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Vigszinházat éppen alkalmas időben alapították ; vele

kő

esett bele a budapesti színművészet nyugodt vizeibe és a hullámzás, mely a nyomában támadt, hasznára volt a művészetnek.
Megtörte a dráma-monopóliumot és ennek hasznát mindjárt
ad oculos demonstrálta, midőn egy időre babért és kenyeret tudott
adni a Nemzeti Színházból száműzött Jászai Marinak és Csillag
N

Teréznek. Az ifjú szinház ifjiíó hatással volt a régiekre is.
A Vígszínház jubileuma alkalmából megállapíthatjuk, hogy az
elmúlt 25 esztendő ragyogása csiszolta a társalgási dráma játékstílusát és nagyszerű gyakorlóteret teremtett az ifjabb irói és színészi gárda számára.
Ha egyéb érdeme sem volna, már azzal, hogy alkalmat adott
a Varsányiak, Hegedűsök és Góthok tehetségének kibontakozására,
igazolta azokat, akik mindenáron színházat akartak építeni a Lipótköruton. A jubileum napján tisztelettel illik megemlékeznünk

két

névről : Keglevich István gróféról és Ditrói Móric igazgatóéról. Keglevich gróf szívós, semmi akadály előtt meg nem hátráló energiájának köszönhető, hogy a gyönyörű ház egyáltalában

fölépülhe-

tett ; Ditrói igazgató művészi tudása és a régi úttörőktől örökölt lelkességelbelekapcsolta az uj színházat a nemzeti kultura szolgálatába.
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Huszonöt esztendő nagy idő az ember életében, az átlagos kor egyharmada, de még
nagyobb és jelentőségteljesebb egy pesti szinház életében, ha tekintetbe vesszük, hogy az
ország első színpada, a budapesti Nemzeti
Szinház sincsen száz éves- Jó másfél évtized
kell még ahhoz, hogy megünnepelhessük
centennáriumát a magyar színészet első
állandó -hajlékának- A nyolcvannégyéves
Nemzeti Szinház mellett azonban május
elsején lett huszonöt esztendős a Vígszínház,
Budapest egyik legszebb színháza, amelynek
színpadán lelkes, igaz művészemberek fárad-

ËLET

ságos munkával, sok viszontagság közölt
megteremtették a modern magyar színjátszás
stílusát, a magyar főváros második legkitűnőbb drámai színházát.
A jubileumi állomás alkalmából a Színházi
Élet felkereste a művészet, irodalom, kulturális élet sok kiválóságát, a szinház vezetőségét és színészeit, a szerzőket és kritikusokat, hogy megkérje őket, nyilatkozzanak a
negyedszázados évforduló alkalmából a Vígszínházról.
Ennek az interjú-sorozatnak tarka bokrétáját nyujtjuk most át a Színházi Élet olvasói-

Akik 25 éve vannak a
Vígszínháznál
Hegedüsné, Szerémy, Haraszthy, Hegedűs, Varsányi, Balassa, Kész Rózsi
(Rücket felvétele)
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nak. akik egyben lelkes részét teszik a Vígszínház közönségének is.

Politikusok
Pékár

Gyula

vallás- és közoktatásügyi államtikár a következőket mondta :

— A magyar színjátszásnak és a
magyar szinmüirodalomnak egyaránt
ü n n e p e a Vígszínház n e g y e d s z á z a d o s
fennállásának évfordulója. Az a könynyed, finom játékstil, "amely a francia színpadokról plántálódott át keletre, nálunk a Vígszínházban talált
jól megművelt talajra é s tagadhatatlan, hogy ez a z idegen magvakkal
megtermékenyített talaj d ú s a n termett
a magyar kultura javára. A Nemzeti
Színház nemes hagyományai mellett
a Vígszínház a d t a meg a lehetőségeket a s z a b a d a b b kísérletezésre és
hogy ezekből a kísérletekből komoly
eredmények lettek, ez ennek a huszonötéves színháznak jelentőséges
érdeme. A lepergett negyedszázad
tartalma és minden vívmánya a d
hathatós biztosítékot arra nézve, hogy
a Vigszinház továbbra is megértő
h a j l é k a lesz a magyar m ú z s á n a k .

Gróf Bánffy

Miklós

külügyminiszter :
— Nem hinném, hogy ünneprontásnak
volna minősíthető, amikor azt mondom,
hogy egy művészeti intézmény életkora
nem nagy érdem. Az érdemet csak a
tartalma, a produkciója szempontjából
lehet és kell megítélni és ha a dolognak
«izt a részét vizsgáljuk, el kell ismernünk, hogy a Vigszinház sokat és nagyot
cselekedett azóta, hogy huszonöt évvel
ezelőtt megnyitotta kapuit a budapesti
közönség előtt. Különösen fontosnak
v é l e m ebből az alkalomból megállapítani, hogy ez a színház volt az első
nálunk, amely a modern színpadi rendezés értékét felismerte és a magyar
színházi kultura szolgálatába állította.
A fiatal Vígszínháznak volt bátorsága
szakítani a hagyományokkal és megértette, hogy a színház vezetéséhez nem
csak tudás, gyakorlat, szeretet, hanem
sziv is kell. Nem sajnálta soha a pénzt
é s a fáradságot egy-egy darab mentől
fényesebb, tökéletes és stílusos kiállításához, sőt volt szive olyan időkben,
amikor a magyar szerzők munkája még
nem állott azon a fokon, amin ma áll,
magyar irók darabjaihoz is olyan csillogó, pompás keretçt adni, mínt a leg-

Akik 25 éve a Vigszinháznál
vannak :
Tóth János főkellékes, Weinhoífer Károly lakatos, Grunner Ede főgépész, Wiszter Ernő
gazdasági főnök, Herczeg József főasztalos, Klein Jenő főbutoros
(Rockel felvétele)
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d i v a t o s a b b külföldi ú j d o n s á g o k h o z . Hogy
mit jelentett ez, azt m e g m u t a t j á k a letűnt
negyed század eredményei, a magyar
d r á m a i r é s é s a m a g y a r s z í n j á t s z á s fell e n d ü l é s e é s e u r ó p a i nivóra való emelk e d é s e . É s a V í g s z í n h á z úttörő m u n k á j a
termékenyítőleg
hatott többi
színház a i n k r a is, a m e l y e k b e n egyre k e v e s e b b
lett a kasírozott rekvizitum é s egyre t ö b b
a pozitív, k é p s z e r ű v a l ó s á g . A h u s z o n ö t é v e s V í g s z í n h á z ez é r d e m e i é s a z a
j e l e n t ő s m ű v é s z g á r d a , a m e l y falai között
n ö v e k e d e t t n a g g y á , j o g o s a n j u t n a k most
lelkes ü n n e p l é s h e z .

A z irók
Heltai

Jenő :

— Vígszínház jubileuma nekem családi
ünnepszámba is megy, ugy érzem, némi kis
közöm nekem is van hozzá. Az elmúlt
huszonöt év alatt alig volt egy is olyan,
amelyben ne szerepeltem volna szinlapján
hol mint szerző, sőt egy ideig mint dramaturg
is működtem a vezetőségben. Ahogyan a darabok színpadra vitelében, a színjátszásban,
rendezésben ujat akart és tudott adni ez a
szinház első lépésétől kezdve, ugy szakított
a hagyományokkal akkor is, amikor külföldi
darabjainak fordításait igazi iró, sőt színdarabot író emberekre bizta. Bár magam is e
gárdába tartozom, sőt talán a legtöbb fordítást én „követtem" el, azt hiszem, minden
szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a
mi kis csapatunk a Vígszínház utján nagy-

ban hozzájárult az elmúlt negyedszázad alatt
a magyar színpadi nyelv kifinomodásához,
meggazdagodáséhoz. Mint szerző legszebb
sikereimet arattam a Vígszínház színpadán
és ezért örömmel örvendek az örvendezőkkel,
ünneplek az ünneplőkkel bízva abban, hogy
a jubileumi állomás után hivatásának tudatában az eddigi mértékben és módon folytatja lelkes munkáját ez a szinház a következő huszonöt esztendőben is.

Szomory

Dezső:

— Sok fájdalmasan szép emlék, boldog
siker visszhangja füz engem a Vígszínházhoz
és őszinte örömmel tölt el, hogy én is segítettem téglát hordani azokhoz az eredményekhez, amelyek fundamentumán ennek a
negyedszázados jubileumnak ünnepe felépült.
Kulturális hivatása volt ennek a színháznak
mikor megnyílt és hivatását hiven teljesítette
huszonöt éven ét. Hiszem, tudom, hogy ilyen
mult után nem tér le választott útjáról ezután
sem.

Móricz

Zsigmond

:

— A színház mindig a tömegekhez szól,
ezért fontos a szava, a hangja. Lényeges
csak az, hogy mit mond, de az is, hogyan
mondja. A Vígszínház színpadáról mindig a
legszebb magyar beszéd hangzott a közönséghez, színészei a legszebben beszélő magyar színészek voltak mindenkor. Nagy érdeme a színháznak, hogy súlyt helyezett a
színpadi nyelv tisztaságára, dallamosságára
is és ezzel hozzájárult az esztétikailag is
szép magyar beszéd fejlesztéséhez. Mikor a
Vígszínház negyedszázados múltjáról beszélünk,
erről az érdemről sem szabad megfeledkeznünk.

