó Rgyal Orfeum 

gyön>örü előadása. Közvetlenül Pat>p János 
éneke ulán már az egész publikum énekli 
a szép dalt. 

Solti Hermin uj dalai Is nagyőri tetszenek 
és Virágh Jenő uj kupiéi valóságos kacagás-
tengert váltanak ki a publikumból. 

Külön kell emlékeznünk a műsor egyik 
legnagyobb attrakciójáról, Angelo vendég-
szerepléséről. A művészi fofografálásnak, 
divatnak, Ízlésnek, öltözködésnek ez a ki-
tűnő mestere, uj sorozatét adja a két évvel 
ezelőtt ugyancsak a Royal Orfeum színpadán 
bemutatott klasszikus élő márványszobrai-
nak. Olyanok ezek az élő szobrok, mintha 
öntött reprodukciói volnának az eredetiek-
nek. Mozdulatlanságuk, az élő vonalak szo-
borszerű ritmusa ugy hatnak, mintha vala-
mely muzeumban látnók a szobrászművé-
szet nagy alkotásait. Angelo mester klasszi-
kus alkotásait komoly művészi siker kiséri. 

A műsor varieté részében a legkiválóbb 
külföldi artisták lépnek föl. Ebben a mii-

. sorban van hosszú idők óta először igazi 

ANGELO SZOBRAI : A kútnál 
(Röckel felv.) 
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amerikai szám. Walders and Johns Dél-
Amerikából jöttek a Royal-Orfeumba, de 
mér az összes nagy európai varieté-szinpa-
dokra lekötötték őket. Vakmerő ekvilibrista 
mutatványokat produkálnak. Signorina Ja-
lietta, a legnagyszerűbb olasz artistanő. Ha-
láltmegvető bravúrokat végez a magas tra-
pézon. Kitűnő a két Wellmann is. Ilyen műsor, 
ennyi nagyszerű művészi és artista produk-
ció megérdemli az általános érdeklődést. 

A Royal Orfeum decemberi műsorának 
a sikere a fővárosnak ezt az európai ni-
vóju szórakozóhelyét a közönség legszéle-
sebb rétegeiben fogja ismét népszerűsíteni. 

SÁNDOR STEFI és DEZSŐFFY LÁSZLÓ 
Royal Orfeum: „Deborah" (Räckel'felv.) 

Mire késsülnek 
a kabarék ? 

A közönség rendszerint már hónapokkal 
előbbre tisztában van a színházi szezon újdon-
ságaival, annál kevésbbé tudja azonban, 
hogy milyen slágerdarabokat rejtegetnek a 
fiókjaikban a kabarédirektorok ? Pedig nem-
csak a nagy háromfelvonásos színházak gon-
doskodnak jóelőre egész évi szükségletükről, 
a kabarék is már az ősszel ellátják magu-
kat egy egész sereg kis darabbal és magán-
számmal, amelyeket aztán elosztanak az 
egyes műsorokra. Végigjártuk a pesti kaba-
rékat, feljegyezni, milyen elfogadott darabok 
hevernek az igazgatói irodákban s közülök 
melyek kerülnek hamarosan előadásra. 

Az Andrássy-uti Színház 
elfogadta előadásra Bónyi 
Adorján: Testvérek, Urai De-
zső : Szakítás, Bús Fekete 
László : Szanatórium, Nagy 
Endre: A férjem Pakson van, 
Egyed Z. : A betörő, Lukács 
Gyula : Veron cimü darabjait. 
Ezenkívül egy francia vígjáté-
kot is megszerzett előadásra 

. a színház, Max Maurey: Az 
előkelő vendég cimü darabját. 
Az elfogadott darabok szerzői 
között két szinész is van. Az 
egyik Gellért Lajos, aki Kandi 
Klári cimen irt egy kis jelene-
tet, a másik Kabos Gyula, aki-
nek két tréfája vár előadásra. 
Darabot kap a színház az idén 
még Móricz Zsigmondtól, Ka-
rinthy Frigyestől, Drégely Gá-
bortól, Lakatos Lászlótól, 
HarsqnyiZsolttól, Szomaházi 
Istvántól, Bródy Miksától is. 

Az Apollo kabaré ugyan-
csak el van látva az idei sze-
zonra. Az igazgatóság ötven-
három darabot szerzett meg 
előadásra, ezenkívül a kabaré 
háziszerzői is minden hónap-
ban szerepelnek egy slágerrel. 
Három ilyen háziszerzője van 
az Apolló kabarénak. Har-
sányi Ziolt, Liptay Imre és 
Békeffy László. Hamarosan 
sor kerül a kabaréban a kö-
vetkező újdonságokra : Vol-
taire: Az asszony és a hűség, 
Maupassant : A veréb (három-
felvonásos kis vígjáték Liptai 
Imre átdolgozásában), Harsd-
nyi Zsolt : A szüzek hódolata, 
énekes vígjáték Vincze Zsig-
mondzenéjével, Pajzs Elemér; 
Házasságközvetitő, Szilágyi 
László : Alázszolgája mester, 
Lukács Gyula : Rémdráma. 
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BOLVÁRY GÉZA 
a Star rendezője, akinek „A kél arcú asszony" 

• cimii filmje most jelentős si'iert aratott 

konstatálta, hogy egyik feluonásuég 
megváltozott. Az illető jelenet meg-
írott formája ugyanis az, hogy mi-
kor Rákosi Szidi, mint főhercegasz-
szony táuozik, Hegedűs igy szól a 
társasághoz : „Csak maradjanak, én 
elkísérem." Rákosi Szidi nagyon meg 
volt lepoe, mikor Hegedűs 'helyett 
Csortos szólalt meg és ezt mondta : 
„Gyerünk valamennyien, kikísérjük 
mi is." Az illusztris művésznő, mint 
a sóbálvány maradt állva a szín-
padon. Mi ez ? Megváltoztatták a 
felvonásvéget anélkül, hogy neki, aki 
a felvonásvég főszereplője, szóllak 
volna ? Csak nagynehezen derült ki, 
a többiek egyhangú nevelése közben, 
hogy a felvonásvéget nem változtat-
ták meg, de szerzőtől kezdve súgóig 
mindenki olyan éhes és fáradt volt 
már, hogy haza akarlak menni. Ezért 
mondta Csortos, miközben odaka-
csintott a többieknek, hogy a távozó 
művésznőt mindannyian elkísérik. 

* INTIM PISTA, hogy mi újság a 
Molnár közelgő premierje körül ? 

— A próbák teljes gőzzel folynak 
már, gyönyörű diszlelek készülnek 
és a színház lázban van. A szerep-
lők ugy fújják a szerepeket, mint a 
vízfolyás, a próbák olyan részlete-
sek és lelkiismeretesek, hogy minden 
szereplő az egész darabot betéve 
tudja. De legjobban tudja Rákosi 
Szidi,"aki olyan lelkes ambícióval pró-
bál, hogy bármely husz éves naivát 
megszégyeniihet a lelkességével. An-
nál nagyobb volt a meglepetése, 
mikor a minap egyik próbán azt 

BÁRSONY ZSUZSA 
a Városi S/inház uj tagja, aki a 

Rucfiukeringő"-ben fog bemutatkozni 
(R eket fölvettI) 
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— Nagyon kedves. Mit tud a kül Sotenville, Claudine. Meg kellett tar-
öldiekről? tani a ,cim francia formáját is. 

— Két külföldi magyar hölgy ér- — És a Magyarban ? 
zezett haza a héten. Az egyik Hu- — Ott most Márkus Emma nagy 
: zár Ká^olyné, a kedves és kitűnő színésznői teljesítménye mellett „Az 
Jufi felesége, aki most jött meg Ber- utolsó csók" alkalmából a kis Csendőr 
inból. Találkoztam vele. Azt meséli, Etus a nagy szenzáció. Egy gyerek-
ogy az urának nagyszerűen megy szerepet játszik ez az elragadó és 
•int. Eddig a Róbert Jenő Rakete- tehetséges kislány. Ő követte el a 
•abaréjában játszott, de ezt a szer- legnagyobb színésznői önmegtaga-
ődést közös megegyezéssel felbon- dást, amit a színházi kritikák valaha 
Ma, mert messzebbre utazik. Ame- is feljegyeztek. A főpróbán az igaz-
ikába. Vele is több lesz a newyorki gatót, Vajda Lászlót, ugy elragadta 
tagyar müvésznotabilitások száma, a kislány pompás játéka, hogy az 

— És a másik ? első felvonás után felszaladt egy 
— A másik Bánhidy Ilona, aki tábla csokoládéval a színpadra és 

lost jött meg Párisból. Nagyon ér- átnyújtotta a kis művésznőnek. Etus 
ekes történeteket és szenzációs toa- átvette a csokoládét, forró vágygyal 
Hteket hozott magával. megnézte és — félretette. „Mért nem 
fc— Majd meglátjuk a korzón. Az eszed meg?" — kérdezte a megle-
Iníó-színházaknál mi újság? pett Vajda. „Mert a csokoládé árt a 

— A Belvárosi Színházban a hangom tisztaságának. Majd darab 
teorges Dandinre készülnek. A cím- után." így szólt a kislány és ezzel 
zerepet Harsányi Rezső játssza, a felülmulta azt a legendás primadon-
ői főszerepet Simonyi Mária.* nát is, aki kificamította a színpadon 
— Miért Georges Dandin, miért a bokáját, de összeszorította a fogát 

em Dandin György ? és rémes fájdalmak közben tovább 
— Mert a szinlapon és a darab mosolygott, énekelt és játszott, hogy 

zövegének Hevesi féle fordításában megmentse az előadást. Nagy ön-
z összes többi szereplők neve fran- feláldozás, de be fogia látni mindenki-
ia maradt : Angélique, Monsieur de hogy az Etusé még nagyobb. 

— Mit tud még ? 
— Sajnálják maguk 

is velem együtt szegény 
Németh Juliskát. Nagy 
baj érte. A mult héten, 
mialatt játszolt, betörtek 
a lakására és elvitlék 
minden prémjét, többek 
közötthires breáschwanz 
bundáját. A kára több, 
mint félmillió. Persze 
szaladt a rendőrségre, 
de a prémtolvajnak 
eddig nyoma sincs. Ke-
züket csókolom. 

— ,Ezúttal hova siet ? 
— Re naissance-Szín-

ház filmrészének meg-
nyitásira. A viszontlá-
tásra. 

VÁRADY ILI és AB0NY1 GÉZA 
a „Színházi Élet" boltja előli autogrammdélelőtt után 

(Astoria foto, Allmayer felvétel^ 
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A szerelem mindent 
legyőz 

- Lenkeffy Ica legújabb Filmszerepében — 

A Korona filmgyár produktumai elé már 
csak azért is a legfokozottabb várakozással 
néz mindenki, mert ennek a "filmgyárnak si-
került lekötni legszebb és legünnepeltebb 
filmdivánkat, R. Lenkejjy Icát. A művésznő 
neve tökéletes 'garanciája a sikernek, hiszen 
azok a filmek, melyeknek vezetőszerepeit ö 
játszotta, a világ csaknem minden film-
piacán ismertek és keresettek lettek. 

«A szerelem, mindent legyőz» — a Ko-
rona legújabb filmdarabja, romantikus drá-
ma, melyet Vajda László, annyi kitűnő sce-
nérium irója irt. Hőse a darabnak Joe 
Black kapitány, ki valahol a délszudáni 
liarctéren csodálatos körülmények közőtl 
beleszeret tábornokának leányába Edithbe. 
Rettenetes küzdelmeket kell vívnia a lányér \ 
de határtalan szerelmében eget-földet meg-
mozgat, mindent kockára tesz, csak azért, 
hogy a lányt megnyerje, ami végre sikerül 
is: «a szerelem mindent legyőz.» 

R. LENKEFFY ICA és B. LÁZÁR G1DA 
Korona-film : v.,A szerelem mindent legyőz" 

Lenkeffy Ica a főszerepben — nerr 
adhatott mást, mint lényét: tüneményes szép 
ségét és decens, nagyszerű játékát. Part 
nere Fenyő Emil, és a többiek, Nagy Ador 
ján, a feltűnő szépségű és kitűnő Ester-
házy, Agnes, Abonyi Tivadar, B. Lázár 
• i da hálás feladathoz jutottak a da-
rabban, melyet Márkus László nagy készség 
gel és művészi tökéllyel rendezett s melyei 
Escher pompásan fotografált. A darab sajtó-
bemutatóján rendkívüli sikert aratott. 

TARSflN FIA cimmel legközelebb meg-
jelenik a Tarsan-film folytatása. — A Far-
kasok országa cimmel jelenik meg nemso-
kára a Cinabar folytatása. — Balogh Béla, 
a Star filmgyár rendezője szenzá-
Béjfl, e Flór filmgyár rendezője szenzá-
ciós találmányon dolgozik, mely jelentős 
hatással lesz a filmművészetre. — Joé May 
felépítette Berlin mellett Benáres váro-
sát három millió költséggel s miután] a fel-
vételhez nem- kapott hindu szereplőket, mert 
a hinduk főpapja megtiltotta híveinek, liogy 
fotografáló gép elé álljanak, lebontatta az 
egészet. 
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„A p e k i u g i ünnep" 
a Royal Apollóban 
A Tizedik Szimfónia, amelyet az el-

múlt héten játszott a Royal Apolló, ismét 
b izonysága volt annak a mega lkuvás 
nélküli művészi törekvésnek, ame ly az 
ország lrgel( kelőbb mozgóképsz ínházá-
nak igazgatását vezérli. És most Abel 
Gance hasonlíthatatlanul magas szín" 
vonalú műremeke u'án egy megrende-
zésében , kiál l í tásában é s közreműködői-
nek veruxsos talentuma dolgában ugyan-
csak kimagasló alkotást hoz a Royal. 