Hajó

ROBOZ IMRE
a Vígszínház igazgatói szobájában
(Rockel felvétele^

Sándor:

— Sok hála és szeretet, öröm és boldogság
füz
a
Vígszínházhoz,
amelynek tulajdonképeni
szerzővé avatásomat köszönhetem. Színpadán értem meg az első igazi,
nagy sikert és hogy az
első után megpróbálkoztam második, majd a
többi darabom írásával is,
arra voltaképen ennek az
első sikernek örökké viszszajáró emléke,
vágya
késztetett.
Megkaptam-e
újra, nem tudom. A szerző
elfogult a maga sikereivel
szemben, talán ép olyan
elfogult, mint a másokéval
szemben. De annyi bizonyos, hogy sok szép emlék, őszinte ragaszkodás
füz a
Vígszínházhoz,
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amelynek negyedszázados fennállásában a
magyar színházi kultuia fejlődésének egyik
legragyogóbb fejezetét kell látnia mindenkinek, aki figyelemmel kisérte ennek a színháznak eddigi működését.

A direktorok
Ben Blumenthal :
- Ahhoz,
hogy
szándékaimról,
terveimről nyilatkozzam,
nem ismerem eléggé az itteni
viszonyokat.
Dehát nekem elég, hogy
ismerem
Roboz Imre urat és ismerem
Jób
Dániel urat és örömmel
tapasztaltam
már eddig is, hogy ők is
inkább
tettekkel nyilatkoznak,
semmint
sok
szóval.
- Jelen voltam a Piros
bugyelláris
több próbáján. Attól tartok,
nagyon
sablonoslenne,haelmondanám,
menynyire tetszett, amit láttam. De elhiheti, hogy
nem töltöttem
volna
oly sok időt a próbákon, ha nem
lennék
elragadtatva a műtől, amelyet már
kezdek
megérteni, a játéktól, a
rendezéstől,
az egész
munka
folyásától.
- Boldog
vagyok,
hogy már kezdem érteni önöket és még
boldogabb leszek, ha
engem is meg fognak
érteni és tettekből fogják látni, hogy
az
amerikai
összeköttetés igazán üdvére fog
válni a magyar
színészetnek
és irodalomnak.
Roboz
Imre:
Alig néhány
hete,
hogy
bemutatkoztunk
tagjainknak,
és igy
közvetve
tulajdonképen az egész közönségnek.
Az első
izgalmak
után könynyebbült
lélekkel
mondhatom,
hogy
hamarosan
rendbejöttünk
mindenkivel,

és nem hiszem, hogy lehetne
színház, ahol nagyobb harmóniában,
zavartalanabb
egyetértésben,
nyilvánvalóbb
egyöntetűséggel
folynék
a
munka, mint a megújhodott
Vígszínházban.
Végtelenül örülök annak a nagyszerű munkakedvnek,
a felfrisült ambíciónak, lelkesedésnek, az
ügyszeretetnek, az együvétartozás
érzetének,
amellyel itt a színházi
élet
minden
területén
találkozom.
Mintha
csak
minden egyes tagunk külön-külön is a
fellendítés, a felvirágoztatás,
az előli aladás, a tökéletesedés
programmját
tűzte volna ki maga elé.
— Es ennek a programmnak
embere
vagyok magam is.

BEN BLUMENTHAL
a Vígszínház igazgatói szobájában
(Röckel felvétele)
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— Tudom,
mik a programm
megvalósításának
tényezői
: szeretet
és
munka.
Részemről
nem
lesz
hiány
egyikben
sem.
Jób

Dániel:

— Ha van valami változás abban a
munkakörben, amelyet az eddigi fóréndezői állással szemben mostani állásom
jelent, az tán abban van, bogy ezentúl
jobban tudom szolgálni azokat, akik erre
rászolgálnak, mint eddig. Értem a színészeket éa Írókat személyükben, a színészetet és irodalmat, mint nekem szent
és n a g y nemzeti intézményeket.
— Ez az általános programm. H részletesnek első megnyilatkozása a »Piros
bugyelláris«, — ami első, büszke próbá 1 «
k o z á s a a színháznak a maga uj utján.
FI további részletekre egy kis időt kérek.
Talán elbizakodottságnak veszik, de azt
hiszem, ném l e s z nebéz, bogy a lehető
legjobb eredményeket é r h e s s ü k el, mett
hiszen a világ legjobb munkatársaira
támaszkodhatunk.

A színészek
Hegedűs

Gyula:

A Vígszínház huszonötesztendős jubileuma
örömmel és büszkeséggel tölti el a lelkemet.
Életem, munkám minden eredménye összenőtt a Vígszínház múltjával és most is ugy
érzem jövőjével is. Sok szépet, nagyszerűt
várok azoktól, akik a színház sorsát ma intézik, hiszem, hogy a mai jubileumon tul
csak emelkedni fog itt minden: művészet,
irodalom és szeretet.

ËLET

Varsányi
Irén:
A jubileumon egy pillanatra megállok
együtt örülni az örülőkkel os szétteregetni a
lelkem emléklegyezőjét. Azután tovább megyek, hiszen mennyi sok szép darabot fognak
még irni és mennyi szép szerep lesz még
ezekben . . .
Gombaszögi
Frida:
Amikor lefotografálták a kollegákat, saját
hibámon kivül elkéstem. A konflisom néhány
perccel később állott meg a kiskapunál.
Most itt csatlakozom a jubileumhoz. Nagyon örülök, hogy ez idő szerint olyan vig
színész vagyok, aki megnevetteti a közönséget, amit ugyancsak régen tettem, és ha
azt hallom is, hogy csökken a csiszolt gyémánt értéke, remélem, nem fognak bántani,
ha jövő esztendőre ismét nagy drámai szerepem játszom. (Az uj direktor már meg is
Ígérte a szerepet.)
Haraszti
Hermin:
Életem egyik legszebb napja volt, amikor
most 25 éve, szegény jó Keglevich grófunk
végig kalauzolt a Vígszínház minden zugán,
és én boldogan és büszkén gondoltam arra,
hogy ebben a színházban, ezen a színpadon
játszhatom majd- Azóta is valahányszor látom a színházunkat ez az érzés fog el. 25
év ! Nehéz évek I Mégis ugy elszaladtak
mintha csak Wffnap történt volna.
Makay

Margit:

Nyilatkozzam? Olyan ostoba képet
vágok, mint Amelie a Gyémántköszörüsben.
Mi közöm
nekem
a jubileumhoz ? Hiszen engem csak most
fedeztek fel ! (Tessék
csak elolvasni, mit Írnak a Gyémántköszörüs
Ameliejéről I)
Hegedűs

Gyuláné:

A Vígszínház jubileumán, ha visszagondolok
arra az időre, amit itt töltöttem, nagyon boldog vagyok, mert itt ismertem
meg az uramat.
Csortos
„A jubiláló
Vígszínház"
Bárdi Ödön, Wiszter Ernő, dr. Komor Gyula, Szilágyi Vilmos
(Rockel felv.)

Gyula:

A Vigszinház színpadán most először vállaltam rendezést. Azért
éppen most és azérl
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éppen népszínművet, mert ez van a
szivemhez legközelebb. Különös kedvem
szerint foglalkozom e drága, becsületes
magyar levegőjű színdarabbal, minden
alakja mintha a szivemből nőtt volna.
Arra törekszem, hogy a Vigszinház előadása által újra megszeresse a közönség a népszínművet és szent a hitem,
hogy el is fogjuk érni ezt a törekvésünket. A rendezésben főtörekvésem az,
hogy a darab millieujét stílusosan, természetesen kihozzam. A régi előadás
játékmodorától sok tekintetben el fog
térni a mi előadásunk, a színjátszásnak
azóta sokat fejlődött formái felé. Hus és vér
embereket fogunk játszani, akik csizmában é s
gatyában a
természetességet ép ugy megkövetelik, mint bármely modern dráma alakjai. Azt
remélem, hogy a színpadon most következik a
népszínmű renaissancea,
amely a z irodalomban
is éreztetni fogja a hatását. Uj népszínműveket
várok Gárdonyitól
Móricz Zsigmondtól és egészen bizonyos, hogy uj
népszínmű írók is lesznek. így azután a népszínmű
kultusza meg
fogja teremteni a nép
színmű színészeket is.

Szerémy

Tanay

Frigyes:

A legszebb emlékemet keresgélem elő
abból az időből, amit itt töltöttem . . . A nevelő a p á m : Bélely Uzon Ferenc egyszer
megnézett a Heidelbergi diákéletben.
A
nézőtéren, felvonás után a körötte ülőknek
sorjában bemutatkozott a drága öreg: Én
vagyok a Tanay Frigyes apja. Amikor ezt
megtudtam, én voltam a legboldogabb ember a világon, mert hogy a nevelő apám
büszke reám, annál nékem nem volt nagyobb büszkeségem . . . Még egy : hogy Hegedűs Gyulával együtt tölthettem ezt a negyedszázadot. Diák koromban, megszöktem
hazulról, beálltam kóristának Gyulán. Ott

Zoltán :

A Vígszínházzal alapításától, a mai napig együtt
haladtam
jóban-rosszban.
A pályatársaim,
akikkel
együtt érkeztem, annyira szivemhez nőttek, hogy tudtam
volna tőlük elválni ? Szeretem ezt a színházat és minden, ami körötte és . vele
történik, ugy érint, mintha
a magam ügye lenne. Örömben volt részem elég, nem
panaszkodhatom. Pár év
előtt Kiss József megtisztelt
azzal, hogy a Hét cimü lapjának egy külön számában
foglalkozott velem. Kiss József, Bródy Sándor és Molnár Ferenc irtak akkor rólam, ennek a három Írónak
az elismerő tolla minden
színésznek büszkesége lehet.