'Apolló, A pekingi ünnep c imü filmet, 
amely az idei s z e z o n b a n legnagyobb 
vonzereje volt az amerikai é s a francia 
mozgóképsz ínházaknak. 

Uj nevekkel ismerkedünk meg, de 

ALLAN NAZI MO VA 
A „Pekingi ünnep" főszereplője 

csak nálunk ujak ezek a nevek, meri a 
hir már világszerte szárnyára kapta 
őket. A filmet J. Fitzmauiitze rendezle, 
a legkitűnőbb amerikai rendező, a dráma 
főszerei ét pedig Allan Nazimova jétsza, 
egy kínaiba ollott amerikai táncosnő, a 
világhírű Metr politain tagja, aki azon-
kívül, hogy leghíresebb primbballerinája 
Amerikának, drámai szerepében egy 
nagytehetségű drámai s z ínésznő minden 
adományáva l ékes . 

A darab c s e l e k m é n y e a kinai boxer-
lázadás idején történik. Boxereknek hív-
ták azoknak a hazaf ias kinai ifjaknak 
társaságát, akik Anglia befolyását meg 
akarták szüntetni a menyei birodalom 
fölött. Nyilt pártűtésre, utcai harcokra 
került a sor akkor Pekingben, a husz 
év előtti újságokban még elo lvasható 
Kina Irgujabb korénak e m e vérrs feje 
zete, amely később a ? u á n a közlársa-
ság felé vezetett. Mahlee (Allan Nazi-
mova) egy kinai lány, aki mint Jean 
d'Arc, maga vezette döntő csatára a fel-
kelőket. A lázadást vérbefojtják, de 
Mahlee hőstettei aranybetükkel vannak 
beirva Kina történetébe 

Grandiózus kiállítás, óriási lömegfel-
\ o n u l á s o k , nagyszerű stí lusos építkezé-
sek, a fototechnika meglepő vívmányai , 
biztos rendezni kéz é s pom,pás összjá-
ték u főerér yei A pekingi ünnep nek. 
Különösen feledhetetlen az a rész, 
amelyen az emlékeze te s pekingi ünnep 
látható a maf a furcsa külsőségeivel é s 
páratlan dimenzióival . Minden részleté-
ben újszerű é s pazar cz a film, amelyet 
mindenkinek meg .ke l l néznie , aki nen,-
csak a látványosságokat kedveli, hanem 
érdeklődik a legújabb kor'nevezetes tőr-
énél mi e s e m é n y e i iránt is. 

ÄUGUSZTA FŐHERCEGASSZONY ÉS 
JÓZSEF FERENC FŐHERCEG is megnéz-
ték a Névtelen vár első részét a Mozgó-
kép Otthpnbart s dicsérettel nyilatkoztak 
a pompás filmről. A névtelen vár másp-
dik részét, mely elé érthető érdeklődéssel 
néz mindenki, december tizedikén veszi mű-
sorára a Mozgókéi) Otthon. Kétségtelen» 
hogy a filmmásodik része, mely szintén teli 
van szebbnél-szebb plenairekkel és interieu- , 
rekkel, még' nagyobb hatást fog kelteni, mint 
az első rész. Ugyancsak ekkor kerül bemu-
tatásra Hennequin négy felvonásos komé-
diája , melyben a szép Hesperia fogja a pub-
likumot meghódítani. 
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CyariorissRy Mária 
a „JSé vielen várban" 

A Corvin filmgyár mestermüve, «A név-
te'en vái» tökéletesen meghódította a pub-
likumot. A hatalmas film, melynek máso-
dik íésze most egyszerre pereg le a fcváros 
két legelőkelőbb mozgószinházában, pom-
pájával és grandiózitásával igen nagy sikert 
aratott. A siker főrészese: Czartoríszky Má-
Tia. Valahányszor egy filmgyár uj mozi-
csillagot fede? fel, a közönség bizonyos ide-
geskedéssel fogadja azt, a publikumnak 
megvannak a maga kedvencei, akiket nem 
szívesen nélkülöz s nem óhajt fölcserélni 
ujakkal. Czartoríszky Máriát a közönség 
első szereplése alkalmával kegyeibe fogadta. 
Ennek a fiatal művésznőnek egész lénye a 

filmre van piedesztinálva. Tökéletesen-elő-
nyös külseje, mages, karcsú alakja, érdeke-
sen szép arca, rokonszenvet, szinésztalentu-
ma pedig elismerést viv ki. Játékában és 
megjelenésében bámulatos kifejező erő van. 
Tehetségét, látermettségét mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy a cselszövő Themire gróf-
nő nehéz, nagy színészi készséget kívánó 
alakját tökéletes biztonsággal állítja elénk 
s hogy a darab empire korának levegője 
ott van minden mozdulatában, és gesztusá-
ban. Kétségtelenül a «Névtelen vár» nagy 
sikeie össze van forrva Czartoríszky Mária 
nevével, kit most a Corvin szerződésileg 
kötött le magának s kinek jövendő filmsze-
replései elé a legnagyobb várakozással és 
fokozott érdeklődéssel néznek a filmvilág 

embeiei:. 

A LEG-
DRÁGÁBB 

KELLÉK Egy 
egy kellék, 
amely a slá-
ger darabok-

hoz szükséges manapság 
gyakran többe kerül, mint 
régen egv egész előadás 
Drága kellék, mikor a bon-
vivantnak pezsgői kell inni 
az operett nagy jelenetében, 
még többe keiül mikor va-
lódi dolláiral kell fizetni az 
ameiikei darabban. A leg-
drágább kellék birtokosa nié-
yis az Andrássy uli Színház, 
ahol a „Rouge et noir" cimü 
darabban valódi aranyak ját-
szanak A második felvonás-
ban történik, hogy Simonyi 
Máiia belenyúl egy a vaska-
zettába, amelyben hetven da-
rab valódi 20 frankos arany 
foglal helyet. A frankok tény-
leg aranyból vannak. Ennél 
drágább kelléket el sem 
lehet képzelni Aki még drá-
gábbat tud, az csal. 

Mindent látni, de mindent 
másképen látni, mint a nagy 
löoieg, ez a művész feladata. 

CZARTORÍSZKY MÁRIA 
„Névtelen vár" cimü Corvin-filmben 
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A Renaissance megnyitója 
A főváros színházi élete pénteken, decem-

ber tizedikén este uj színnel lesz gazdagabb. 
Ekkor nyilik meg ugyanis a Renaissance, 
mely színház és filmszínház lesz egyetem-
ben. Egyelőre csak mirft filmszínház fog sze-
repelni a Renaissance, melynek belseje remeke 
az építő- és dekoratív művészetnek. 

Sojt sok millióba került az az átépitkezés, 
mely a Télikertet a Renaissancésá varázsolja 
át. Ma egy pazar pompájú stílusos, artisz-
tikus, selymekben és bársonyban dúskáló 

"tökéletesen fölszerelt színház várja készen 
Budapest színház és mozikedvelő publiku-
mét, mely kétségtelen hamarosan kegyeibe 
fogja fogadni e legújabb mozi palotát. 

Ferenczy Sándor, a kinek tervei szerint 
készült a nézőtér, tökéleteset alkotott, Szinte 
ünnepi hangulat fogja el az embert, amikor 
ebbe, talán Európa egyik legszebb színház 
nézőterére belép, melynejí nagyszerű archi-
tektúrájához még Körmendi Frimm Jenő szo-
bormunkái is hozzá járulnak. 

Az első film amellyel útjára indul a Renais-
sance a „Madame Tallien, melynek tárgya a 
francia forradalom napjaiból van véve s 
mely káprázatos kiállításával, grandiózus 
tömegjeleneteivel, plasztikus fotográfiával 
bizonyára mély hatást fog kiváltani. Ennek a 
nagy concepcióju filmnek főszerepét Lydia 
Borelli a varázslatosan szép olasz filmdiva 
játssza. 

A filmelőadásokat Dienzl Ojzkár karnagy 
és Rieger Alfréd karmester vezetésével har-
minc tagu szimfonikus zenekar kiséri. 

A megnyitó előadás rendkívül díszes lesz 
a sajtó, az irodalom, a művészet és a köz-
élet minden kitűnősége részt vesz ezen az 
előadáson. A szinházavatón Németh Juliska 
Harsányi Zsolt erre az alkalomra irt proló-
gusát fogja elmondani. 

Ilyen kedvező auspiciumok között nyilik 
meg a Renaissance, illetve annak filmszín-
háza, melynek csodálatos pompája páratla-
nul áll a többi mozgószinházak kö/ött. A 

í" LYD1AÍ E0RELL1, a „Madame Tallien", női főszert plője 
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Ré,s J e l o Renaissance bemu'ató ffli . jebjl 
a „Msdöme Tnllien''-ből 

filmszínház részét illetőleg elég annyit meg-
jegyezni, hogy ez teljesen Siklóssy Iván kg-
zében van letéve a kinek művészi készsége 
és tökéletes hozzáértése garanciája a film-
színház nívójának. 

Egy hónappal későbbre tervezik a szinház 
megnyitását, meit körülbelül ekkora készül-
nek el a színpadtechnikai átalakítással Har-
>ányi Zsoit háromfelvqnásos' darabjával in-
Jul ufnak a Renaissance Szinház A darab 
őszerepeit Góth Sándor, G. Kertész Ella, 
Németh Juliska fogja játszani. 

befolyásolja, hogy a hösszerelmes ugy szo-
kott a színpadon a primadonna elé állni, 
hogy a közönség nem láthatja a művésznőt. 
Vag> is „takarja." Ebből a kis Molnár-jele-
netből röppent szállóigévé: 

— Ne takarj, Kőváry ! 
Mint ahogy néha megesik, hogy Wilde 

Oszkár paradoxonja szerint az élet másolja 
a művészetet, most is megesett. A Revü-Szin-
ház színpadán Horti. Sándor takarta Honti 
Hannát. Hogy véletlenül-e, vagy szándéko-
san, azt majd elintézi a színházi bíróság. 
Mindenesetre nagy affér lett a dologból, sőt 
még a párbajsegédek is összeültek, mert 
Honti Hanna férje elégtételt kért Hortitól. A 
„Ne takarj Kőváry" esete megismétlődött- 'a 
valóságban. Molnár krokija lejátszódott a 
Revü Szinház színpadán. Tihanyi Vilmos, a 
szinház főrendezője, mindenesetre büszkén 
jelentette ki : 

— Honti és Horti mégis csak elsőrangú 
ooerett-erők. Molnár Ferenctől játszanak be-
lélet a Szerelem királyában. 

NE TAKARJ, KÖVÁRY I Nem 
Kőváry Gyuláról van szó, nem 
is élő személyről, hanem 
Molnár Ferenc egy bájos kis 
krokijáról. A „Ketten beszél-
nek" cimü kötetben van egy 

rbeszéd, amit a vidéki ripacs primadonna 
a ripacs hösszerelmes folytainak. Szerel-

nesek egymásba, de érzelmeiket viharosan 
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Három a sláger... 
A három sláger az Intim kabaré decem-

beri műsorának a büszkesége. A Teréz-
köruti kis színház valóban régen nem dicse-
kedhetett annyi szenzációval, mint ebben a 
hónapban. Mindjárt érdekes esemény a 
műsor vezető darab ja , Szomaházi István 
házassági jelenete, a „Mint a Böske". Egy 
pompás női alakot állit be darabjában a 
szerző, amelyből Péchy Blanka, a kabaré 
vendégmüvésznője, nagyszerű figurát csinál. 

A második sláger — két név. Szeless Elza 
és Erdélyi Géza. Egy kis operettben játszik 
együtt a két művész (Kalmár,Tibor—Magyar 
László irták az operettet) és ariiit csinálnak, 
az a legpompásabb kabaré. Nagyszerű ének-
számok, groteszk táncok tarkítják az ope-
rettet, amelynek címe „Kitty és Tom" és 
amelyben nem tudjuk mit tapsoljunk jobban 
Szeless Elza kedveségét, vagy Erdélyi Géza 
bravúros alakítását egy amerikai dollárgye-
rek szerepében. 

A harmadik sláger a harmadik vendéggel 
függ össze, Simonyi Dezsővel, a kiváló ko-
mikussal. Szilágyi László tréfájában a ,,Fo-

ERDÉLY1 GÉZA dr. és SZELESS ELZA 
Intim kabarc : ,.Kitty és Tom" 

(Angelo fotográfia) 

BETEGH BÖSKE 6* V,GH MIKLÓS 
Intim kabaré : ..Killy és Tom" 

lAns Io fo'ogr ifia) 

oadjunk'-ban mulat bravúros alakítást. Egv 
íiturista kiltót já!s/ik Símonyi s mikor sza-
v.-ilni kezd ho^y : 

Én vagyok a csókok kapílflnya 
Lila csikarni fekele havon 
Láb. a m o l e t kupin rugóit az élet 
Vé/ző saláta, k^ks/.em î atom . 