JÓB DÁNIEL
a Vigszinház igazgatói szobájában
iRöckel felvétele)
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Első sor: Horváth Lenke, Hegedűs Gyulóné, Molnár Aranka, Kende Paula, Kürti
Sári, Haraszti Hermin, Varsányi Irén> Makai Margit, Kész Rózsi, Szerémi Zoltán,
Kertész Dezső, Győző Lajos.
Második sor: Hajdú József, dr. Komor Gyula művészeti titkár, Balla Mariska,
Málnai Béla épitész, Vendrey Feienc, Hirsch Hugó kárpitos, Balassa Jenő, Lóránt
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Sándor szólóhegedüs, Stephanidesz Károly karnagy, Fischer Sándor zenész, Tanay
Frigyes, Dénes György, Cserey Antal főpénztáios, Hevesi Gábor ügyelő, Csepreghy
Juliska pénztárosnő, Klein Jenő főbutoros, Polacsek Vilmos kárpitos, Weinhoffer
Károly főlakatos, Varga Sándor pénztáros, Percei Oszkár ügyelő, Varga Ignác
pçnzlàros, Szilágyi Vilmos főrendező, Gombaszögi Ella, Szabó József fodrász,
Böhm Vilmos pénztáros, Szalai Károly főügyelő, Kiridusz Ferenc diszitő, Kramarovits József főportás.
(Racket fetv.)
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volt Hegedűs Gyula is, ismert, neves vidéki színész. Atyai jóakarattal szólt hozzám : fiami tehetséges ember vagy, menj
haza, tanulj, fejezd be az iskoláidat, aztán légy szinész. Megfogadtam a tanácsát áldja meg az Isten érte . . .

Balassa

Jenő:

Huszonöt esztendővel ezelőtt, amikor a Vígszínház alapításakor ide szerződtem, mindenki ugy hivott: Basa. M a : Basa bácsi
vagyok. Minden, ami a huszonöt év alatt történt, benne van
annak a két névnek a távolságában. Dolgozni . . . ? A legközelebbi huszonöt év alatt még többet tudnék, mint eddig.

Bárdi

Ödön:

1897 őszén itt lebzseltem minden este a Vígszínház szinészbejárója körül. Diplomával s két pesti színház szerződésével zseKövesi Dezső
bemben ácsorogtam az Elérhetetlen tájékán. Ha ide bejuthatnék I De az igazgató ur, aki egy hónap
Kertész Dezső :
előtt felhivatott, már rég megfeledkezett
Boldog vagyok és
rólam- Szomorúan, a lemondás égető
büszke, hogy a Vígfájdalmával néztem a tündérküszüböl,
színháznál játszom
amikor egyszerre rámrival egy idegen
már-már nyolc eszúriember, hogy siessek már, mert rögtön
tendeje.
Életem
elcsengetik a' hármat. Bambán néztem
egyetlen, szent, kofeléje. „Ne bámészkodjék, hanem jöjjön
moly célja a színöltözni, hiíz játszik ma estei" Azt hitpad és ezt hívebtem, hogy őrült s félelemmel tértem ki
ben, igazabban szolaz útjából. Erre dühbe jött s epy szinlagálni sehol sem lepot tartott a szemem elé. A „Hivatalos
het mint itt . . .
feleség" szinlapja volt s ahová az ujjával odabökött, ott ez állott : Egy utazó
Zátony
Kálmán:
— Bárdi Ödön. Szédültem. Most mér
magamat tartottam őrültnek.
w
o- j
A Vígszínház? —
Varga Sándor
Sok ors2Ógot bejór.
Másnap kisült, hog^- Dit ói szerződtetett
tam, de párját alig találtam. Talán csak az a
s megfeledkezett ar
muszka hercegkisasszony, ott Moszkvában :
ról, hogy ezt tudasse
Hudozsesztvenniácska, az az egy volt hozzá
velem.
hasonlatos.
Huszonnégy évvé
ezelőtt. . .
A titkár, a főnök,
Nevessek . rejta,
a
pénztáros,
a kellékes,
vagy sirjak azon
a világosító, a s u g ó
hogy első fellépése
men igazgatóm le
Dr. Komor
Gyula:
hordott, mert nem
tudtam a hajamat
Mindig nagyon szerettem a színelválasztani ? Olyan
házat és mindig nagyon szerettem a
sürü volt, hogy nem
hirlapirást. Már gimnazista koromban
fogott rajta a fésű
irtam lapoknak és adták kis ifjúsági
F é s ű ? . . . Már azt Sf5
dr, Komor Gyula
tudóin, mire jó ez ?
színdarabjaimat. „Piroska és a farkas"

Wiszter Ernő

cimü komédiámat harmincöt év óta adják, hát egy
2 0 - 2 5 éves jubileum nem nagyon imponál nékem.
Mégis nagyon meghat, hogy uj rezsim alatt kezdjük
a Vigszinház u j korszakát.
Boldogan teszek tanúságot arról, hogy minden
készülődés, minden programmtervelés csak jót akar
művészetnek és irodalomnak, friss, üde munkáravágyó, uj, modern minden és mindenki,teljes erővel
m ű k ö d n e k a ventilátorok, kihajtják a tespedés dohosságát és áramlik be az éltető, friss levegő.
Sok szépet értünk el a múltban, de a
jövőnek
külömbnek kell lennie. Mindnyájunkat az az egy versengés vezet, hogy ennek elérésében részünk legyen.
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Wiszter

Ernő :

Az én jubileumom már május elseje
előtt volt esedékes, mert hiszen e Vígszínház alapításának előkészítő munkáiban is részt vettem. Nagyon sok számot
írtam azóta, nagyon sok könyvet töltöttem meg és mindig nagyobb számokat
írtam és mindig vaskosabb könyveket
töltöttem meg. Emelkedő volt a tendencia
minden rovatban, kiadásban, bevételben
egyaránt, de egyúttal művészi hírnévben, presztízsben, eredményben is.
A Piros bugyelláris ünnepi előadásának bevétele rekordot jelent. És ez nemc s a k művészi és nemzeti szempontból
örvendetes, de szociális tekintetből is,
mert ez a bevétel a nyugdíjintézetünknek jut. Művészek, adminisztratív hivatalnokok és technikai alkalmazottak nev é b e n köszönöm ezt meg a közönségnek.

Varga

Sándor :

Volt idő, amikor kikandikáltam ablakomból, nem jelentkezik-e valaki, aki
tizenkét forintért páholyt venne. Most
bujdosnom kell azok elől, akik négyezer
koronát adnának az ünnepi előadás
e g y páholyáért. Három forint volt a zsöllye
e l s ő sorában egy hely és elég nehéz
volt eladni, most p e d i g . . . Bizony változnak a z idők, a helyárek, mi magunk
is, de egy nem változik: a közönség,
amely szívesen megnyitja az erszényét,
ha jo darabot és jó előadást kaphat.
Azt pedig kaphat nálunk és azért is
kandikálnak be hozzám az emberek:
— Édes pénztáros ur, legalább egy
jegyet adjon!

ËLET

De erről a z írásról szívesen megfeledkeznék. Ha azonban muszáj írnom,
csak azt jelentem, hogy már kinéztem
egy jó helyet a Színházi Élet jubiláris
számának, hogy majd megtalálja az uj
kellékes. H á t h a kell majd az ötvenéves
jubileumra?

Grunner

Ede:

Sokszor kellett csinálnom naplementét, esti alkonyt, sötétséget is, de jobban
szeretem, ha napfelkeltét lehet csinálni,
mint például a Zsuzsi kisasszonyban.
Hát napfelkelte van most nálunk. Nem
én csinálom, de azért kívánom tiszta
szívből, hogy minél jobban sikerüljön.

Kövesy

Dezső :

Husz éve súgok a Vígszínházban,
majdnem kétszer annyi ideje, hogy ezen
a pályán működöm. Azt mondják, jól
jár, aki reám hallgat. Hallgatnak is reám
al egnagyobb művészek, jobban, mint
a főrendező úrra. És ha lesz egyszer
bátorságom, szólok is az uj művészeti
direktornak:
— Kedves igazgató ur, a színészeket
csak bízza reám és inkább engem —
rendezzen. .

A kritikus
Keszler

József

az Újság munkatársa nyilatkozott a kritikusok
nevében :

— Mikor most a Vígszínház megnyitásának huszonötödik évfordulóját hallom emlegetni, eszembe jut a mult, a kezdet, a nekiindulás, amely biztos lépésével máig vezette
Tóth János :
ezt a színházat. Bizony, akkoriban némi
^ T u d j á k rólam, hogy hi^i-önöt éven át - pesszimizmussal szemléltük az uj vállalkos o h a s e m feledkeztem meg a kellékekről. zás készülődéseit. A tagok között csupa uj,
ismeretlen név szerepelt, azt mondtták, vidéki
színész a legtöbbje és mi finnyásán mondogattuk, hogy vidéki színészekkel nem lehet
Budapesten játszani, nem lehet komoly művészetet produkálni. Az első előadások, az
első bemutatók után azután meglepetten láttuk, milyen helytelenek az előítéletek és egyszerre megtanultuk, meg kellett tanulnunk az
ismeretlen neveket, amelynek viselőiből a
modern magyar színjátszás legkiválóbb képviselői fejlődtek.
— Hosszú kritikusi pályámnak szép emléke
fűződik a Vígszínházhoz és jól esik most, a
jubileum alkalmából elmondanom : büszke
vagyok, hogy a magam munkájával segítettem ezt a színházat az igazi tehetségek fölGróf Keglevich István
ismerésének és megbecsülésének
nehéz,
felelősségteljes munkájában.
a Vígszínház megalapítója
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A Vígszínház igazgatóségi terme, bizonyára a legnagyobb és legfényesebb helyiség, amelyet Budapesten
magánszínház
felmutathat. Egyúttal könyvtárszoba is, amennyiben a
falakon végig vonulnak
elegáns, mahagóni szekrények, diszkrét kék függönyökkel és ezek őrzik
az eddig előadott színdarabok kéziratait- Még
Keglevich István tervezte
ezeket a szekrényeket,
amelyeknek számát időközben meg kellett toldani és alighanem még
meg kell majd toldani,
mert a legújabb könyvek
mér az utolsó szekrény
utolsóelőtti fiókjába kerülnek. Persze a Gyémántköszörűs, a Hattyú, még
nincs ott, mert a sugópéldány még a Józsi portás fülkéjében várja az
estét, amikor Kövesi súgó
kiszedi, a. rendezőpéldány
még rendezői szobában
vesztegel. De már ott vannak a Pletyka, az Éjjel az
erdőn, a Mi ketten és
egyéb legújabb újdonságok, mikre hamarjába alig
kerül sor.
Nagyon vigyáznak ezekre
a kincsekre, amiknek számozásét jó husz évvel
ezelőtt kezdték, amikor a
meglehetősen zilált viszonyok közt levő könyvtárt
rendbeszedték. Akkoriban
a színház még meglehetősen egy napról a másikra
élt, amelyik darab lekerült
a műsorról, alig álmodhatta, hogy még vissza is
juthat, mert hát en suit
rendszer uralkodott ínég
és alig lehetett hinni, hogy
reprizekre is lesz publikum. Azóta persze változtak a viszonyok és a 408
számú Gyémántköszörüs
mellett bizony szóhoz jut
a 30 számú Trilby is vagy
a 48 számú Hálókocsik
elleoőre és nincs kizárva,
hogy a 3 számú Államtitkár ur is megint előkerül.

Az 1. számú Prológ, amelyet Kozma Andor irt és amellyel 1896. május 1-én a szin-

„Érdekes vendégek a Vigben"
Fedák Sári, Gombaszögi Ella és Csortos Gyula
az »őnagysága ruhái"-ban
(Strelisky felvétel)
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házat felavatták, bizonyára még érdekelné
a z embereket. Már a Barangók,
Jókai Mór
vígjátéka kevésbbé kellene. A nagy iró müve
s e m tudta kikerülni a megnyitó színdarabok
hagyományos sorsát. A színház h a m a r o s a n
jóvátette a kudarcot és Bisson vígjátékával, az Államtitkár
úrral megnyerte az első
csatát. Ezután francia és német darabok
váltakoztak, egypár egyfelvonásossal is kísérleteztek. Közben már felismerték Hegedűs
Gyula kivételes tehetségét, Fenyvessy Emilt
m á r figyelték, Nikó Lina már kacagtatott,
Lánczy Ilkát felavatták d r á m a i primadonnává. Szóval kezdték megszeretni a színházat. Az első évben megjelenik Beöthy
László a Béni bácsival,
Follinusz Aurél
Az öreggel, a Rovetta-féle
Becstelenekben
Gaál Gyula és Haraszthy Hermin már elrag a d t a t j a a közönséget. Ebben az évben került színre még a Niobe, amelyből később
Márványmenyasszony címmel operettet is
csináltak. 1897 elején kerül színre a Kaland,
Szécsi Ferenc és Makay Emil verses vígjátéka. Május 5-én volt a Trilby premierje,
Fenyvessy Emil és Deli Emma hatalmas sikerével. Novemberben került színre Coulisset ur és ennek címszerepét Hegedűs Gyula
már mint a közönség kimondott kedvence
ábrázolja. A következő évben jelenik meg
Feydeau Georg a Nőszabó-val.
Ez az iró
sokáig mint a francia bohózat legtökéletes e b b képviselője szerepel. Minden müve biztos siker. Így a Kutya van a kertben. Vigyázz a nőre, Osztrigás Mici. Fernande házasodik, Csak párosan, Mici hercegnő, Kézről kézre, Toto. Ugyanebben az évben adták
•a Mozgófényképeket.
Szécsi Ferenc ötlete
volt, hogy a d a r a b b a n igazi filmeket alkalmaztak, ami akkoriban teljesen uj dolog
volt. Nyáron játszották a Hálókocsik
ellenőrét,
Bisson darabját, amely most nem régen feltámadt, ősszel pedig A végrehajtó,
amely
most fog feltámadni, Tury Zollán
Katonák
cimü dTámája a kritikának tetszett, a közönség azonban elejtette és ugyancsak elvehette
kedvet az igazgatóságnak a magyar darabokkal való kísérletezéstől. Sajnos akkoriban
még igy kellett beszélni, mert hiszen sokkal
biztosabb üzlet volt a Teknősbéka,
amelyen csakugyan lehetett mulatni. 1899-ben
először
jelenik
meg- a Vígszínházban
a
Blumenthal
név, még pedig mint
szerzőé,
amennyiben áprilisban adták az
Aranykakast, amely műsoron maradt. Az őszi szezonban játszották az Osztrigás Micit. Benedek Elek Többsincs királyfija a mesejátékok
előfutárja. 1900 j a n u á r j á b a n a d j á k a Napoleon öcsémét, Guthi Soma és Rákosi Viktor
«lső darabját, amelyet még sok más követett
ennek a térsascégnek tollából. Áprilisban
Phaedrát játsszák Jászai Marival, aki akkoriban elkedvetlenedve hagvta ott a Nemzeti
Színházat. Nyáron Fedák Sári lép fel, mint
biztató tehetségű kezdő a Három pár cipőben. A Tudós Professzor
Hatvani is ebben
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az esztendőben került szinre, de Makai Emil
darabja kevéssé tetszett.
A következő év nagy horderejű eseménye
az Ocskay brigadéros
bemutalója. Február
8-án volt a premier, amelynek sorsa ingadozott, de a d a r a b körül olyan viták keletkeztek, amelyek végre is egy h a t a l m a s siker
megalapozói voltak. A Szivem cjmü vígjátékban Csillag Teréz mutatkozik be, mint a
színház u j tagja, de csak eoy évig maradt a
Vígszínház kötelékében. A Pillangó
kísaszs z o n y b a n , amely alapja lett Puccini operá
jának, Pálmai Ilka arat nagy sikert. Vele
együtt a d j á k az Almara cimü egyfelvonásost,
amelyhez egy kis plégium-pör fűződik. Az
év utolsó újdonsága a Zsába,
amely azóta
több izben is feltámadt- Következett 1902-ben
a híres magyar ciklus, többek közt Bródy
Sándor Dadá-jával, Herceg Ferenc Balatoni
regéjével. Fényes Samu Kuruc Feja Dávidjával. Utána pedig jött az Őrnagy ur emlékezetes sikere. Ősszel a Csókon
szerzett
vőlegény ben diadalmaskodik
Fedák Sári.
Majd a Loute kerül sorra és ezután november 28-án a Doktor ur. Molnár Ferenc első
darabja- Alig 23 esztendős volt a szerző,
akinek nagyszerű tehetségét a direkció azonnal felismerte. Karácsonyra szinre kerül
Komor Gyula Liliomszála
és ezzel kezdődik
a vigszinházi gyermekelőadások sorozata. A
színháznak specialitásai ezek a vidám látványosságok, amelyek zenéjét előbb Kun
László, utóbbStephanides Károly komponálta.
Az 1903. év szerzői közt több magyar iró is
szerepel, persze több francia is, de nevezetes sikert csak a Csodagyermek
hoz és később az Aranyhíd
Varsányi Irén egyik legnagyszerűbb alakításával. Ellenben ez az év
hozza a legnagyobb bukást, a Bohócot, amelyben egy idomított szamár is szerepelt. 1904ben adják az Erény útjait, a Flers és Caillavet cég első müvét. Ezek az irók a régi
francia vígjáték stilus legkitűnőbb felélesztői
és művelői. Minden darabjuk sikert jelentett. Igy : Az őrangyal, Virraszt a szerelem,
A király, Buridán szamara, Papa, Primerose,
A zöld frakk, A legszebb kaland. 1904-ben
adták a Takarodót•
Ugyanabban az évben
játsszák Földes Imre első darabját a Hadik
huszárokat,
ősszel pedig a Diákéletet.
A
következő év sikerei : Az aranypatkó,
A
szentbernáti
barátok,
Kolibri mama.
Megjelenik Sutro a Jericho falaival. Nagyon tetszett a Dorrít kisasszony•
1906-ban került
szinre a Baccarat a Góth-párral, akik Bernstein Henri következő darabjaiban is nagy
sikereket érnek el. Különösen a Tolvajban.
A következő évben francia bohózatok dominálnak. A komolyabb elemet képviseli Pinero
A tökéletes feleséggel. Sokat igért a Lovag
ur Csergő Hugótól, aki azonban h a m a r o s a n
elhallgatott. 1907-ben a d j á k Heltai Jenő első
nyári bohózatát, a Bernátot,
amelyet még
több más vidám komédia követett, amig aztán az előkelő irodalmi értékű Masamód és
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a Tündérlaki lányok nem jelzik a kitűnő
iró imponáló fejlődését. Ebben az évben jut
szóhoz Wilde Oszkár a Bunburyval.
Ennek
az évnek termése még a Salome, a Nincs
elvámolni valója ?, Josette kisasszony, a feleségem és az Ingovány. Nagyon termékeny
a következő esztendő, almey a
Tatárjárást,
a Vigszinház első operettjét hpzza, Bakonyi
Károly és Kálmán Imre
müvét, továbbá a Tanítónőt. Rendkívül értékes az
1909 ik esztendő is, amely
Lengyel Menyhért Taifunját és Molnár Ferenc Liliomát hozza. A következő
év hozza a Vigszinház
egyetlen Shakespeare darabját, a Makrancos hölgy-et, hozza a Testőrt. Az
1911-ik év uj szerzője
Schönherr Károly a Hit
és Hazával, uj műfaja u
Sumurun cimü uj balett.
Az 1912-ik év sikere a
Csitri. Nagyon mulattatott
a Gólya cimü amerikai
bohózat. Nagy érdeklődést
kelt Szomory Dezső Györgyike, drága gyermek cimü darabja.
1913-ban jelenik meg
Szomory Dezső második
nagyérdekü müve, a Bella,
amelyet utóbb a Hermelin
követett. Kitűnő fogadtatásra talált Hajó Sándor
első vígjátéka, a Lakájok.
A téli szezonban mutatják
be a Mértföldköveket.
1914. első újdonsága a
Pygmalion,
Shaw Bernhard nagyhatású vigjá- "
téka. Bródy Sándor Timár
Lizájá-nak karrierjét már
megakasztja a háború,
amely egy ideig háborús
darabok játszására kényszeríti a színházat. Kisült
azonban, hogy a közönség nem szereti az alkalmi darabokat és át is
tértek a rendes műsor folytatásához, természetesen
mellőzve az entente államok íróit. Amig Olaszország és Amerika nem keveredtek a háborúba, lehetett még adni a Csúnya
embert,
a
Románcot,
utóbb ezt a kettőt is mellőzték. A legutóbbi évek
sikerei közt díszes helyet
foglalnak el : Jób Dániel
Oszi vihar.
Lakatos
László Férj és feleség.