íi nézőtéren csuk'anak az emberek a kaca-
gástól. Egy hölgyet kell mesemii eni még a 
. Fogadjunk"-ban László Böskének hívjak, 
amilyen fiatal, olyan kész színésznő 

D.Í még sokat lehe'ne írni az Intim ka-
baré uj műsoráról. . A kelepcében' cimü 
mulutságo; némel bohózatban Szeless Elza 
elsőrangút produkál.-A ,. Magándetektív' ben 
Medgya'szay Hajnalka csupa humor és ked-
vesség. Betegh BÖ«ke egy nagyon szép s>an-
zonl énekel; uz operettben pedig mint ("ész 
szubrelt mutatkozik be. Wessely Ili. aki már 
az Apolló kabaréban sz á p sikereket ért el, 
mn>t is n igyon tehszelt Nérreth Nándor. 
Tihanyi O-zkár, Aranyi, h'ürlhy Ferez. I'ul-
kós Eszti mind tehetségük javát adják é ükön 
V/g Mik'óssal, akiről el lehet mondani, hogv 
u / Intim kabaré fiók Boross Gé/ája . 
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Kórista voltam 
a Szilveszter-ben 

Sokat beszélnek szinészkörökben manap-
ság arról az operettről, melyet a Revü Szín-
ház mutat be és szerzői Balassa Emil, Urai 
Dezső és Marthon Géza. Gondoltam — ezt 
az operettet okvetlen látnom kell, még a fő-
próba előtt. Elmentem a Revü Színházhoz 
szerdán reggel és be akartam menni a néző-
térre, hogy a próbát végig nézzem. Legna-
gyobb meglepetésemre két szigorú cerberus 
állt a bejáratnál és senkit sem bocsájtott be 
a nézőtérre. Hivatkoztam régi, becsületes, 
színházi multamra, büntetlen előéletemre ; 
minden hiába való volt. A szolgák azt mon-
dották, hogy az uj direkció szigorú rende-
letet adott ki, a világon senkinek sem 
szabad bemenni. Megkíséreltem a szolgákat 
megvesztegetni, nem sikerült. Lementem az 
öltözőkhöz, megkíséreltem a színpadra fel-
jutni, de rajtakapott egy tűzoltó — örültem, 
hogy épkézláb menekülhettem. A folyosó-
kon roppant nagy sürgés-forgás volt. Színé-
szek, zenészek, diszletezők, fodrászok, öltöz-
tetők ide-oda szaladgáltak, kiabáltak, olyan 
volt az egész, mint egy hangyaboly. 

Egyik kis szobában öltözködtek a kardal-
nokok, akik még egészen uj emberek a szín-
háznál, most szerződtették őket, direkt erre 
a darabra. Az az ötletem támadt, hogy be 
állok közéjök, velüK megyek a színpadra, ta-
lán nem fognak észrevenni. Csupa uj arc, 
még a színészek sem ismerik őket, azt fog-
ják hinni, hogy én is kardalnok vagyok. Fel-
húztam magamra egy gazdátlan frakkot és 
felmentem a színpadra. 

Tihanyi Vilmos, a főrendező, ingujjra vet-
kezve áll a színpadon és kiabált. Csak any-
nyit hallottam, hogy valamelyik díszlet nem 
volt pontosan összeállítva, ezért akart 
megölni három díszítőt. Honti Hanna és 
Gallai Nándor a kulisszák mögött táncot pró-
báltak, Balassa Emil és Bercelly Magda 
szalonnát ettek az ügyelő pulton, Balogh 

A l£G£LŐKEt£8B 1ÖÍ1ETT6 
^ í t U O K O N FOGLAL HELYET 

S Z A P P A N 

Böske ruhát próbált, Horti Sándor vivómoz-
dulaiokat gyakorolt, Tompa Béla pedig epen 
á conlóra főzte Kálmán Lajos titkárt. 

Mikor már mindenki a helyén volt és a 
diszletet is eligazították, Tihanyi leszaladt a 
nézőtérre, egy kis hidon keresztül, három-
szor tapsolt, mint a hoppmester az udvari 
ceremóniákon, az ügyelő csengetett, kezdő-
dött a próba. 

A zenekarból gyönyörű melódiák szálltak-
fel a színpadra, az ouvertur hangjai lágyan 
zsibongtak, majd tüzesen perdültek, Marthon 
Géza, a zeneszerző kipirult arccal dirigáll 
frakkban, mintha már a premier volna. Este 
ugyanis a Városi Színházban dirigál, addig 
már nincs ideje öltözni. 

A zene elhallgat, felszalad a függöny. Egy-
két jelenés után az egész kar betódul a 
színpadra és énekelni kezd. Tihanyi többször 
megállítja a próbát, rnert az uj kóristák még 
nem tudnak mindent pontosan. Egy kövér 
baritonista oldalba bök, azt mondja, hogy 
én is énekeljek, ő nem dolgozik helyettem 
is. Kitátom a számat mintha dolgoznék, de 
csak markírozom. Ha tudnám a dallamokat, 
akkor se énekelnék, inkább figyelném a ze-
nekart olyan gyönyörű a muzsika. Tobzódó, 
vidám, szilveszteri hangulat tölti be a szín-
padot. Honti Hanna olyan, mint egy szüle-
tett Hercegnő. Hogyan énekel, hogyan mulat, 
hogyan táncol, hogy lángol a szerelmes 
szava, amikor a fiatal zenésztől bucsut akar 
venni 1 És Galetta Í3 milyen forró, milyen 
szenvedő, milyen kedves és fiatalos ! A duett-
jüket nem csak a színészek, de még a ren-
dező is megtapsolja a nézőtéren. Most Hor-
tinak egy humortól duzzadó jelenése követ-
kezik. Minden szava mosolyt kelt. Balogh 
Böske és Gallai perdülnek táncra, ördöngös 
figurák röpködnek a talpuk alól, szemmel is 
alig lehet követni őket. Ennek a számnak a 
refrainéje szezon sláger lesz. Háromszor egy-
másután éneklik el : 

Nő, te csoda csalfa angyal 
Mint a katlan szivem fő. 

Ott állok az egyik kulissza mellett, egészen 
elfelejtkezem arról hogy én most tulajdon-
képpen résztvevő személyzet vagyok, publi-
kumnak képzelem magamat és élvezem a 
nagyszerű színészek játékát. Most nagy csend 
lesz a színpadon, a zenekar is lehalkul — 
jön a bonvivant. Galetta ott áll a jobboldali 
bejáratnál, a torkát köszörüli, inas livré van 
rajta — mert a finálé elején még nem akarja 
elárulni, hogy ő a herceg."Még a hercegnő 
is meglepődik rajta, amikor a bonvivant le-
leplezi önmagát. De hiába, azért csak Tom-
pát szereti, késő éjjel vissza jön hozzá, hogy 
menyegzője elől megszökjön véle. De Galetta 
is résen van és az utolsó pillanatban vissza-
hódítja menyasszonyét. Hontinak azonban 
van ám esze, kiköti, hogy az év egy napján 
azt tehet, amit akar — mert igy van ez egy 
régi hindu legendában is. Ebbben maradnak 
és lemegy a függöny. 
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A szünetben megint kezdődik az előbbi, 
össze-visszaség. Újra kiabálnak, di3zleteznek 
hangszereket stimmelnek, amig újból nem 
szól a csengetyü, Tihanyi mindenkinek 
mond még valami jó tanácsot, apró cédu-
lákra jegyezte fel próba közben a hibákat. 
Alig kezdődik el a második felvonás, csoda-
szép keringőt énekelnek Honti és Galetta. A 
refrénje : 

Fel van irva, minden levelem, 
Drága, bűvös szó a szerelem 

közvetlen utána Balogh Böske és Gallai tán-
colnak egy vidám duettet, az egész szinpad 
velük együtt énekli 

Kis nyuszikám, 
Egy puszit ám . . . 

Mint a pók hálója, ugy fonódik össze a 
cselekmény, ugy bonyolódik, olyan mesteri 
kézzel szövi Balassa Emil és Uray Dezső, a 
színes szerelmi regény szálait. A herceg las-
sanként kezdi elveszíteni a csatát, mert maga 
is beláite, hogy az erőszakolt házasság csak 
boldogtalanság. Amikor a hindu legenda 
napja eljön egymásra talál a zeneszerző és a 
hercegnő, győz a szerelem és győz a költő, 
aki igazsságot akar tenni színésznek, publi-
kumnak egyaránt kedves elégtételül. A har-
madik felvonásban már csupa boldog ember 

hogy 

van a színpadon, csupa fiatal pár, csupa vi-
dámság, tánc, ünnep, zene. 

Amikor vége volt a próbának lementem 
az öltözőbe, felvettem a civil ruhámat és a 
nézőtéren keresztül kimentem a kapuba. 

A szolgák csodálkozó arccal néztek rám. 
Aztán az egyik rém szólt : 

— Hát mért nem mondja mindjárt, 
szereplő kegyed is ? Nem szégyen az I 

SZÁMTAN 
Bécsben 288840 korona 
Egy operai páholy ára 
Illetőleg bére, 
Ennyiért ki lehetne bérelni 
A Feld-szinházat 
Nyárra, 
Sőt kedvező esetben 
Télre. 

BUFTJ 

PARFUMERIE KOSZTECITZ 
Kozmetikai különlegességek üzlete 

Budapest, V., Dorottya-utca 12. 
Francia a;akirek,parfömök és púderek 

Dreasn- Walis; 
A külföldön é lő magyarok között a 

„legjobban megy" Jacobi Viktornak, a 
New-Yori-b n élő rmgyar komponistának. 
0 ma az Egyesül i Ál lamok legnépszerűbb 
opereüszerzője, milliárdosok vetélkednek, 
hogy estélyeiken jelen It-gyen, fgy ik si-
kere a másikat éri 

Most a „The Zteg fe!d 

JTempo di Valsc moderato' 

Joi l ies"! c imü 

operettjének van rendkivüli sikere egész 
Amerikában. Egy újság, a „The World 
Magazine", amely a legnépszerűbb slá-
gerekkel szokott kedveskedni o lvasóinak, 
legutóbbi s z á m á b a n ebből a z operettből 
közli a „Dreem-Waltz" (Álomkeringő) 
c imü számot, mini « most legnépszerűbb 
amerikai melódiát. A valcer igy kezdő-
dik : 

A szerzőt igy nevezi a kotta : „Victor 
Jacobi, composer of the „Marriage Mar-
ket", „Sibil", and other international 
musical successes ." (Jacobi Viktor, a 
„Leányvásár", a „Szibil" é s m á s nem-
zetközi zene i sikerek szerzője.) 

Örömmel ajánlanék az o lvasónak, 

hogy a kitűnő koitát rendelje meg. De 
ez most, sajnos, akadályokba ütközik. 
Talán hamarosan megváltozik ez is. 
Megkapjuk a friss amerikai kottákat. Sőt 
magát a Jacobi-operettet is a Király-
Sz inházban. Sőt magét Jacobit is a szín-
ház függönye előtt. 
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M ü R e d v e l ö K 

A ZOMBORI MŰKEDVELŐK, lelkes 
műkedvelők, a magyar kultura őrei lettek 
Zombor városában. Kerülő uton érkezett 
tőlük levél a „Színházi Élet" szerkesztő-
ségéhez, amelyből megtudjuk, hogy 
mióta a szerb megszállás hontalanná 
tette az állandó színtársulatot, a zombori 
műkedvelők tartják ébren a magyar szó 
szeretetét. Ami eddig a hivatásos szí-
nészek kötelessége volt Zomborban, azt 
most a műkedvelők csinálják buzgó lel-
kesedéssel. Legutóbb a Médit adták 
nyolcszor egymás után. Állandó müsor-
darabjuk a „Három a kislány" meg egy 
sereg népszínmű; legközelebbi bemuta-
tójuk pedig a „Cigánygrófnő" le3z. 

A «C» IRODALMI ÉS MŰKEDVELŐ 
TARSASAG január 8-án rendezi második 
kabaré-előadását a Vasúti- és Hajózási Klub-
ban. Az első kabaré-előadáson tel jes sikert 
aratott a Nagy Gyula irodalmi vezetése 
alatt működő társaság programmja, hogy 
fiatal íróinak munkáit ada t ja elő és a ze-
nét is a társaság tagjai közt levő zeneszer-
zők ir ják. A társaság klubhelyisége a 
Szarvas-kávéházban van, ahol hatszáz kö-
tetből álló könyvtár, sakk-kör, ping-pong 
verseny stb. teszi változatossá az összejö-
veteli napokat. 

A KERESZTÉNY MAGYAR IFJÚSÁG 
KÖRE a mult héten tartotta idei telső ka-
baréját, amely határozott sikert aratott. Az 
egyfelvonásos darabokban Szabó Dezső, Ba-
konyi Gretty, Hackenschmidt Kató, Hötterle 
és Klatsch tűntek ki. -Külön dicséret illeti 
Bory Istvánt, Wukovichot és Krammer Fe-
rencet, akik a kabarét rendezték. Az elő-
adásnak vendége is volt: Szentesi János 
a kiváló komikus. 

A B. A. F. C. budapesti athletikai és 
football club vigalmi bizottsága kitűnően 
sikerült Mikulás-estélyt rendezett. Az estély 
sikerén dr. Révész Dezső, dr. Takács József, 
Petőinek József és Kalocsay Panni buzgól-
kodtak. 

MÜVÉSZESTÉLYT rendezett a V1H. ke-
rületi sport-klub vasárnap az Ügyvédi Kör 

dísztermében. Az estélyen hangverseny és 
táncszámokkal nagy sikerrel léptek föl: Her-
eof Lili, Szigeti István, Forgpch Jenő, Wit-
ter Pál, Vértes Olga, Szűcs Ferenc, Dévay 
Dódi, Fényes Paulin, Kornay Arthur. Külö-
nösen kitűnt a szereplők között Alpár Gitta, 
aki magyar dalokat énekelt. A müvészestély 
rendezői, dr. Füzessy Sándor elnök, Bán 
Tivadar, Veltsch Károly, Schmelzer Illés, 
Alpár János dicséretet érdemelnek. Részt-
vett az előadáson Bihari Sándor, a Városi 
Szinház tagja is. 

MŰKEDVELŐK figyelmébe a jánl juk a 
Fehér kabaré könyvtárban megjelent szín-
darabokat, melyek mind direkt műkedvelők 
számára készültek, semmi, vagy egészen ke-
vés diszletezés nélkül előadhatók. Megren-
delhetők a Színházi Élet könyvesboltjában: 
Erzsébet-körut 29. | ] | | j 

SZILVESZTER 
Bár sokantnem hiszik ezt e l : 

* AJRevű Színházban 
December tizedikén van Szilveszter. 