Herczeg Ferenc Kék róka, Ruttkai György
Keringő cimü darabjai. — Külön kellene még
Írni az olyan operettsikerekről, mint a Három
a kislány, a Médi, a Hermelines nő, De hát
ezek emlékezetesek még, elég frissek. Hadd
maradjon irnivaló annak is, aki majd a
következő esztendőkről fog beszámolni. Annak
talán még több irnivalója lesz.

„Érdekes véndégek a Vigben"
Környei Béla, Csortos Gyula és Kosáry Emmy
a „Három a kislány"-ban
[Sterlisky félvétele)
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A Színházi Elet
amerikai délutánja
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Sándor, a Színházi Élet szerkesztője,
aki négyhónapos amerikai tartózkodása
alatt összegyűjtötte mindazokat a dalokat
és táncdarabokat, amelyek ma divatosak
A világháború, a blokád, a német és népszerűek Amerikában é s e friss,
tengeralattjárók harca évek hosszú során illatos nótás csokrot elhozta magával
át elzárt bennünket Amerikától és mikor Budapestre. Hogy a „Színházi Élet" köa béke hajnalán ismét megnyíltak a zönsége is megismerje ezeket a hamisísorompók, elsősorban az amerikai nép tatlan amerikai slágereket, amelyek egé
áldozatkészségének jeleit volt alkalmunk szen mások, mint amilyeneket ma itthon
megismerni. A szónak legszentebb ériel- amerikai dalok és táncok gyanánt ismemében veendő szeretetadományok özöne rünk, Incze Sándor május 7-én, szomjutott el hozzánk, sokat nélkülözött, a baton délután félnégy órakor előadást
felnőttek háborúját keservesen megszen- rendez a Belvárosi Színházban a Színvedett gyermekeink részére é s azóta, házi Élet előfizetői részére.
hogy ismét szabad az érintkezés AmeriAz előadáson a legkitűnőbb fővárosi
kával, a hosszú évek kényszerű néma- művésznők é s művészek, Péchy Erzsi,
sága alatt produkált szellemi javak meg- Lábass Juci, Magyar
Erzsi,
Somogyi
ismerésére bizony még se időnk, s e Nusi, Gách Lilla, Dénes Oszkár é s
alkalmunk nem volt. Dzsiggelő néger Erdélyi Géza fogják bemutatni énekben
táncospárok nem hozzák el az uj ame- és táncban az uj, divatos amerikai murikai slágereket, mindaz, ami friss ötlet, zsikát. De az amerikai angol újdonsászellemesség, vidámság, muzsika, a gok mellett megszólal az Amerikába
modern táncok kultusza által nagyot szakadt magyar múzsa is : Palló Imre,
fejlődött amerikai „pong"-okban van, az Operaház jeles baritonistája, bemuismeretlen előttünk. Ott tartunk még tatja azokat az amerikai magyar nótákat,
mindig, ahol 1914 ben voltunk é s mig amelyeket messzire szakadt véreink kölPáris, London mér eljuttatta hozzánk is töttek és dalolnak. Az egyes ének- é s
uj zenéjét, New-York mindeddig meg- táncszámok közölt Incze Sándor apró
feledkezett rólunk e tekintetben.
megfigyeléseit fogja elmondani az ameEzt a mulasztást pótolja most Incze rikai életről.

BÁNFFY ANNY
az egri színház koloratur énekesnője
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Lábszépségverseny
Hat 1ieti előkészület után végre megkezdődik a Szifházi
Élet lábszépségversenye.
Mostani számunk két belső címlapján névsor szerint jelenik meg annak a huszonnégy fővárosi színésznőnek a lába, akik
eddig szerepeitek a versenyen. Tessék szavazni, kinek "melyik tetszik a lçgjobbani.
Ä szavazás ugy történik, hogy az olvasó
kitölti a Színházi
Élet 47-ik oldalán
megjelenő szavazó-bárcát, azt kivágja és
postán beküidi a szerkesztőségnek. Levélben, levelező-lapon, esetleges visszaélések
elkerülése végett, ezúttal nem lehet szavazni. Ä legtöbb szavazatot nyert művésznő
díszoklevelet kap, azok között pedig, akik a
győztesre szavaztak, sorsolást rendezünk.
Hárman kapnak dijat, még pedig:
egy-egy doboz Floris-bonbont és
a győztes primadonna auto grammos arc-, illetve lábképét.
Lábass Juci a versenyen nem vesz részt
és csak hors concours volt hajlandó a Színházi Élet tableau-ján szerepelni.
Azok közül, akik az eddigi lábakat meg-

Szenes Ernő lába
(Vasadi .felvétele)

fejtették, hatot ma^ju'a'mazunk. Az itt következők neve került ki győztesként az urnából :
Jánossy Erika (Budapest).
Sebők Ferenc (Ráday-utca 13.).
Bucz Juczi (Nagymező-utca 12.).
Velenczei Rózsika (Esztergom ).
Spitzer Teri (Budapest).
Rispóthy Ivor (Debrecen).
Ä nyerteseket kérjük, hogy közöljék a
szerkesztőséggel pontos címüket, valamint
azt is, hogy melyik művésznő láDának a
fotográfiájára reflektálnak. Az autogrammai ellátott fényképeket postán fogjuk nekik
megküldeni. Ezekután pedig megkezdődik
a szépségverseny. Tessék szavazni!
U. I. Két lábat talál még ebben a
számban az olvasó, ti Boross Géza és a
Szenes Ernő lábának képét. Ragaszkodtak
hozzá, hogy ők is részt akarnak venni a lábszépségversenyen. A győzelem minden reménye nélkül starthoz álltak ők is.

Boros3 Géza lába
(Vasadi félvétele)

Ilyen csodát mai napság
Ugyan-ugyan ki látott,
A Vígszínház: „huszonötöt"
Becsülettel ki állott.
(BUFTI)
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Káprázik az ember képzelete, ha referálni
akar a Fővárosi Orfeum uj műsoráról, amelyhez fogható szenzációsat még n e m c a k magyar orfeum-színpadon, de a világ leghíresebb orfeumaiban rem produkáltak- Szinte
lehetetlen visszagondolni mindarra a nagyszerű, csodálatos látványra, amely ennek a
műsornak keretében fogadja a nézőt. Nemcsak a nagy publikum, de a különös orfeumínyencségekre vágyó nagyvilági néző is
hozzászokott ahhoz mér, hogy a Fővárosi
Orfeumban hosszú évek óta minden műsorban ujabb és ujabb meglepetések, ujabb és
ujabb nagyszerűségek várnak reá. Az igazgatóság fáradhatatlan buzgalommal, egyre
pompásabb felkészültséggel indul a publikum
meghódítására. Egyszer nagyszerű irodalmi
szenzációt hoz a műsorban, másszor a legnagyobb színészeket szerződteli le vendégszereplésre, azután pedig a technikai trükköknek valósággal csodaszámba menő gazdagságival ejti bárrulalba azokat, okik számi-
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tanak is erra, hogy a Fővárosi Orfeumban
csak nagyszerűt és elsőrangút lehet kapni.
Ilyenkor tavasz felé minden esztendőben
kettőzött erővel indul harcba a Fővárosi Orfeum a sikerért. Nemcsak a publiktim fbkózott igényeivel, de a napsugár melegével is
számolni kell. Nem is téveszti szem elől ezt
a szempontot az igazgatóság. Májusra olyan
műsort állított ös'ze, amely még a juliusi és
augusztusi kánikulában is minden bizonnyal
a zsúfolt házak sorozatát vonzaná.
A műsor középpontjában Kövesl Albert
és Hetényi Heidlbeig Albert nagy revüje :
„Az utolsó szimfónia" áll. Még emlékezetes
az a nagy siker, amelyet a Fővárosi Orfeumban a Hajrá utána és a Tengerre magyar
cimü nagy látványos revük elértek. Akkor
hónapokig egvébről sem beszéltek, mint
azokról a nagyszerű produkciókról, amelyeket a revü keretében bemutatott az orfeum.
A mostani uj revü nemcsak tartalmánálcselekméfnéné! fogva múlja felül az előző-