BUFTI 

Markovics Bözsi, Kovanovszky József, 
Butkovits Mária 

A zombori műkedvelők 
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Mi lenne 
a legszebb film? 

Szerelmes regénycimek és elfelej tet t szín-
darabok nevei ál lanak ú j ra a «Színházi Élet» 
mozi pályázatánál. Mi lenne a legszebb 
film? — ez a kérdés, amelyre garmadá-
val kapjuk a válaszokat. Ki ezt, jki azt a vi-
lágirodalmi remekművet tar t ja megfilmesí-
tésre alkalmasnak. És akárhányan akadnak, 
akik aktiv filmdramaturgokat megszégyení-
tő sasszemekkel bukkanak rá a legjjobb tip-
pekre. 

Legtöbb hive persze Jókainak van. A nagy 
magyar Írónak nincs is annyi regénye, mint 
amennyit már filmen szeretnének látni a pá-
lyázók. Márton Mariska az «Egy az isten»-1, 
a Böske és Erzsi aláirásu pályázat a «Ma-
gyar nábob-n-ot, Kiss Ernő (Debrecen) a Kár• 
páthy Zoltánt a jánl ja . Mindegyik film sze-
replői között ott van a. Petrovich Szvetisz-
láv neve. Ez az u j filmszínész szinte vala-
mennyi olvasó pályázatában szerepel. A 
Kárpáthy Zoltán szinlapja például így fes-» 
tene: 

Kárpáthy Zoltán Petrovich Szvetiszláv 
Kárpáthy Abellino Petheő Attila 
Szentirmay Fenyő Emil 
Szentirmayné Mattyasovszky Ilona 
Kató, a lányuk Lóth IIa 
Koőcserephi Latabár Árpád 
Vilma Boyda Juci 

Egyáltalán a pályázat aranypróbája a fil-
men való népszerűségnek is. Már az eddigi 
pályázatokból tisztán lehet látni, kik a kö-
zönség kedvencei? 

Magyar irók híres regényeivel pályázik a 
publikum legnagyobb zöme. Donner Margit 
(Szeged), Herceg Ferenc «Pcgânyok» cimü 
legényét szeretné megfilmesítve látni Már-
kus Emiliával, Várkonyi Mihállyal, Gál Gyu-

Kimérve kapható 
legfinomabb 

6 0 éves 
L'Ambre antique 

illatszer 
Kertész Károly M. T. 
Budapest, IV., Bécsi-utca 2. 

Kölnivíz főraktárában. 
T e l e f o n 133^17. 

Iával a főszerepekben. Magáról sem felejt-
kezik meg Donner Margitka. Biztosit róla, 
hogyha a regény Senuzád nevű a lakjá t ö 
játszaná, a filmnek világsikere lenne. «Egy 
hü olvasó» (Laudon-u. 1.) Rákosi Viktor 
«Bujtogatók» cimü regényét adná elő Csor-
tos Gyula, Makay Margit, Z. Molnár Lász-
ló, Rátkai Márton vendégjátékával. 

Külön dicsérettel kell megemlítenünk 
Baumgarten Magdát, aki két Szomaházy re-
gényt a Kaposi Mártát és folytatását a 
Gyergyóvári hadjáratot dolgozná fel filmre. 
Kiosztja a pályázó a két regény összes alak-
ijait a legnagyobbtól a legkisebbig. Valami 
harminc nagyszerű szinész kerül igy egy-
más mellé, többek között: Petrás Sári, Gách 
Lilla, Várkonyi Mihály, Odry Árpád, Uosvay 
Rózsi, Rákosi Szidi. Ugyáncsak Szomaházy 
István Mesék az Írógépről cimii hires mü-
vét szeretné filmre vinni Lenkey Toncsi. A 
bárót Fenyvessy Emil, Vilmát Lenkeffy 
Ica játszaná benne. Ezenkivül még egy cso-
mó ügyes ötlete van Lenkei Toncsinalk. 
Ferenczy Sári «Vörös daru», George Sand 
«Leoni Leo», H. G. Wells: «Láthatatlan em-
ber», Savage, «Hivatalos feleség», Sidney 
Garrick «Szerelem vására» cimii müveiből 
válogatna filmdarabot. 

Nagy ba j van Ákos Rózsika pályázatával. 
Ezt i r ja Rózsika: 

«Megfilmesítve szeretném látni a «Ma-
sék az írógépről» cimii gyönyörű remekmii-
vet és folytatását a «Méltóságos asszony 
lovagjait» melyeket hazánk nagy irója 
Mikszáth Kálmán irt. A két főszerepet Dán 
Norbertnek és Hollay Kamillának oszta-
nám ki.» 
Hát kérem, hazánk ama nagy irója, aki 

a «Mesék az írógépről» cimü kedves köny-
vet és folytatását megirta nem Mikszáth Kál-
mán. Remélve, hogy ez a súlyos irodálom-
történeti hiba csak ártatlan elirás, Akos Ró-
zsikát is átengedjük a rostavizsgán. 

NŐI R U H Á K A T 
művésziesen alakit modellek szerint. 

FÜREDI BÉLÁN E angol, francia női divatterme. 
Kossuth-Lajos-utca 

K l e i n s á r i 
füzőkészltő 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17. 

Toilette és negligéfűzőket a 
legjutônyosabb áron készít 
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MúlcosÉ'iinnepség 
o K a s s a i s j l a ^ d j & a n 

Äz elszakadt Felvidék legjelentékenyebb 
társulata, a Faragó ödön vezetése alatt mű-
ködő pozsony-kassai társulat most Kassán 
játszik. Megírták a lapok, hogy Pozsonyban 
most cseh társulat játszik, tncrï a (magyarok-
nak csak a szezon kisebb felében szabad 
ottmaradniok. Ä cseh társulat azonban seho-
gyan sem* kell a pozsonyiaknak s hiába 
erőltetik, a pozsonyi közönségi sehogysem 
akar ja látogatni a «csehszlovák» előadáso-
kat. Annál melegebb volt a magyar színtár-
sulat búcsúja Pozsonytól. Äz «Ezüst sirály»-
lyal végezte pozsonyi előadásait a társulajt 
s a bucsuelőadáson szorongásig megtelt a 
szinház. Nem lehetett a színházban egy 
gombostűt a földre ejteni. Minden monda-
tát megtapsolták a darabnak, a po-
zsonyi magyarok, s a hazafias tün-
tetés oly hatalmas volt, hogy szinte 
megdöbbenthette az idegent, ö r e g em-
berek, leányok, asszonyok sirtak, s mikor 

Given év uíún 
Irta : Váradi Antal 

Még kimondani is szörnyű-
ség. Hogy ezt az ötven esz-
tendőt én nemcsak végig él-
tem, de ez alatt az ötven 
esztendő alatt folyton dol-
goztam, fáradtam, kűzködtem, 
tülekedtem nemcsak a min-
dennapi kenyérért, de az élet 
ezerféle szükséges és nem 
szükséges javaiért. Es mégis 
kellemesen esik visszagon-
dolni rá, az ötven esztendőre 
és ha újra kellene kezdeni : 
megint csak ott kezdeném, 
ahol akkor : a színészeten ! 

Ki nem akart életében szí-
nész lenni ? Azt hiszem : iró, 
poéta-ember, művész mind 
nzon kezdte, hogy a világot 
jelentő . deszkákra vágyott. 
Oda kívánkozott Petőfi, Arany 
János, Vajda János, (Hugli 
borbélyt játszotta a Szigligeti 
népszínművében) és mai kol-
légáim közül is a fele leg-
alább komédiás szeretett vol-
na lenni, ha — lehetett 
volna . . . 

1871-et irtunk, ködös, cudar, 
vizes és locs-pocs novemberi 
délután volt, amikor a fő-
hadiszállásunkról (egy kávé-
mérés a Magyar utcában, ugy 

az utolsó felvonás után lement a függöny 
mégi sokáig maradt a publikum; a helyén 5 
tombolva, lelkesedve "hívta ú j ra meg. u j n 
a függöny elé a szereplőket, akik maguk i; 
sir tak a közönséggel együtt. Äz ünneplés köi 
zéppontjábán a társulat primadonnája, Viola 
Margit állt, akit, mikor elhagyta a szinhá 
zat, százakra menő közönség; várt a ki járó 
mái s a tömelgj a vállán vitt á t a közeiber 
lévő lakására. 

Most Kassán játszik Faragó társulata ; 
ott, ebben a színmagyar városban épp ugi 
megtelik estéről-estére a szinház, min 
ahogy Pozsonyban megtelt. Nemrégiben, £ 
Rákosi Jenő-jubileum alkalmából Kassán i: 
megtartották a nagy magyar publicista öt 
ven éves ünnepségét s ez alkalommal ai 
«Éjjel az erdőn» került szinre. Itt is Viole 
Margit áll t az ünneplés középpontjábar 
s a lelkes kassai magyarok szivük egész me 
legével ünnepelték a távollévő nagy jubi 
lánst és a magyar színtársulatot. Viola Mar 
git rengeteg virágot és koszorút kapott 

geti József szerint úgyneve-
zett „tarisznyások"), Kaza 
liczky Antalt, Tóth Imrét, e 
lányok között az első oszt4 
lyon Perron Ninát, Szabc 
Annát, s az első klasszi: 
matadorjai között Vasvár 
Kovácsot. 

A kommissió összegyűl 
annak a hirére, hogy vaiak 
feikivánkozik az iskolába 
Elálltak az ajtót, felküldtek e 
pódiumra, melyen éppen f 
„Tudós nők" harmadik fel 
vonását próbálták. Kiálltán 
a placcra, és rákezdtem 1 
„Vén cigány'ra . Ez volt ak 
kor az ifjúság koncertdarabja 
Nekiereszteítem a hangomd 
és bömböltem, mint két bö 
lömbika, csak ugy renge1 

belé a kis szoba, mely 
szini tanoda egyetlen tantei 
me volt. Fel is vettek. A fe 
vétel után odajött valarr 
Devecics Gyula, amint későb 
meg tudtam : kéménysepr 
mester, aki is előkészitő os; 
tályos növendék volt, későb 
brácsás a színházi zeneka 
ban. Ez felvilágosított, hog 
miért vettek fel ? 

— Mert uty uaditott as 
ua, mint egy pehemót . . . 

Tehát az első lépés mr 
volt téve-

hittük, hogy „a Gól 1") elin-
dultam egynehány szinitano-
dai növendékkel, akik velem 
együtt odajártak öt krajcáros 
kávéra, hogy felvétessem ma-
gamat a szini tanodába. így 
hitták akkor a Színművészeti 
Akadémiát, melynek a direk-
tora gróf Festetich Leó vala. 
Az öreg gróf a mai Semmel-
weis- és Sarkanytus-utca sar-
kán lévő kétemeletes ház 
második emeletén bérelt la-
kást a rnuzsahajléknak. Ta-
nárok valának benne Szigli-
geti Ede, Paulay Ede, Szigeti 
József, Gyulai Pál és az ope-
risták. Azokhoz semmi kö-
zöm. Én drámai növendék 
akartam lenni. Felmentem a 
második emeletre, ahol akkor 
már forrott, mint a méhkas-
ban a fiatalság. Volt ott rö-
vid fiu, hosszú fiu, vékony 
leányzó, vastag leányzó, köz-
tük az iskolaszolga, egy nyu-
galmazott városi drabant, va-
lami Farkas József nevü, 
tartotta a t endet, éktelen go-
rombán és borizu hangon. 
A növendékek közül emlit-
sem-e Helvey Laurát, Szigeti 
Jolánt, a későbbi Vizvárynét, 
a férfiak közül Faludy Antalt, 
Ditróit, Gabányit (ezek akkor 
első osztályosak voltak, Szí-
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NYUGDÍJASOK KARÁGSONYA. EZ annak 
az akciónak a cime, amelyet az Országos 
Szinészegyesület indított az öreg nyug-
díjas színészek javára. Az akció célja, az, 
hogy a megrokkant örek színészeknek, akik-
nek még annyi nyugdijat sem tud fizetni az 
egyesület, amennyi megélhetésükre elég lenne, 
melegebbé, meghittebbé tegyék a karácsonyi 
ünnepeket. Ai akció legsikeresebbnek Ígér-
kező része az a monstre müvészest lesz, 
amelyet a színészekből és újságírókból álló 
előkészítő bizottság a Newyork kávéházban 
rendez december 18-án. A müvészestély 
olyan nagyszabásúnak Ígérkezik, amilyenre 
még alig volt példa hasonló akcióval kap-
csolatban. A műsor keretében csaknem az 
összes fővárosi hires színészek fellépnek. Kü-
lön nagy operahangverseny lesz, külön tánc-
verseny, dizőzverseny és kómikusverseny. 
Az operahangversenyen : Sándor Erzsi, Me-
dek Anna, Péchy Erzsi, Gerö Erzsi, Környei, 

Székelyhidy lépnek fel. A tancversenyben a 
következő párok vesznek részt : Lábass Juci-
Rátkai Márton, Sziklay Jenő, Vig Manci, 
Tisza Karola-Halmai Tibor, Somogyi Nusi-
Simonyi Dezső, Balogh Böske-Gallai Nándor 
és Bäcker Baby-Dezsőffy László. A dizőz-
versenyen Német Juliska, Honthy Hanna, 
Ilosvay Rózsi, Kökény Ilona, Szőllőssy Rózsi 
Berky Lili és Gách Lilla legnagyobb si-
kerö dalaikat fogják elénekelni. A komiku-
sok közül Rózsahegyi Kálmán, Boros Géza, 
Magyari Lajos, Kővári Gyula és Békeffv 
László gondokodnak arról, hogy a publikum 
ezen az esten annyit nevessen, mint az ösz-
szes fővárosi kabarék egész évi műsorán 
együttvéve. A rendezőbizottság amelyben a 
.Színházi Élet" is résztvesz, minden elkövet, 
hogy az estély ugy anyagilag mint erkölcsi-
leg a legfényesebben sikerüljön. 

A VIHAR — NEGYVENHAT ÉVVEL EZ-
ELŐTT. A Nemzeti Szinház érdekes rep-
rizre készül. A jövő héten fogja felújítani 

Nekem akkor keserves volt 
a napi kenyerem. Reggel ko-
rán rohantam a Három ko-
rona-utcába, ahol a kereske-
delmi iskolában tanítottam a 
harmadik és negyedik klasz-
szisban magyar és német 
nyelvtant. Onnét loholtam, 
mint egy komfortáblis ló az 
egyetemre, amelynek iroda-
lom történeti tanszékén akkor 
Toldy Ferenc hirdette az igét, 
tanított pedig a mai Sem-
melweis, — akkor Újvilág-
utcában, a Hatvani-utca sar-
kán, földszint, a belgyógyá-
szati tanteremben. Onnét siet-
tem a Wenkheim-házba, ahol 
kilenc forintért egy hónapra 
ebédet adtak, aztán a „Gól"-
ba, ahol már akkor együtt 
ült az areopág. Együtt men-
tünk aztán a szini tanodába, 
mely eleinte, a Semmelweis-
utcában, aztán a Síp-utca 
sarkén, később a Nemzeti 
színház házi színpadán volt 

délután még egy-két ma-
gánórát is kellett adni (ad 
normám : „várj csak egy ki-
csit, csak felszaladok ide, 
öt percre, órát adni") azzal 
be, a Nemzeti szinház sta-
tiszta-öltözőjébe, ahol kimasz-
kiroztuk magunkat hősöknek, 
csavargóknak, grófoknak és 

sánta koldusoknak, amint a 
szent művészet kivánta. Én 
különösen nevezetes voltam 
arról, hogy a legrettenetesebb 
pofákat tudtam az ábrázatok-
ból elővarázsolni, ugy, hogy 
Gabányi szerint a szinlapra 
kellene kiirni, amikor én sta-
tisztálok, hogy ma a viselős 
asszonyok eltiltatnak a szín-
házba meneteltől. Nem is 
jöttek, amint tudom, amikor 
én statisztáltam. 

Legtágabb mezeje volt azon-
ban az én maszkjaimnak 
Budán, a Várszínházban. 
Olyan istenverte ábrázatokat 
csak a panorámában lehetett 
látni, vagy a szombati heti-
vásáron a sifmansplaccon, 
verkliszó mellett. Én voltam 
a mestere az újonnan belépő 
növendékek kimaszkirozásá-
nak is, akikből olyan gyalá-
zatos haramia pofákat vará-
zsoltam, hogy Erkel Lekszi, 
akkor operai ügyelő, kettőt 
léccel vert ki a kulisszák kö-
zül. Ezek még amellett sú-
lyos anyagi károsodást is 
szenvedtek, mert akkor egy 
forint harminc krajcár volt 
a budai statisztéria. 

Kazaliczkynek a lakása 
Budán volt egy fáskamará-
bsn. Hideg tél volt, s a sze-

gény fiu egy deszkabódéban 
lakott, s majd megvette az 
Isten hidege. Azért is amint 
tehette, eljött hazulról és be-
ült a statiszta-öltözőbe, hogy 
a vaskályha mellett meleged-
jék. Vörösre izzította a nngy 
vaskályhát és amellett majd 
hogy belé nem bujt a pa-
rázsba. Mégis fázott, mert 
hideglelős is volt szegény. 

Már most ezért nagyon ha-
ragudott a statiszták öltözte-
tője, Serfőző, a garderóbsza-
bó. Ez, ahol csak tehette, 
bosszantotta Kazaliczkyt, az 
viszont őtet. Milyen nagy volt 
a mi csodálkozásunk, mikor 
egy szép napon azzal lep 
meg bennünket Serfőző, hogy 
„a gyüvő hétön megy a Bű-
vös vadász" . . . 

Honnét tudja azt Serfőző, 
a ki marha ? 

Rájöttünk arra is. Mert 
hogy néki is szerepe volt a 
Bűvös vadászban, ő vala 
a skorpió. 

Mi az a skorpió? 
A skorpió egy félelmetes 

bestia, melynek tizennyolc 
lába van a hasán, két ollója 
a fején, azonkívül még egy 
csuklya, amelyet a skorpió 
szereplője a fejére ránt, mi-
kor a színpadra behasal. Ak-
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Shakespeare <{Vihar»-)Át, a főbb szerepek-
ben Gál Gyulával, Rózsahegyi Kálmánnal, 
Sugár Károllyal, Bartos Gyulával, Mát ray 
Erzsivel. Ä repríz premiere számba fog men-
ni, mert a darabot negyvenhat éve nem ját-
szották a Neimzeti Színházban. Bemutató elő-
adása 1874. augusztus 26-án volt a követke-
ző szereposztásban: 

Alonso Komáromi 
Sebastiano Kőrösmezei 
Prospero Pintér 
Antonio Bercsényi 
Ferdinánd Nagy Imre 
Gonsalo Benedek 
Caliban Szigeti Imre 
Kurjancs Újházi 
Hörpencs Vizvári 
Miranda Helvey Laura 

Premierje után mindössze hétszer ment 
még a «Vihar» a Nemzeti Színházban. Jó-
val később 1891-ben egyetlen egyszer az 
Operaház is szinreihozta a darabot a teljes 
kísérőzenével együtt. Ekkor is a Nemzeti 
Színház gárdája játszptt a «Vihar»-ban, de 

mér az ujabb nemzedék, Szacsvay, Gyenes, 
Gabányi, Mái-kus Emma. Ä mostani előadás-
nak, amelyet Hevesi Sándor doktor rendez, 
külön érdekessége az az u j repülőkészülék', 
amelyet az Operában már nagy sikerrel pró-
báltak Wi, s amelyet a Nemzeti Szinház 
először fog alkalmazni. 

' RÓZSA LAJOS AMERIKÁBAN. Rózsa 
Lajos az Operaház volt művésze most fe-
jezte be csehországi és ausztriai nagy tur-
néját és most Berlinben hangversenyezik. 
Jövő hónap elején Amerikába hajózik Rózsa, 
ahol napi 1000 dolláros szerződés várja. 

VAD! Äz angolok tudvalevőleg a há-
ború befejeztével sem békültek ki a néme-
tekkel. Äz angol artisták, — mint mér 
megírtuk, — elhatározták, azt, hogy némeí 
artistával együtt nem lépnek fel és igy a 
német artisták nem is mehetnek még Ang-
liába. Ennek az áldatlan állapotnak egy 
furcsa megnyilatkozása az a hirdetés, ame-
lyet a «Porlormer» eimü artistalapnak lég-

kor végig rnegy « színpadon 
mialatt a bűvös vadász má-
sodik felvonáséban megy az 
ugynevezeti „golyóöntés." 

Maxot Hajós játszotta, a 
gonosz]vadészt Kőszeghy. Mi, 
növendékek zöld vadászok-
nak voltunk öltözve. A má-
sodik felvonás látványossá-
gait — a röfögő tüzes vad-
disznót, a sárkányt, a réme-
ket a levegőbe etc. — a ku-
lisszák közül néztük. No meg 
még egyebet. A Serfőző sze-
replését. Mert a második fel-
vonásban jön elő a skorpió. 
Mikor a Sámiel a golyóöntés 
jelenetében azt orditja, hogy : 
„hááórom ! . . ." 

Itt állott a nyomorult gar-
derobszabó a kulisszák közt, 
hátén a skorpió jelmeze, me-
lyet két napig takarítóit a por-
tól és piszoktói, hogy az 
utolsó percben fejére rántsa 
a C8uklyát s b e m á s s z é k a 
szinre. Kazailiczky sátáni po-
fával nézte a készülődést, 
melyet törzs-ellensége végbe-
vitt a kulissza mellett. Bent 
a szinen ezalatt folyt a darab. 

Kőszeghy a szín közepén 
égő nagy tüz körül kuporgott, 
mellette Max, a vadász, aki-
nek önti a bűvös golyókat. 
Hajós, a Max, nagyon rövid-

látó voll. Egyszerre elbődül 
Gonda, a Sámiel : 

— Hááááárom . . . 
Erkel Lekszi, az operai 

ügyelő odasziszeg Serfőzőnek: 
— Serfőző.,, maga marrrhal 

Hasra I Be I 
Serioző hasra vágódik, fe-

jére rántja a csuklyát — és 
indul . . 

De oh jaj . . . valami gaz-
ember betömte a skorpió 
szeme lukát . . . A nyomorult 
skorpió-Sertőző s« lótott, se 
hallott. De azért csak má-
szott előre, befelé . . . 

De épen beleiparkodoít a 
tűzbe a szerencsétlen Kő-
szeghy odasúg Hajósnak: Tu 
szepi, dész rindfih krakszelt 
grad in's Feuer ajni . . . (Ez 
volt akkor az opera hivata-
los nyelve I) 

Hajós azt súgja rá : 
— Heu eám éne óbi I . . 

Kőszeghy felemeli a vadász-
kesét és a rátűzött koponyá-
val nagyot vég a Serfőző-
skorpió fejére Ez meghökken. 
Kezd neki nem tetszeni a 
dolog. 

Látván azomban, hogy ez 
az irány nem lészen kedvező 
a skorpióságnak, megfordul 
és ellenkező irányban mászik. 
Direkte a sugólyukba bele. 

Arra meg Mustó, a sugó hö-
köl vissza. Felemeli a sugó-
pultot és fejbevágja vele a 
skorpiót I 

Serfőző erre — egye meg 
a fene az egész dicsőséget — 
felugrik, hátracsapja a csuk-
lyát, amelynek nincs szeme-
lika és kigyalogol a színpad-
ról a nézőközönség harsogó 
kacagása között . . . 

De bezzeg Böhm, a go-
romba rendező már várja kint 
a szerencsétlen garderobe-
szabót és belérug, ahol ta-
lálja. Erkel Lekszi pedig üti 
agyba-főbe, a tűzoltó pedig 
két-három erős rúgással to-
vábbítja a jeles barmot, ki-
felé . . . A dekorátorok aztán 
belekapaszkodtak a farkába, 
és letépték róla, mialatt egyre 
kijebb rugdalták a nyomorult 
skorpiót. Félig holtan ért az 
előcsarnokba. Denique azt 
sem tudta, ki rúgja ? mert 
mindig hátul rúgták, ahol 
nem láthatta. 

Ez vala Serfőző szomorú 
szereplése a bűvös vadász-
ban- Ez utón következett az-
tán a mi kidobattatásunk a 
statisztérióból, mert a IV. Hen-
rik Falstaff-jelenetében olyan 
maszkokat produkáltunk,hogy 
az intendáns rémülten ugrotf 
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utóbbi számában helyezett el egy Will van 
Allen nevü artista. Ä hirdetésben az áll, 
hogy őt több oldalról megvádolták azzal, 
hogy német. Ä félreértések elkerülése cél-
jából 1000 fontot (másfélmillió koronát) tű-
zött ki és helyezett letétbe, azzal a rendel-
tetéssel, hogy ez az összeg azt illeti meg, 
aki bármilyen bizonyítékot tud felmutatni 
arra nézve, hogy ő nem angol, vagy hogy a 
szülői nem voltak angolok. Ä német ar-
tisták között nagy visszatetszést keltett ez 
a hirdtetés és most mozgalmat indítottak az-
iránt, hogy a német városokban vendégsze-
replő angol box mérközők mérkőzését le-
hetetlenné tegyék. 

UJHAZI EDE ÖZVEGYE KALAPSZA-
LONT NYITOTT. Az Aréna-ut 23. szám 
alatt Vön a szalon, ahonnan máris egész se-
reg nagyszerű színpadi kalapkreáció került 
ki. A pesti művésznők egytől egyig Ujházi-
nénál vásárolnak, akinek egy direkt Páris-
ból szerződtetett kisasszony hozta el a leg-

újabb francia kalapujdonságokat. Páris 
1921-es modelljei, a majomszőr és az arany-
brokót estélyi kalapok és mind kaphatók már 
Uj>háziné szalonjában, amely a békevilág 
öltözködésének régi pompáját igyekszik a 
legraffináltabb művészi ízléssel visszahozni. 

SOMOGYI ADRIENNE külföldi turnéja 
előtt a mult héten a Vigadó nagytermében 
tartotta zongorahangversenyét. Finom stílus-
érzék, nagyszerű technika, igazi mővészi el-
mélyedés, éles ritmika jellemzik játékát, 
mellyel a hallgatóságot őszinte tapsokra ra-
gadta. Különösen Bach-Szánló Preludíum és 
Fugájával és a Liszt spanyol Rhapszodiával 
keltett méltán feltűnést. Poétikus lyrikumot 
vitt a Chopin Allegro de Concertjébe, to-
vábbá Bartók Allegro barbaro és Gajáry 
Valse brillantjával, melyet meg is kellett 
ismételni. 

VOGL IMRE tánciskolája megnyilí. Be . 
iratkozni II. Medve-utca 4. szám alatt lehet" 

ki a páholyából és tüzet ki-
áltott. Nem volt szabad töb-
bet rettentő maszkokat csi-
nálnunk. 

Akkor meg odaálltunk a 
kulissza mellé kétfelől és rá-
ordítottunk a felöltöztetett 
husz krajcáros statisztákra, 
— mesterlegények, hordárok, 
utcakölykök — hogy : sántít-
satok,' nyomorultak ! . . • és 
azok sántítottak, hogy majd 
megvesztek bele: Az egész 
hadsereg sánta volt. Kényte-
lenek voltak visszahívni a 
képezdei növendékeket. Azok 
legalább nem sántítanak 
grémiumban. 