„El, el, el Amerikába !"
Fővárosi Orfeum : „Az utolsq szimfónia"

(RSckel felvétele)
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kel, de az úgynevezett trükkök kifogyhatatlan sorozata is kimeriti a színpadi lehetőségeknek azóta meggazgagodott tárházát. Mindezeken felül pompás, ízig-vérig fülbemászó
muzsika teszi még élvezetesebbé ezt a színpadi munkát, amelyért az elismerés bőséges
része jut ki mindazoknak, akik résztvettek
benne.
Ha el akarjuk mondani mindazt, ami ennek a revünek a keretében történik, ennek
az egész lapnak a terjedelme se.n volna
elegendő rçà. „Az utolsó szimfónia" cselekménye ötletes, fordulatos és változatos, kerete, miljője érdekes, színes, alakjai kedves,
derűs, humoros és egzotikus figurák, akik
pillanatig sem lankadó érdeklődés mellett
fejlesztik a különös történet fonalát.
Konrádi Kajetan Hektor nagy mozifilmvállalkozónak az az egvetlen célja, hogy
összes konkurrenseit Ieg\őzze. Nem elégszik
meg azzal, hogy a filmtrükköket, amelyeket
rrár régen elkoptattak, ő is leutánozza, hanem azt akarja, hogy- a valóságban megtörténő szenzációs eseményeket örökítse meg
az ő felvevő gépe. Céljána"k elérésére egész
tábort mozgósít, akik mind az ő szolgálatában állanak, de akiknek működéséről a
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cselekmény folyamán nem hull le a titokzatosság leple, hanem csak akkor, amikor már
az egész bonyodalom tisztán áll a néző
szeme előtt.
Az első kép a fiumei kikötőben történik,
ahol az igazgató éppen egy uj trükkön töri
a fejét, amikor egy végtelenül komikus figura
jön és elmondja, hogy moziszinésznő szeretne lenni. Öltözete már egymagában is
percekig tartó kacagást vált ki. Igazi kómika,
aki később az egész darab folyamán mindenhol megjelenik, ahol a helyzet általa vélik komikussá. Természetes, hogy az igazgató hallani sem akar róla, végül miután
nem tudja másképpen lerázni a nyakáról, a
segédrendezőt utasítja, hogy azt csináljonvele amit akar. Konrádi filmtársulaténak
primadonnájába, Elvirába, szerelmes egy
fiatal báró, aki hogy állandóan szerelmesének közelében lehessen, maga is beáll moziszínésznek. A primadonna éppen jön az
igazgatóhoz, hogy a következő szerepet megbeszéljék és énekli kedves belépő dalát,
amelynek refrénje :

.Az óceánjáró
Fővárosi Orfeum: .Az utolsó szimfónia

A
A
A
S

filmen az kell, ami drága,
donna díszes mint a páva,
szép ruháknak se szeri, se száma,
ami a fő, nem az ő zsebe bánja.

fedélzetén
(Rfickel felvétele)
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szintén talál magának ideálokat, még pedig
egyszene kettőt. Az egyik Béby, a másik
Hédy, két szemrevaló fiatal fruska, akik
szintén tagjai a filmtársulatnak. Állandóan
velük jár-kel, mind a kettőt egyformán szereti, nem tud köztük választani. A két nő
nagyon szereti a kedves fiút, de egyik sem
ízerelempiel, ezt azonban nem mondják meg
neki. A segédrendező tót vidékről származik,
a beszédje is erősen tótos, de a szive, az
tiszta magyar. Gyönyörű, meghatott szavakban meséli el, hogy elrabolták a hazáját és
hogy mennyire vágyva-vágyik arra az időre,
amikor majd ismét össze fogják kapcsolni a
Tátrát, az Alfölddel, amikor majd ismét egy
lesz nagy Magyarország. Megkapó példáját

Ferenczy Károly
Fővárosi Orfeum: „Az utolsó szimfónia"
(Angelo fotografia)

A filmen az kell, ami csuda gusztus,
A filmen az kell, ami csupa luxus,
Ám adót mégse vetnek ki rája,
Hanem direkte direktorára.
Az udvarlója természetesen utána megy
mindenhová, most is követi. Vetélytársa is
akad, egy gazdag ember személyébeni aki
már hosszú idő óta üldözi szerelmével a
primadonnát, azonban minden eredmény
nélkül. Most is utána jön és ismét megkéri
a kezét, de mint mindig, visszautasításra talál, mert a primadonna csak a fiatal bárót
szereti. Féltékeny szerelmi gyűlöletében a
mellőzött szerelmes elhatározza, hogy minmindenáron mecbosszulja a leányt, még akkor is, ha a világ végére kell követnie. Megtudja, hogy az egész társaság a tengerre
készül, hogy természetes felvételeket készítsenek a legközelebbi film számára, ő is jegyet vált a hajóra, hogy állandóan együtt
lehessen imádott szerelmesével. A segédrendező, aki nagyon l^dves komikus figura,

Antal Erzsi
Fővárosi Orfeum : „Az utolsó szimfónia"
( Angelo lotogratia)
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adja az egyszerű, nemes, becsületes hazafinak, aki minden vészen, minden szomorúságon keresztül is lángoló szeretettel és hűséggel gondol arra a földre, amelyen született és amelynek más nyelvű beszédéből is
a magyar haza szeretetét szivta magába. Az
egész társaság együtt elindul, hogy elutazzék
Amerikába. A színészek, direktor és a reménytelen szerelmes a második képben már
együtt vannak egy tengeri hajó fedélzetén,
a tenger kellős közepén.
Ez a diszlet egymagában véve is érdemes
arra, hogy megnézzék. A tengeri hajó olyan
csodálatos illúziót kelt, mintha nem is a Fővárosi orfeum színpadán, hanem az Atlanti
óceán kellős közepén állna. A primadonna
nyugszéken pihen és bájos dalt énekel a
hajó publikumának:
Tenger te szabadság, szépség, élet,
Ha korbácsolnak a szenvedélyek.
Az ádáz, gigászi vad viharban,
S j giteni csupán te tudnál rajtam.
Megtépett, megcsúfolt százszor az élet,
Amit még reméltem, mind semmivé lett,
Elnyelte, mintha csak hullámsír lenne.
Tenger te taníts meg hinni benne.
A dal refrénje száll a kéklő habok felett,
ki, a felhős égboltozat alá :
Én még boldog se voltam soha tán,
Eddig bánatországban éltem.
Repültem álmok vonatán,
A messzi hallgatag éjben.
A szivem, elzártam konokul
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Hogy ne törjék össze gonoszul.
Én még boldog se voltam soha tán
Ki tudja leszek-e ezután ? . . .
Alig hangzott el a dal, a hajó kapitánya.
— egy marcona öreg vizi medve — arra kéri
a filmdirektort, hogy két ballerinája táncoljon és szórakoztassa a hajó utasait. Bçlebben két pompás táncosnő és gyönyörű, ropogós magyar táncot járnak, olyat, amely
bármely nagy balletben is nagy sikert aratnaA két táncosnő csupa graciőzitás, csupa magyaros temperamentum. Táncaikat meg is
kell ismételniök. A mulatságot azonban elrontja a kapitánynak egy kijelentése, mert
megmondja, hogy vihar készülődik. Már
érezni is lehet a szél messzi zúgását, a habok* moraját, mindenki sietve búvik kabinjába. A kikosarazott szerelmest nem hagyja
nyugodni rettenetes bosszúvágya, felbéreli a
hajó matrózainak egy részét, hogy rabolják
el a kabinból a primadonnát és a hajón levő
motorcsónakkal szökjenek meg vele. A matrózok vezetője szívesen vállalkozik reá, annál
is inkább, mert a kapitánynak régóta ellensége. A bosszú terve sikerül, amikor a vőlegény menyasszonyáért megy a .kabinba, —
a vihar kellős közepén, — észreveszi, hogy
az már üres. A primadonnát sehol sem találja. Rémülve rohan a hajó fedélzetére, hogy
felfedezését a kapitánnyal közölje, de a b b a n
a pillanatban a rabló matrózok mindkettőjüket elfogják és megkötözik. A rettenetes

„De a szivünk csak azt súgja jobb otthon • •
Főváro i Orfeum: ,.Az utolsó szimfónia"

^

(Röckel felv.)
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„Ujra otthon" — Antal, Ferenczy, Fekete, Nóvák, Perényi, Révész
Fővárosi Orfeum : „Az utolsó szimfónia"
(Rocket felvétele)
helyzetben levő két ember látja, amint a
tengeren a motorcsónak tovasiklik a primadonnával. A v^har is egyre erősebb lesz, tanácstalanul, kétségbeejtően ott vannak a
hajó egy oszlopéhoz kötözve. A menekülésnek még csak ieménye sincs. Életükről is
lemondták már, amikor hirtelen négy hü emberük előretör és megszabadítja őket. A kapitány kiadja a parancsot, hogy lőjjenek a
motorcsónak után, de a vőlegény megakadályozza ezt, nehogy menyasszonyát találják
el- Elhatározza, hogy üldözőbe veszi a motorcsónakot és élet halál árén elfogják. A vihar közben idegen irányba terelte a hajót
és az egyik matróz jelenti, hogy közelednek
a félelmetes tüzhányóhegyhez, amely már a
lábánál levő összes helységeket elöntötte a
forró, tüzes esővel és az egész lakosságot
elpusztította. Amikor a moziigazgató szt meghallja, örömében azt sem tudja, mit csináljon. Végre megvan a pompás, nagyszerű alkalom, hogy legyőzheti a konkurrenciát,
élethűen, természetben veheti fel egy tüzhányóhegy kitörését. Azonnal a hajó fedélzetére hivta az összes színészeket, a mozioperatőrrel együtt és megkezdik a felvételt
a tenger közepén, a forrongó tűzhányó szomszédságában. A függöny legördül és pillanat
múlva újra széttárul, hogy csodálato? látványt bocsásson a nézők szemei elé.