Szerepeink is effélék voltak. 
Megtörtént, hogy III. Richard-
baTi belőlünk állván a fényes 
lovagok egész gyülekezete. 
Molnár, a rendező kijelölt 
vagy tizet, akik elfognak esni. 
Ezek aztán a főpróbán nagy 
tapsot kaptak, mert némelyik 
szépen esett el. Erre föl mi 
megirigyeltük a dicsőségüket 
és titkon elhatároztuk, hogy 
mi is fogunk tapsoi kicsikarni. 
És — elesett az egész had-
sereg ! 

Molnár György, mint az 
őrült rohant a színpadra a 
felvonás után, de akkor már 
' képezd ész hadsereg feltá-

madt és elinalt. Nem volt 
bolond egyik sem, hogy meg-
veresse magét taps helyett. 

Aggházy Gyulával — a 
festő öccsével — laktam egy-
gyütt a Szerb-utcában. Mély-
ségesen titkoltam előtte, hogy 
színi növendék vagyok, ne-
hogy megírja haza. Egy este 
Budán, a várban, Richelicu-t 
játszottuk, amelyben nekem 
is volt egy kis szerepem. Egy 
játékost játszottam, aki Nagy 
Imrének a vállára üt és el-
hívja : 

— Jer velünk, Mauprat. . . 
nem jó hely ez nekünk ! . . • 

De — Ur Isten ! ki irja le 
rémületemet, mikor az első 
zártszéksorban — Aggházy 
Gyulát pillantom meg, aki 
ugy bámul rám a nézőtérről, 
mint a kísértetre . . . Rémü-
letemben bennem ragadt a 
szó és Szigeti Imre mondta 
el helyettem a szerepemet... 
Én pedig rohantam az öltö-
zőbe é3 lekapkodván magam-
ról a jelmezt — siettem haza, 
ahová még Aggházy előtt ér-
keztem meg- Fülig betaka-
rództam és erősen aludtam, 
mikor Aggházy hazatért. Fej-
csóválva nézte alvó ábráza-
tomat, alkalmasint csalódott... 
gondolta És titkom nem fe-

deztetett föl. De bezzeg el 
árultam magamat a másik 
héten. 

Kigyuladt a színház, és mi 
növendékek, rohantunk az öl-
tözőbe, melynek a fala mér 
tüzesedett, alig tudtuk lekap-
kodni róla a ruháinkat. A 
flinzedlis trikókra rárántottuk 
a nadrágot és rohantunk 
haza, a Szerb utcába . . . 

De mikor nagy fulladozva 
mesélem a tüz történetét 
Aggházinak — egyszerre elő-
tűnik a luhém alól a III. Ri-
chárd vitézeinek fényes tri-
kója. El voltam árulva ! 

De azért jól esik ma is 
visszagondolni a statisztériás 
estékre, mikor ötven krajcár 
óriási fizetés mellett végig 
bolondoztuk az êstét, s utána 
a „Carl"-ban (egy kurta-
kocsma a mai freichlínger 
ház helyén) melynek udvari 
helyiségében ötven krajcárból 
fényesen meglehet vacsorálni, 
spriccert ittunk és még két 
krajcár borravaló is maradt 
a kellnemek . • • 

Hát való volt ez valaha ? .. 
Vagy hogy álmodtuk a va-

csorát, a spriccert és a bor-
ravalót ? 
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A b ö l c s k i r á l y 
Komédia egy felvonásban. Irta: Liptai Imre. 

Szinrekerült az Andrássy-uti Színházban, a következő szereposztásban : 
A bölcs király . . . . . . . . . . Szeghő Endre 
Jojád, a sereg hadnagya . . . . . . Székely Lajos 
Sziram építész, az elóni tartományból . Boross Géza 
Szirám építész, az argóbi tartományból Bársony István 
Sisa, szerecsen, afrikai 3zolga . . . . Fekete Pál 
Naffala asszony, Ophirból . . . . . Marosi Adél 

(Történik a bibliai Salamon király idejé-
ben Szidón városában. Az eseménye« szin-
tére egy lakóház belseje: terem, amely há-
tul oszlopos esztráddal Szidon tájképére 
néz. Rz előtérből az asztrádra két lép-
csőfokon lehet jutni. Elől jobbra és balra 
ajtók. A főbejárat az oszlopnyilások kö-
zött van. Az esztrádnak hátul a színpad 
szélességében korlátja van, ahonnan mint 
egy erkélyről le lehet nézni Szidon főut jára , 
mely az erkély alatt képzelendő. 

A szoba berendezése a bibliai idők le-
hetőségeiből való. Balra, kerevetek között 
alacsony asztal és székek... Jobbra különálló 
nagy faragott oroszlántalpu karosszék. Az 
ajtókon elhúzható függönyök és szőnyegek 
mindenütt. Balra nyilak, dárdák és kurta kar-
dokból álló fegyvergula. Jobbra egy sza-
badon álló füstölő medence. A mennyezetről 
kovácsolt lámpa lóg és gyertyakaru lámpák 
vannak egy-egy oszlopon is. Egyéb tárgyak, 
papirusztekercsek, rajzok mutatják, hogy itt 

építő művészek laknak. Rekkenő nyári dél-
után. A nap sugarai az oszlopok között 
erősen betűznek.) 

1. JELENET. 
Sisa. 

Sisa: (Szerecsen szolga a kétSzirám há-
zában. Középen az oszlop nyílásában össze-
kuporodva, szinte az ölébe hajtott fej jel 
mozdulatlanul ül. Délutáni álmát alussza. 
Az arca nem látszik, csak fehérturbános tar-

kója.) 

Kivül fuvola, dob sip és csengetyii kevere-
déséből, közeledő muzsikaszó hallatszik, 

mintha balról az erkély alat t egy menet 
jönne a ház felé!. 

Sisa (A fuvolák és dobok hangijaitól le-
gurul az oszlopnyilásból és a terem pad-
lózatán ébred föl. Ültében teli szájjal ásí t . 
Nagyot nyújtózik, majd hirtelen figyelmes 
lesz a külső hangokra): A!... A!... Muzsi-
magát korholva, amiért elaludt az esztrádra 
ka ! A'iuzsika!... (Riadtan talpra szökken és 
szalad.) Ó Sisa! Sisa! Sisa!... (Letekint 
az erkélyről és attól, amit észrevesz, rémült 
izgalommal, ég felé nyúj t ja a kezeit, nagy 
hajlongással kiáltani kezd.) Szent Isten!... 
Ó!... Ô!... A király!... A király!... A nagy, 
a hatalmas, a bölcs király!... (Elveszti a 
fejét, kapkod, futkos, az ég felé hadonászik.) 
Ó!... Ó L . Éljen!... Éljen!. . . (Lerohan a 

. jobboldal i ajtóhoz és lelkendezve dörömböl.) 
Künn a láthatatlan menet megállapodott . 

A fuvolák jés dobok jegy 'helyről hallatszanak. 
Sisa (Az aj tónál ) : Uram!.... Szirám! Szi-

rám!.. . Hamar! Kelj föl!... Megáll t a nap 
a házunk előtt!... Szirám! Az elóni tarto-
mányból!... Ja j . Alszik!... Hivüm a má-
sikat... (A baloldali ajtóhoz szalad. Dö-
römböl.) Szirám! Szirám!... Uram!... Az ar-
góbi tartományból!... Jöj j ki hamar!... Itt 
tnegiy a királyi... a bölcs király i... (Kétségbe-
esve) Alszik!... Az egész ház alszik!... Jaj!, . . 
Mit csináljak?!. . . (Vissza rohan az erkélyre, 
letekint) Megálltak!. . . (Reszket.) Irgalom, 

feil«« : IIIS. M i i . FEL£KY KAROLY Hábeltiin: FELEKY liswyork 

sz ínházi vá l la la ta i 

Mm Tltaotre Building, H e r t r k 
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kegyelem !... (Térdreveti magát.) Jaj, az 
egész ház alszik... 

Künn csend lesz. 
2. JELENET. 

Sisa és az eléni Szirám. 
Az elóni(ötven éV körüli férfi. Az ak-

kori idők művésze. Phőniciai építőmester. 
Bohém agglegény. — Jobbról jön, a szemeit 
dörzsöli): He!... Micsoda lárma ez?... 

Sisa (Roppant ijedelemmel suttogj: Ha-
mar, hamar!... A király!... A bölcs király!... 

Elóni: Erre ment? 
Sisa: Erre ment és meglállt... Itt van a 

szekerén... És sok, sok fejedélem!... Itt a 
ház előtt!... Jaj én reszketek!... 

Elóni (Amint áll kissé meghajtja magát, 
amint megnevezi): Salamon király!... (Most 
könnyedén Sisáhóz). Mit ijedezel?... Nem 
újság Szidonban... Sokszor jöp a pép közé 

és ilyenkor igazságot tesz útjában a bölcs 
király... (Egy ásítást nyom el és balra 
megy.) De itt nálunk nincs semmi perleke-
dés... és már régen nincs sehol... Jöjj onnan 
Sisa, mert a tiszttartók még majd azt hi-
szik, hogy valami civódás miatt integetsz 
és feljönnek ide. 

Si a (Rémülten le'iii Sárám mellé): Már 
•jön egy katona... 

Elóni: Látod te bolond?!... Mit kalapálsz 
mindig ugy a karjaiddal? Valahányszor lá-
tod a királyt, mindigi majd megfúlsz az 
izgalomtól... 

3. JELENET. 
Előbbiek — Jojód. 

Jojód (Megtje'enik az oszlopnyilásban) : 
Békesség e ház lakóinak!... Jojád vagyok, a 
sei eg- hadnagya! 

Eló'ni (Meghajlással): Mindenki tisztelje 
vitézségedet... 

Jojád: A bölcs király erre jár igazságot 
tenni .Tudjátok mily készséggel oszt bölcs 
Ítéleteket. Szent nyomdoka most itt áll't meg 
e ház előtt. Van valami?... E szerecsen szol-
ga jelt adott. Aliért?... Pörös civódás, kü-
lönbözés, sértődés személyben, jószágban, 
vagy más jogos vagyonban?!... 

róka-boák, muffok 

% Elóni: Ö, semmi! Semmi! 
Jojád: Megoldhatatlan kérdések?... 
Elóni: Semmi. 
Jojád: Tépelődések? Viták?... 
Elóni: Nincs nálunk semmi baj. 
Jojád: Hamis szó?... Csalárd tett?.. Alat-

tomos csel?... 
Elóni: Nincs semmi vitéz Jojád... Csak 

ez az esztelen Sisa... ez a boldogtalan af-
rikai majom, Ha a bölcs király dísz-szekerét 
meglátja, mindig elveszti a fejét és ugyí ha-
donászik a kezéMel, mint a hátára esett fe-
kete bogár a lábaivíal... Itt nálunk csend 
és békesség: lakik és tisztelet a bölcs király 
iránt, akinek — kérlek vitéz Jógád — to'má-
csold az itt lakó, két Szirám, az elóni és 
argóbi Szirám mély hódolatát... (Meghaj-
lik.) 

Jojád: Semmi?!... (Sóhajt) Semmi ügy, 
semmi dologi?... (a homlokát törli.) Leg-
alább vlalami asszony história?!... Egy kis 
háborúság; egy asszony miatt, akiben Isten 
haragja lakik!... 

Elóni: Nir.cs is asszony a házban... Saj-
nálom... Boldog; .lennék ha szolgälhatn'-k 
valamivel... 

Jojád: Borzasztó, az çgész városban még 
i'c-n.i akadt semmi dolgunk. Mily rekkenő 
napi... És mióta járunk!... És sehol semmi!... 
Egy fazekat se keresnek egymáson az em-
berek... Szegény király, már égiszen búsko-
mor, hogy az ő bölcs igazteviését mir senki 
sem keresi... Hogyne! Egy kard se pihenhet 
mindig a hüvelyben, hát még az ész, az is 
a tokjából kikívánkozik... Most megint meg-
szomorítom, hogy. hiába álltunk meg... De 
mit tegyek ! 

Elóni (Részvéttel): Csendes minden. . }\z 
emberek meghunyászkodtak, mert tudják, 
hogy Salamon király a vesékba lát.' 

Jojád (Kedvte'enül): Hét bizony... (Fölte-
szi a sisakját.) Nincs már semmi pör. (Még 
egy kísérlettel.) Itt se... 

Elóni: Sajnálom... Semmi!... Én és roko-
nom az argébi Szirám... (Balra mutat.) Aki 
ott bent pihen.... mi szeglény építőművészek 

Legjutânyesabb 
árban kapható 

Evetovics siiics 
Erzsébet-Sér 8. I . emelet 

Színésznők, artistanők 10 százalék engedmény. 
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vagyunk Phöniciából és egyéb gondunk van, 
mint hogy pörlekedjünk. 

Jojád: Ugyhát... Megyünk tovább..'. (Vál-
lat von.) Elmegyünk most már a Kidron pa-
takhoz... Jó nagy utl... De hátha mégis akad 
valami. Ha nem, onnan aztán már visszaté-
rünk... 

Elóni (Köszön): Szerencsével vitéz! 
Jojád (Köszön): Békesség e ház lakói-

nak... Bár egy kis pörpatvar se ártana... 
Jól esne! a királynak már nagyon... De ma-
gam csak nem csinálhatok. (Int és leszól 
az erkélyről.) Tovább!... (Visszafordul.) Te 
meg1 vigyázz szerecsen ! Máskor ne kalinpálj 
a lábaiddal!... (Int és jobbra el.) 

(Künn megszólalnak a fuvolák és dobok. 
A menet elvonul, a zaj elcsöndesedik.) 

Elótii (Sisához, aki elsompo'yogi mellőle):. 
Látod?!... Te szurokba mártott szamár! Mit 
híidonászol?... Egyszer még karóba húznak, 
hogy hiába állítgatod meg az igazság szeke-
rét... Takarodj ki, mert ha itt ődöngsz, 
amikor a király visszatér, még ismét valami 
bajt hozol a házra... 

Sisa (Magát korholva): Ó Sisa, Sisa, 
Sisa !... 

El óni (Ledől a kerevetre): Felköitik az 
embert a legjobb pihenéséből... Adj valsmi 
olvasni valót! 

Sisa (Papirusz tekercsel ad át) : Itt van 
uram!... De nincs semmi hir... Csak, hogy 
egy hajó jött Arábiából... Egy asszonyt 
hozott és sok más állatot... 

Elóni (Olvas): El veled! 
Sisa (Indul. Elégedetlenül csóválja a fe-

jét): Ó Sisa, Sisa, Sisa!... (Megáll, vissza-
fordul.) Uram!... Elóni Szilám!... 

Elóni (Oda se néz) : Szólj ! 
Sisa: Ha fejőti volna a bölcs király, S sa 

ludott vona valamit mondani, am 'ba igiazsá-
tehet... 

F.óni: Mit? Te fekete pávián?... 
Sisa: Azt uram, hogy Sisa még nem 

kapta megi a bérét... (Jobbra menekül.) 
Elóni (Utána vágja a papirusz tekercset 

és felugrik): Nem takarodsz?... Hol egy 

cédiusz-vesszö?... Majd adok én mindjárt 
bért neked... 

Sisa (Az ajtóban utánozza Jojádot): 
Uram!... Békesség e ház lakóinak! (Vihog 
és katonásan jobbra |e!l.) 

Elóni (Az ajtóban fenyegeti egy vessző-
vel): Kerülj csak a kezembe! Kutya!... 

4. JELENET. 
Elóni Szirám — Ar góbi Szirám. 

Argóbi (Jóizü álom után balról jön. Nyúj-
tózva álmosan csámcsog): Mi az? Mi az?... 
Elóni?... Valami hitelező?... Csak verd ki! 
Ne sajnáld! 

Elóni (Eldobja a vesszői): Látszik, hogy 
még alszol Szirám... Hitelezőt kiverni?... 
Csak volna még egy valahol!... Ugy hoznám 
ide zöld galyakkal diadalmenetbe, mint 
ahogy az áldozatot viszik Astaret istennek... 
De nincs egy se. 

Argóbi (örömmel): Nem kell már Szirám, 
nem kell hitelező... Van már pénzünk. 
Sok... Hova is tettem?... (Jobbra lg'il a ru-
hájában keresgél.) Valami tutatjon menteni 
álmomban... (Majd elalszik.) Mentél mér te 
álmodba tutajon?... Az nagyszerű! Tele vol-
tam pénzzel... De hol van?... (Keresgél.) 

Elóni (Legyint. Lehever): Könnyű neked... 
Te legalább ha elfogy a pénzed álmodsz 
magadnak néhány aranyat... Ébredj föl Szi-
tám... Ne keresd... 

Argóbi (Csökönyösen): De Üt k e l lenni 
valahol... 

Elóni: Téged is a dob és a fuvola vert 
föl? 

Argóbi: Mi?... Nem, én nem fuvoláztam. 
Nem is tudok... (Kiált) Sisa!... Sisa!... 
(Az elónihoz.) Én ugy aludtam Szirám, 
hogy... megér egy hizlalt madarai... Adja-
tok egy kis italt... 

Sisa (Jobbról jön): A!... A két uram! 
A\ind a két uram!... (Mutatja). Egy Szi-
lám — két Szirám!... 

Argóbi: Adj valamit innem. Citromos 
bort ! 

Sisa (Mintha szürcsölné]: Hii... az jó. 
Sisa is inna. 

F e i t ü n ä oSssó á r a k ! 

Issállősi és Kiéin 
SV., Hajó-utca 16. szám 

Sütő-utca sa'ok 

K c g k e ^ ő d c t t a &2&CSY 

KARÄCS0N1II UASÂR 
S E L Ü M E S B 0 ÉS SZÜNETEKBE!! ! 
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'Ar,góbi: Kapsz te is, csak hozd hamar?... 
Meleg van... 

Si sa: Akármilyen meleg van uram — 
se citrom, se bori... 

Argábi (Pénz után kutat): Nesze egy sik-
lus!... Itt van... Hol van?... (Nem talál.) 
Kérj az Elónitól... 

Előtti (Nevet): Honnan vegyek?... Én nem 
voltam azon a tutajon... A pallérok pedig 
még nem fizettek... Igyatok a Libanonról jó 
friss vizet... 

Argóbi (Dühösen Sisához) : Hozd azt a 
vizet! A\ert mindjárt megkorbácsollak... 

Sisa: Korbécs?!... Az kellene! Az előbb 
is erre ment a bölcs király... Csak így te-
szek... (A karjaival hadonászik) és feljön 
ide... Majd ad neked vérekedni... 

Argóbi: Eriggy.!.. (Sisa el.) De hol van-
nak az én aranyaim?... Igaz, a tuíaj neki-
ment egy sziklának. 

Elóni (Nevet): Rossz jel... Nagyon rossz 
jel Szirám... Aranyról álmodni és neki-
menni egy sziklának... Az Isten haragszik a 
kapzsi emberekre... 

Argóbi: Az Istennek könnyű, mert ő 
aranyból van. 

Elóni: Ó, te istentelen. 
Argóbi (Már teljesen ébren): Nem va-

gyok istentelen, csak szomjas vagyok és 
nincs pénzem se arany, se réz... Mit beszél 
ez a fekete állat, hog'y itt járt Salamon 
király? 

Sisa (Serleget hoz és az Argóbinak adja.) 
Elóni: Igen. És ez az ostoba Sisa ugy 

hadonászott feléjük, hogy a tiszttartók azt 
hitték, hogy valami panasz, vagy pör van 
itt... 

Argóbi (Mialatt iszik, Sisához rug). 
Elóni: Alig birtam elküldeni a hadnagyot, 

hogy nincs semmi se... 
Sisa: De csak jöjjön vissza a szekér... 

Majd megmondom, hogy az Argóbi, hogy 

rúgja a szerecsent... (Szirám után iszik és 
megrázkódik.) Brrrr!... (Jobbra el.) 

Argóbi: Én nem hallottam semmi fuvo-
íázást... Ha én alszom, ugy alszom, hogy 
tevék táncolhatnak körülöttem, dobolhatnak, 
trombitálhatnak!— én alszom!... ,Ez azért van 
tudod, mert volt idő, amikor évekig' nem 
aludtam... Amikor még; élt a feleségem, sose 
aludtam. Eleinte mert én nem1 akartam. 
Azután mert ő nem akarta. És később már 
az isten se akarta, hogy egy percig nyugtom 
legyen... De amikor már az Isten is meg-
szánt és szegény feleségem végképp elaludt, 
akkor még mindig ébren volt az anyja... 
és egy ilyen rosszabb, mintha ezer teve tán-
col az ember füle... mellett... 

Elóni (Legyint): Régi kifogás... Lusta 
vagy, ennyi.az egész... Hiszen husz éve már, 
hogy özvegy lettél és iudoôï is én, hol hagy-
tad az anyósodat — még1 is ugy alszol min-
dig, mintha tegnap hagytad volna olt... 

Argóbi: Hja Szirám, nem lehet egy házas-
ságot csak ugy egy-kettőre kialudni... ahoz 
idő kell. NOT tudod te, mi az: újra szabad 
embernek lenni!... 

Elórti: Te azért tudsz aludni, mert nincs 
asszony melletted. Mellettem sincs és én 
mégis mindjárt a legkisebb zajra fölserke-

Argábi: Mert bolond vagy, Szirám. Min-, 
dig az asszonyokon jár áz eszed. Attól vagy 
olyan, mint az orsóhal, mert mindigi izeg-
raozog benned valami. Pihenni Szirám, csak 
az tud, aki már tul van egy asszonyon... 
(I-ölkel.) Az ember szeret egy asszonyt, 
amig nem az övié. De hogy hogy szereti 
amikor már nem' az övé — mindössze ez a 
titka a szerelemnek... (Nevet.) 

Elóni: Csak azért beszélsz igy, mert nincs 
citromos bor a házban... 

Argóbi: Nem is jár ja vizet itatni az ember-
rel. Még egy szerecsen is elsápad tőle... 
Jó lesz elővenni azokjait a pallérokat. Itt épit 
az ember nékik, épít és se pallér se tallér... 

!-ry jWaiEMW.'JMjfcii MM • 
M i n d e n ü t t feajpSiaîé ? 
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Megyek vadászni... (A fegyverek közül egy 
dárdát huz elő.) Szétnézek a városban egy 
kicsit... 

Elóni: Dárdával a városban vadászni? 
Argóin: Hét ha találok egy olyan szama-

rat, aki még ad kölcsön néhány aranyat... 
Elótii(Felugrik): Igaz, Sziám. Nagyon jó 

időtöltés. Megyek én is... Majd én iizöm 
és te leütöd... (Nevetve indulnak.) 

Ar góbi: Gyere!... 

5. JELENET. 
Előbbiek — Sisa. 

Sisa (Fontoskodva jön és nagy integetés-
sel utjukát ál l ja) : Vissza! Vissza!... Uram!.. 
Te is, uram!... Egy lépést se! (Kifelé int.) 

Ar góbi: Miért?... 
Elóni: Mi az?... 
Sisa: Nem1 lesz szerencsétek, Szirám..-. Ha 

most akárhová mentek... Vén asszonnyal fog-
tok találkozni... 

Elóni: Brrr! Én már nem is megyek... 
(Visszafordul.) 

Ar góbi: Micsoda vénasszonnyal? 
Sisa (Kifelé integet): Most jött... Kint 

van!... Be akar ide jönni... Nem lesz sze-
rencsétek, uram... Nem kellett volna azt a 

vizet inni... Brrr!... 
Argóbi: Egy asszony?... (A másik Szi-

rámhoz.) Szirám, ez csak hozzád jöhet... 
(Indul.) 

Elóni: Hogy hívják? 
Sisa (Legyint és kacag): Naftala!... 
Argóbi (Megáll. Kiesik a dárda a ke-

zéből. Rémülten): Naftala!?.. . (A székbe 
kapaszkodott.) 

Elóni: Naftala?... Nem ismerem... 
'Argóbi (Egy pillanatnyi gondolkozás után 

átveszi Sisábol a dárdát, amit az fölemelt): 
Naftala... persze, persze... Tudom már — 
én sem ismerem... 

Elóni: Mindegy. Ne hadd az idegent ka-
puink közt állni. Küld be, szerecsen!... Lás-
suk, mit akar?... 

Sisa (Jobbra el.) 
'Argóbi: Hát addig is... Én megyek, Szi-

rám... (Balra indul.) Erre megyek... Ki 
hitte volna, hogy te még vénasszonyt is... 

Elóni: Megállj. Várj csak egy kicsit... 

Hátha téged keres a jövevény... 
Argóbi (Menni akar): Az nem lehet... 

Bizonyosan egy parázna némber... Csak té-
ged kereshet... Vagy... járt itt Szidónban 
egy asszony... hallottam, akinek megromlott 
az agyában a velő... Az lehet!... Bizonyo-
san az!... 

6. JELENET. 
Előbbiek, Naftala, Sisa. 

Sisa (Beszalad Naftala előtt): Gyere, gye-
re, vénasszony!... Gyere be!... 

Naftala (Gyorsan jön rikitó paplunhan. 
A fejéről hosszú kendő libeg alá. Nézi a 
két Szirámot és gyorsan Argóbira veti ma-
gát): Szirám!... Szirám!... (öleli.) Ó csak-
hogy feltaláltalak!... (Nem engedi el.) 

Argóbi (Elónihoz): Az lesz!... A bolond!... 
(Ki akarja magát szabadítani.) 

Naftala (Áradozva): Én vagyok!... Naf-
tala!... (Elengedi.) 

Argóbi: Naftala? 
Naftala: Naftala. Olphirbol... Csakhogy 

újra látlak... Szirám!... Itt vágyok. Emlék-
szel?!... (Becézve hívogatja.) Guzi-guzi-guzi-
guzi!... Drága fiam, kincsecském, aranyom... 

Argóbi (Egy pillanatig dermedten nézi 
és utánozza): Guziguziguziguzi!... (Hirt-e 
len megfordul és el akar menni. Halkan Eli-
nóhoz.) Én megyek... Adjatok neki valami 
gyorsanölő mérget... Az a legokosabb!... 

Elóni (Útját ál l ja): Ohó!... Csak nem 
hagysz itt vele?... Ugylátom téged ismer... 
Valami rokonod? 

Naftala (Tárt karokkal): Szirám!... 
Argóbi A dárdát maga elé tartva rémül-

ten nézi Naftalát): Nekem?... Rokonom?... 
Ez az öregi vihar?... (Rákiált.) Ki vagy te, 
tiszteletreméltó asszonyi állat?.... Ki Vagy 
te villámcsapás?... 

Naftala (Tétován, de becézve): Szirám!... 
Nem ismersz?... Az anyósodat?... 

Argóbi (Rátartjja a dárdát): Közel ne gye-
re... mert olyan igaz, mint hogy én Szi-
rám vagyok és nem akarok semmiféle asz-
szonyról tudni, hogy ha mélgegyszer meg-
ölelsz, átütöm rajtad ezt a dárdát és oda-
szurlak az ajtó fölé, mint egy szárnyas 
egeret... 

BO ü B O ü N l l i i i FLOR1S ~ «okô dé. 
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 ! LONLEOSSSÉGEI 
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Naftala: Hoggan?. . . így látod viszont a 
te jó Naftalódat?. . . Ophirból!... Engem? 
Aki szinte másik világból jöttem ide hoz-
zád1 tiz nap és tiz éjjel. . . tengeren egyedül!.. . 
Szirám!... Fiacskám!... 