Ott Játni a színpadon a felhőkig nyúló
tűzhányó hegyet, amint hatalmas magasságokba löveli magából a lávát. Körülötte izzik
az égbolt és a levegő. Oldaléról tüzfolyóként
omlik alá az égő lávatömeg és elönti a környéket, a házakat. Fel-felcsapnak a lángok,
olyan az egész, mintha az ember közvetlenközeiről, a valóságban látná ezt a félelmetes jelenetet. A nézőkben szinte megfagy a
vér, annyira tökéletes az egész színpadi beállítás. Az egész jelenet alatt a zenekar
szintén aláfesti a hangulatot.
Ezután Neyvyork egy utcáján találjuk a
társaságot, amint egy szélvihar közepett végig akarnak menni az utca túlsó oldalára.
A newyorki rendőr, aki szintén igen kacagtató figura, meg akarja őket akadályozni,
közben a színpadon olyan igazi szélvihar
van, amelyet még a nézőtéren is meg lehet
érezni. Kedvesen groteszk, humoros jelenet ez.
A társaság tagjait most egyre jobban elfogja a honvágy és szeretnének visszatérni
Magyarországra. Az üldöző szerelmes is
mindenütt a nyomukban jár. Tőle is meg
akarnak szabadulni. A jegyespár elhatározza,
hogy repülőgépen fognak megmenekülni. Fel
is szállnak a gépre, amely ott a színen, a
nézők f-zemeláttára emelkedik fel a magasba.
Berreg a motor és egyszerre hatalmas rob-
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banással lezuhan a gép. Pillanat müve az
egész és máris látni, amint a fiatalok ejtőernyőn ereszkednek le a magasságból, megmenekültek a rettenetes életveszedelemből.
A következő képen a newyorki kikötő
mellett találjuk együtt a társaságot. Havlicsek, a mozioperatőr most már egyre jobban
vágyik haza. Elfogja a busulás és kiönti
lelkét a két kis színésznőnek, akik még most
is mindenütt együtt járnak vele. Amikor,
minthogyha az égből pottyant volna le, egyszerre mellette terem Rácz Laci, a cigánykirály, aki éppen Amerikában van és bandájával együtt a közelben levő kávéházban
muzsikéi. A cigányprímás a magyar nóta
hangjaival megvigasztalja Havlicseket, azután az egész társaságot, mert a hangulat
mindenkire átragad. Együtt éneklik a meszszire vetődött magyarok e cigánykirály muz s i k á j a mellett :
Mi fehérlik ott a sikon távolba.
Talán biz az édesanyám kunyhója.
Messze jártam, másutt is volt jó dolgom,
De a szivem csak azt súgja jobb otthon.
Ennél kedvesebb, finomabb, hangulatosabb jelenést valóban el sem lehet képzelni
orfeum színpadon. Most már nem birják
tovább a honvágy mardosésát, miután a
filmigazgatónak is beteljesült a vágya, megcsinálta a rendkívüli felvételt, elhatározzák.

Kövesi Albert
„Az utolsó szimfónia" szerzője

hogy hazamennek. A reménytelen szerelmes
is belenyugszik sorsába, bocsánatot kér,
azért, amit elkövetett és elhagyja a társaságot.
A revü tartalmának ez csak vázlata, mert
ennek keretében annyi ötlet és fordulat van,
amelyet felsorolni sem lehet. Köuesi Albert
kipróbált színpadi tudása és írói érzéke
nagyszerű színekkel irta meg ezt a hatásos
munkáját, amely bizonyéra megérdemelt sikert fog a szá ára hozni. A zene szerzője
Hetényi Heidlberg Albert igazi operettmuzsikának beillő pompás számokat komponált.
Csupa dallam, fülbemészó és mégis komoly
melódiák, értékes, színes hangszerelés, pattogó ritmusok teszik változatossá „Az utolsó
szimfónia" zenei részét,
A rendezés Sik Rezső nagy képességű rendezői tudását dicséri. Nemcsak a szcenikai
részben, amelyben
Kraetke Albert az orfeum szcenikusa volt segítségére, de a színészi részben is meglátszik Sik Rezső gondos, avatott keze.
A szereplők egytől egyig kiválóak. A primadona szerepben Antal Erzsi elragadó
bájjal, temperamentummal játszik. Ferenczy
Károly a segódrendező alakjából meleg,
csupasziv embert faragott, gro eszkségében
is kedveset, szimpátikusat. Magyar dalait
igazi művészettel énekelte, mindegyiket meg
kellett ismételnie. Szinte meglepő alakítást
n5ujtott Nóvák Lajos egy bonvivánt szerepben. Eddig is tudtuk róla, hogy kitűnő színész, most bebizonyította, hogy énekesnek is
elsőrangú. A kómika szerepben igen jóízű
voll Fekete Etel. Peényi
Sári Bébyje üde,
fjnom jelenség, minden dicséretet megérdemel. A másik kislány szerepében feltűnést
keltett eijy fiatal színésznő, Révész Eta Igen
tehetséges, szépen táncol és közvetlenül,
ügyesen játszik. Jelentékeny rész illeti az
előadás sikeréből Szigeti Jerőt. Pompás komikai vénája sohasem téveszti el a hatást.
A hajóskapitány és a cigányprímás szerepét
Nagy Jenő játszotta, mind a kettő egymástól
elütő pompás színészi munka. Kisebb szerepekben Kormos Ica, Gorrup László és
Alesti Jenő jeleskedtek.
Bizonyon, hogv ez a revü hosszú életű
lesz az orfeum szinoadán, hogy min Jenki
meg fogja nézni, aki egy valóban élvezetes
estét akar.

SZÍNHÁZI

ÉLET

25_

Magyarok
Amerikában

kat keresik és külön rovatában teszi közzé
ezeket a kerestetéseket a jövő hónapbarr
megjelenő albumban. De vannak itthon is
A Színházi Elet albuma
nagyon sokan, akik ugyancsak a fent ismeNégy hónapos amerikai tartózkodás után
retes okokból elszakadtak Amerikában élő
hazaérkezett Incze Sándor, a Színházi Élet
hozzátartozóikkal való érintkezéstől. Hányan
szerkesztője, aki az Egyesült Államok nagy
szeretnék tudni, hol vannak az évekkel ezvárosaiban töltött hosszú idő alatt sürü érint- előtt kivándorolt kedvesek, jóbarátok, rokokezésben állt tengeren lulra szakadt véreinknok, akik bizonyára írnának haza, ha tudkel, az amerikai magyarokkal. Ennek a z nák a pontos címet ? A Színházi Élet ameérintkezésnek eredménye az a nagyszabású
rikai albuma ezeknek is rendelkezésére akar
album, amely junius elején mint a Színházi állni és felkéri mindama előfizetőit, akik isÉlet melléklete fog megjelenni és képben,
meretlen helyen tartózkodó amerikai hozzáírásban bemutatja az amerikai magyarságot. tartozóikat keresik, küldjék be ilyen irányú
Mindenki, aki a z irodalom, művészet, poli- hirdetéseiket díjtalan közlés végett a Színházi
tika, színház, gazdasági élet vagy kereskéÉlet szerkesztőségébe. Az album sok tízezer
delem terén elhelyezkedést talált Ameriká- példányban jut el tengeren túlra is és a
ban, azerepelni fog ebben a z albumban,
vele járó nagy munkának legszebb gyümöltöbbnyire első személyben, mert saját sza- cse lesz, ha e kereső "hirdetések évek hosszú
vaival mondja el, hogyan küzdötte ki m a - sora után ismét közel hozzák egymáshoz a
gának a távoli világban mostani pozícióját. régi jóbarátokat, rokonokat. Az amerikai alAz a nagy anyag, amelyet a Színházi
bum legszebb sikere lesz, ha m á r hasábÉlet szerkesztője az album céljára magával jain, a kerestetések rovatában találkoznak
hozott, jelenleg van feldolgozás alatt ugy, elveszettnek hittek.
hogy az album junius első felében megjelenik. Tulajdonképen két részre oszlik ez az
album. Egyrészt bemutatja azokat, akik magvar létükre elhelyezkedést találtak az amerikai életben, másrészről azokat, akik izmos
karral hordták a téglákat az amerikai magyar irodalmi, művészeti, színházi, gazdasági és kereskedelmi életben. A kivándorolt
szellemi magyarság Pantheonje lesz a Színházi Élet amerikai albuma, amely írásban
és képben fogja bemutatni a z egész amerikai magyar sajtót, a nagyszerűen működő
amerikai magyar egyesületeket, a magyar
jótékonyságot, az amerikánus jóízű magyar
humort.
A készülő album azonban más tekintetben is szolgálni akarja az amerikai magyarságot. Nagvon sok vérünk él odakünn, aki
a hosszú háborús esztendők alatt, a különféle blokádok következtében még az írásos
érintkezést is kénytelen volt megszakítani
itthon maradt hozzátartozóival.
Százával
vannak, akik távol a hazai rögtől nem tudják mér mi lett a legkedvesebb ítthonmaradottakkal, akik a háborús idők forgatagában
elsodródtak régi lakóhelvüktől és hiába várják a z amerikai leveleket- Incze Sándor
összegyűjtötte mindazoknak az amerikai magyaroknak címeit, akik itthoni hozzátartozói-

MARKO VITS BABY
Pallay Anna müvésznövendéke, aki a mult
szombaton igen nagy sikert aratott a Vigadóban. Mendelsohn „Tavaszi szinfomiájára" táncolt kiforott rutinnal, stílusosan, igen szépén.
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uj Juliette

Ä Revü Szinház szezonjának utolsó hetét iqen érdekes vendégszereplésekkel tarkította. Ä különDöző vendégfellépések között külön meg kell emlékezni Siró Annáról, aki több estén át jelentős sikerrel
alakította a «Luxenburg grófjának» Juliette-jét.
Érdekes jelenség az újdonsült szubrette,
kinek nevével eddig a szinlapokon egyáltalán nem találkoztunk. Kiváltságos tehetség, kinek nemcsak külső sajátságai, bájo;>
egyénisége, hanem kedves éneke, temperamentumos tánca, mindenekfelett meglepő
közvetlensége avval biztatnak, hogy a magyar operettszerzök 'egy ujabb névre is
gondolhatnak olyankor, mikor szerzeményeiket gondolatban kiszerepezik. Külön érdekessége Siró Änna felléptének, hogy soha
színházi vizsgán nem szereoclt, koncert dobogón nem kísérletezett, azonnal egy nagy
szereppel, "mint kész primadonna állott elő.
Ma még mint uj nevet emlegetjük Siró
Annát, de csak egy jó szerep kell és holnap
már bejegyzett név lesz a beérkezettek
nevei között..