Argóbi (Elinóhoz keserűn): Nézd meg jól 
Szirám!... Ez nem ember ágyékából szüle-
tett... Vagy bolond, vagy valgpii szörny!... 

Naftala (Meghökken): Mit?... ( ;Elinóra 
mutat.) Ö is Szirám'?!... Ugy mondod?.. . 

Argóbi (Maga elé tolja az elinót): Hát 
persze!... Nem csak mondom-, de igazán 
Szirám! Ö az!... Ő az!... Vedd!... Fogd!.. . 

Naftala: Ugy?!... (Tétován felé tart.) 
Szirám!... (Becéző játékkal.) Guzi-guzi-guzi-
guzi-guzi!... Itt vagyok fiam!... (Megöleli) 
A te Naftaiád! . . . 

Elinó (Az ölelés elől elugrik és Sisát 
Naftala karjaiba löki): Nem én!... Ö!... 

Naftala (Miután önkéntelenül megcsókolja 
Sisát, felháborodva tisztálkodik a csóktól): 
Fü!... Fü!... (Ellöki a szerecsent.) Taka-
rodsz, te tisztátalan állat. . . te szolga... te 
fekete göröngy... Egy Naftala ajkai ilyen 
szennyet érintenek!?.. . (Most már szinte 
harsog.) Hát mi ez?... így merészeltek ve-
lem bánni?.. . Zabud leányával?.. . Az én 
uram Ophirban a robotosok felvigyázója 
volt... És egy piszkos szerecsent löktök a 
karjaimba?.. . Amikor én a vejemet kere-
sem... Fehér karok ezek, lágyak és ölelők... 
És az ajkam.. . az ajkam.. . ilyen szörny szá-
jával még' nem paráználkodott!. . . Egy Naf-
tala ajka. . . (Folytatása következik.) 

100,000-nél több magyar, német, francia, angol könyv 

M f l f i l ^ f K é r J e 2 1 2 ' e s bizalmas ki-
O S S í l l W l l f ^ r mutatást megfelelő part iek- . 
8 5 M f t f Í r l - . d t d M \ l s ról adatokkal, arcképekkel, 

, - . . . . , , . . . , DavldovitsErzsébet-körut 17 

S z a b n i , v a r r n i t a n i ! o k 
magántanulásra tanköny-
vem kapható, varrónőknek B. O E J Q E R E T E L N É L , 
tanítónőknek killön tanfolyam K á r o l y - k ö r u t 10. s z á m 

Karácsony 
a Színházi Élei 
könyve sfo oil Jáb an 

A Színházi Élet könyvesboltja teljes fel-
készültséggel várja a karácsonyi ünnepeket. 
Pompás és dus raktárában különösen az itt 
következő müvek alkalmasak karácsonyi 
ajándékul : 
Elefánt kisasszony lakodalma 30.80, 33.— 
Erdélyiek kalendáriuma 33.— 
Francia képes könyvek 2—6 éves gyerme-

kek részére, Német mesekönyvek, Werne 
Gyula összes kötetei, May Károly stb. if-
júsági olvasmányok, utazások. 

Beöthy László : Két leány egy legény 23— 
Björnson : Solbakken Synnöve 

(Klassikus) 44— 
Balzac : Szép lányok tündöklése és 

nyomorúsága 35.20 
Croker : Váratlanul 38.50 

A Nagy Dekameron számonként 24 20 
Duse : A tőrösbot 22.— 
D'Amicis : A Sziv 77.— 
D'Annunzió : Az ártatlan 66.— 
Daudet : Tartaron az Alpokon 52.80 
Dumas: A Régens lánya 52.80 

A bársony nyakékes hölgy 44.— 
Ezeregyéjszaka eddig megjelent szá-

mai kaphatók számonként 26.40 
Ebner—Ecshenbach : Felbontatlanul 

elégetendő 1320 
A. France : Vérző vágyak 27.50 

Az irodalmi élet 33.— 
Földes : Terike 17.60 
Fahn T.: Küszöb 
Forró P.: Biborhullám 44— 
Hegedűs Gy. : A beszéd művészete 19 80 
Hajó S : A Pletyka 
Kiss J. : Esteledik, alkonyodik fűzve 39 60 

kötve 52.80 

Német k ö n y v ú j d o n s á g o k : 

Aldanov-Landau : Lenin und der Bolsevismus 
Bayros : Das Heptameron die Erzählungen 

der Königin von Navara 
Bayros: 1001 Nacht 
Burger : Weltanschaungs Probleme 
Bandello : Kunstlernovellen aus der 

Renaissance 
Bethge : Japanisch Frühling 
Strindberg : Am Meer. Die Leute auf Hemzö. 

Die schönsten Historischen Erzählungen 
Windischgraetz L. : Vom roten Zirm schwar-

zen Princem 
Tanchnitz Edition összes eddig megjelent 

kötetei 
Inzel Bücherei összes eddig megjelent 

számai 
Művészettel foglalkozó müvek nagy válasz-

tékban megtekinthetők a „Színházi Éle'" 
német könyvosztályában, Erzsébet-körut 29 

A Jirály-Sziniinz" íiejárata melleit 
m\MÜ HURlSNyflHÁZ 
tartja raktáron a l egnagyobb 
sz ínvá lasz tékot a legf inomabb 
harisnyákban. - Szirtésznők 
barisnyaszál l i tója 
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S s z e r R e s x í ö l U s e n e t ele 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
W. 3 Kaposvár. 1. Egyelőre pihen. 2. Víg-

színházban. 3. Berlinben. — Már ta . 1. Ja-? 
vulóban. 2. Drámai szerepek. 3. Székelyhidon 
született. 4. Ügyvéd. — K. ]• 1 17 éve. 
2. 1856-ban. 3. Jövő hónapban. 4. Hunyadi 
László. — 3- Diiai. Nem színházi kérdés. — 
Danton. Royal-szálló. — H. Ti s o r . Igen. 
— D..rajongó. 28 éves. — Hű olvasó . 
1. Pesten. 2. Rákóczi-tér 11. 3. Nem. 4. 33. 
— R e n d e s előfizető. 1. Ott megmondják. 
2. Az Almanachunkban benne lesz. 3. Cime 
Királyszinház. — Via k íváncs i . 1. Nagy-
korona-u. 16. 2 1899-ben született- 3- A kis 
kócos aláírása egyezik. —;ftlice.*l. Az Incze 
Henrik és Lugosi Döme-féle színészlexikon 

az egyetlen e nemben a magyar szinészeti 
szakirodalomban 2. 3,éves a tanfolyam. — 
Szvetó. 1. Nőtlen- 2. Érdekes és változatos. 
— Evelin. Ceruzával irt sorait nem olvas-
suk el. — P. Imre. Igen kedves, de terje-
delme miatt nem közölhetjük. — Érdeklődöm 
iránta Matány Antal Bpesten született, 1890 
julius 18-án. Az iskoláit az Attila-utcai gym-
náziumban végezte. Szülei tudta nélkül ját-
szott egyszer a Feld-féle gyermekszinházban, 
ami elhatározó lépés volt jövendő pályájára. 
1908-ban Sziklai Kornélnál kezdi színészi 
működését, 2 év után Fehér Károlyhoz szer-
ződött Erdélybe, ezután Halász Alfréd, Füredi 
Béla és Almássy Çndre lesz az igazgatója. 
1915-ben bevonult katonának, 1918-ban dr. 
Bárdos Artúr a Belvárosi Színházhoz szer-
ződtette. Első jelentős sikere Szép Ernő Pa-
tikájában és utána a Gyermektragédiában 
volt. 

szeplő, májfolt, pattanás és arc-
tisztátlanságok ellen. Ideális arc-
ápoló. Ara 35 borona 

Főraktár 

Râcz Oy. János 
gyógyszertára 

ff ÂHTÛR ÉS KELEMEN ^ 
VU., f i r z s é b r í - k ö 

f a s S - s z a l o n J r . 

k ä r u f 3 6 , 1/4. 

RER£«% 
M l » 

F É R F I É S N Ő I C O N . + i w F É R F I É S N Ő I C O N -
F E C T I O O S Z T Á L Y A 

A LONBOíil 
THE AKGLO-HUNGARIAN CORPORATION LIMITED 

MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

B U B S P E S T , Vi l . , B O H Â N Y - U . I S . 

u m è c s s e s y é : 

FILMSZÍNÉSZEI 
a TÍ¥Oi«ban 

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

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

Hamis fogakat aí SESSSSfSŜ! H 
piat inát i B̂ ZTTTI 41 
Ékszert S i«""'"»"""* oi -ta CM 
Uran y at (ö ? 

Ezüstöt 
c f^aftar^ iO 

ta o> 
Cigarettatárca! « ^ 

Qisztárgyakat g tea«ä&»MS» , 
j? âgaSSlBâ  > 

sár- és hócipő-javítások 
B é R C I P Ő - T A L P A L Á S OUMMIVA?. 

Neumannál, VI.. Nagymező-u. 44. 

T a ä e f o w o n i s m g g r e R d l e S h e t l 

AZ UJSáG-o. 
Tele fonszámok: József 16.26. József 13.35 

ikulá& 

vöröses szekrényben 
e r ő s h a n g ú 
8 6 0 k o r o n s 

Hanylomez-uidonságGH 
( s r i a l c ^ s m i i s o r â i 
i n g y e n tessék kérni sssssr- Fekete Mináii? 

gramofon-osztályában 
E i i d a p e s f , VII! . , j ó z s s f - k ö r u t 9 . sx . 
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S s z i n & á s z i U é p r e f í v & n y 

A megfejtést lapunk 1920 évi 52 száméban 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor 
aoljuk ki : 

I. dij : Égy doboz „Floris" csokoládé-
bonbon 

II. dij : Egy kotta 
Hl. dij : Egy fénykép 

A Színházi Élet 1920. 48. számában közölt 
rejtvény helyes megfejtése: „Nincs jegy." 

Helyesen fejtették meg 116-an. 
Az első dijat Fintel K. (Szerecsen-u. 12), 

a második dijat Őrlik Bözsi (Wesselényi-u. 
41), a harmadik dija! Schönfeld László (Sip-
étca 6) nyerték meg. 

Szerkeszti : ÏNCZE SÁNDOR. 
Kiadja a .Színházi Élei" r.-t. 

Arany-, ejiisí-, broRút-
é s s j J n e s selyesn-cipö 

újdonságok ! 

Eafatyeííe; 
IV.. Vúcxi-uica 3 5 

HSlgyfodrászat ondulációval, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és íagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
munka, Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cím: 
SseáRíéfté, Vi., Hern ide>uSta 12. ss . 

l E f l i l ü I V I i 

l 

H E 1 

k aranyasszony 

mmmm, 

B r i l l i á n s o k a t , g y ö n g y ö k e t , p l a t i n á t , é k s z e r e k e t 
mindenkinél drágábban vesz S Z E K E L Y EMIL ékszer-
üzlete Budapest, Király-utca 51. Teréztemploinraal Szeni-
ben, Ciinre tessék figyelni. — T e l e f o n J ó z s e f 105-35 

ISiiliElPÜ GERfHÉL, 
S u d ä p e i i , K o s s u t h l a t e s t . 4 

Minden szó beiktatása 3 K fêf|jjajjîHSBFlPf Pf Plf Felvétel : Erzsébet-körut 29 
Vastag betűvel , . . , J K MrílU!Ii!tL'L I LÍLIV A „Színházi Élet" kiadójában 

VÉTEL - ELADÁS 
Szörme-kabátok, gyönyörű 

szörme-garniturák olcsón 
csakis Heves Mórnénál, Ki-

rély-utca 51. 

Fűzőjavitások legolcsóbban 
Therapia, füzőszalonjában 

Nagymező-utca 14. 

Veszünk, eladunk bútort, 
szőnyeget, zongorát, minden-
féle egyes bútorokat. Behr, 
Andrássy-ut 66. Bejárat a 

Vörösmarty-utcában. 

Sok sikk ! Báj ! összpontosul 
toiletfeinken. Tüllruha anyag-
gal együtt 3500 kor., selyem-
ruha 5000 kor. Váczi-utca 22. 

félemelet. 

HÄZTfiRTSS 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben. 

V E 8 y E s 
Rejtvény-pályázatot^ hirdet 
a Debreceni Hét, Színházi 
Újság 500 koronás pálya-
díjjal. Állandóan közöl ven-
dégszereplő pesti művészek-
ről élvezetes intimitásokat. 
Kapható a »Színházi Élet" 

boltjában. 

„Unió" mindent fest, tisz-
titlegszebben, legjobban 6 nap 
alatt. Gyár-telep VI., Kmetty-
utca 15. sz. fiókok a város 
főbb pontjain. 

Műkedvelők. Legszebb kará-
csonyi ajándék egy sorozat 
(huszonöt szám) Fehér Ka-
baré könyvtár. Kapható a 
„Színházi Élet" könyvesbolt-

jában. 

December közepén jelenik 
meg a Színházi Élet művé-
szeti Almanachja. Azok, akik 
már előfizettek az Almanach-
ra, megjelenéskor postán v. 
kézbesítés utján fogják meg-
kapni. Előjegyzéseket már 
csak korlátolt számban ve-

hetünk fel. 

A Király-Szinház nagv ope-
rettjéről, az „Offenbach"-ról 
levelezőlapok kaphatók. — 
Előző, minden eddigi szín-
darabból, operettből megje-
lent levelezőlapok kaphatók 
a „Színházi Élet" kiadóhiva-
talában : Erzsébet-körut 29. 

Myomfa Kultur« könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-tiíca 3. Telefon 13—31 