Siró Anna (Juliette)
Revü Szinház : „Luxemburg grófja"
(Angelo fotográfia)

AKI TUDJA A KÖTELESSÉGÉT. Erényi Nándornál, amikor még a Pesti Napló színházi rovatvezetője volt, minden este megjelent a Feldszinház szolgája, magával
hozván a szinház kommünikéjét. Az eljárás
a következő volt. A szolga letette a kommünikét az asztalra. Erénvi Nándor fölvette
onnét és beledobta a papírkosárba. így ment
ez két éven keresztül.

Siró Anna (Juliette)
Revü Szinház: „Luxemburg grófja"

(Angelo fotográfiái

Egyszer aztán az történt, hogy amikor a
szolga a kommünikét az asztalra tette. Erényi
éppen nagy tárgyalásban volt egy úrral s
annyira belemerült a beszélgetésbe, hogy elfelejtette a kommünikét a papírkosárba dobni.
A szolga a csodálkozástól kővé válva várt
egy percig, majd amikor látta, hogy Erényi
még mindig nem mozdul, fogta a kommünikét és bedobta a papírkosárba.

, . ...
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SIRÓ ANNA (Juliette)
Revü Színházt Luxemburg grófja
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(Angelo totografia)
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UtwuM
Mult havi nagy műsora utan is tudott a
Royal
Orfeum direkciója ujat és meglepőt
adni. A m á j u s i programm olyan, mintha
szezon derekán lennénk még, kiállításban,
előadásban a legpompásabb és a legelsőbbrendü. A műsor középpontjában Török Rezsőnek parasztkomédiéja áll, az „Utazá* a föld
körül". P o m p á s falusi házacska a színpad.
A zöld'zsalugáteres ablakok párkányán virít
a muskátli, s messzi a rácsos kapun tul látszik a végtelen buzatenger agyontarkázva
piros pipacsokkal és kékszínű búzavirággal.
A ház előtli kis padon sirvá temeti arcát
hímzett kötőjébe Kalicza Pál gazduram Juli
lánya. Borzasztó eset történt ve'e : meglátta
a mátkáját Tészta Józsit, amint idegen jánnyal
ment be a kukoricásba. A vőlegény tagad,
tagad, amikor pedig látja, hogy sehogysem
lehet letagadni az esetet, félre vágja a Kalapját és otthagyja a leányt. Kalicza Pál gazduram csak magyarázza Julinak, hogy nem
olyan nagy bűnt követett el a Józsi, ő maga
is járt vőlegény korában a kukoricásba, a
lány azonban hajlilhalatlan.
•

.»;••

•

Furcsa vendég köszönt most be Kaliczáék
portájára : dr. Beregi pesti fiskális.
— Kisztihand, kisztihand — üdvözli gazdu r a m a t és előadja neki, hogy földet jött vásárolni a faluba. A jegyzőtől hallotta, hogy
Kaliczának van eladó földje, hátha sikerülne
a vásár ? A gazda azonban nem köt egyedül
vásárt, meg kell kérdezni a komáját : mit
szól a dologhoz ? El is indul a tanácsért.
Beregi dr. egyedül marad Julival. Főzni kezdi
a lényt, elmondja, hogy azért jött falura,
mert megundorodott Pesttől, a sok festett
démontól, itt akar letelepedni, s innen akar
feleséget választani. Az udvarlást megzavarja
Tészta Jóska, akit visszahozott Julihoz a
szive. Nagy meglepetésére, de nem a legnagyobb örömére volt hadnagyát ismeri fel
Beregiben. Az ügyvéd nem kertel, elmonfclja
Jóskának is, hogy feleségül a k a r j a venni
Juliskát. A vőlegény előbb neki a k a r menni,
de aztán, hogy látja a vékony dongáju pesti
fiskálist, csak legyint egyet s otthagyja egyedül a lánnyal. Tudja, hogy úgysem megy
vele semmire. Jóskának igaza is lett. Juli
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„Mehet az ur vissza
Pestbe"
Forgács, Iványi, Dezsőffy
Royal Orfeum: „Utazás a föld körül"

(Papp felvétele)
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sehogysem érti a pesti ügyvéd beszédét, s
mikor az azt mondja, "hogy „malőr", megsértődik és faképnél hagyja Beregit. Az ügyvédnek nem sikerült feleséget szerezni a falun,
'SŐt földet sem. A koma nem javasolta a vásárt. Beregi busán irja meg a rürgönyt Pestre :
„Kedves Manó I Utazásom a föld körül nem
sikerült, megyek haza-"
Juli pedig megbocsájt a csapodár Jóskának, aki azonnal megígéri, hogy ezentúl
— csak véle megy a kukoricásba. Ez a jóizü, valóban magyar levegőjű darabot a legpompásabb előadásban hozta színre a Royal
Orfeum igazgatósága. A szereplők : Mihályi
Lici 4Juli), Gyenis Ede (Tészta Józsi), Dezsőffy
László' (Bálint koma), Forgács (dr. Beregi),
hányi
(Kalicza Pal) — mind művészetük
javát adták.
Másik érdekessége a műsornak egy bájos
és finom francia operett, a /Segítség". Rudolpho Tanot és Andra Labouche a szerzők,
egy komorna és egy komornyiknak szerelmes
történetét dolgozták fel operetté. Álarcos

29_
bálba készül a komorna, ahol randevúja van
a komornyikkal, akit személyesen nem, csak
szerelmes leveleiből ismer. Felöltözik úrnőjének báli toilettejébe, s már indulni akar,
amikor egy ismeretlen álarcos férfi lép a
szobába.
— SegítségI sikoltja a komorna, aki az
idegenben legalább is rablógyilkost lá!.
Sok bonyodalom, ezer ötlet, vicc, bohóság
után tudódik csak ki, hogy az álarcos férfi
a komornyik, aki udvariasan eljött szerelmeséért, hogy együtt menjenek a bálba.
A mulatságos szövegű, értekes muzsikaju
operett két főszerepét Sándor Stefi (komorna)
és Falus Imre (komornyik) játszottak. Egy
lakáj szerepében Ormos Béla volt kedves és
mulatságos
A táncrész főattrakciója az „Önagvsága
táncosai" cimü táncszkeccs, melyet az ügyes,
temperamentumos Eleky Anny jár Haraszthy
Andorral és Gaách Ivánnal. S végül az oifeum két starjának, Solti Herminnek és Virághnak ismét meleg és nagy sikert hozott a májusi pro?r^mm.

.Hát mi is lesz azzal a földdel?"
Forgács, Dezsőffy, Ivánéi
Royal Orfeum : „Utazás a föld körül"

(Papp f-lvétele
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A Renaissance Rörül
Budapest legfiatalabb színházát szeretetteljés figyelem kiséri. A Renaissance-szinház tenger baj és kin után (megnyílt és
most úszik a siker mámorában. Mindenki
jókedvű és mindenki viccet fabrikál.
Liptai Imre, a boldog szerző, minden este benéz a színházba. Egyik este, miután
meggyőződött róla, hogy a minden jegy
elkeltét hirdető tábla a helyén van, nagy
lelki nyugalommal ment fel az igazgatói
irodába. Itt azonban Harsányi Zsolt nagy
ijedelemmel fogadta:
— Imrém, készülj el a legkir.osabbra,
igen nagy baj van. ,
— Micsoda? — kérdi elsápadtan Liptai.
— Már ímegint nem elég- a hely a színházban.
*

Barna Károly, a legkitűnőbb vezérigazgató, nagyon elhatározta, hogy elutazik egy
kicsit a Semmeiingre. De Góth Sándor hitetlenül csóválta .a fejét:
*— Először is nem fogsz elutazni. Másodszor, ha elutazol, Bruckból visszajössz meg-

„S ha én lennék a tengerész?"
Sándor Stefi, Falus Imre
Royal Orfeum: „Segítség!"
(Angelo fotogr.
tudni, hogy kitették-e a táblát. Harmadszor, ha mégis elmégy és kiülsz reggelizni
a Panhans terras/ára és meglátod, hogy
á fenyves egy helyen ritkás, le fogsz csapni az asztalra és elkezdesz üvölteni: «Díszmester! Micsoda disznóság ez! Hol a díszmester?....»
*

*

Párbeszéd az előcsarnokban várakozók között :
— Mondd, ez valami különösebb, ez
a Pesti asszony?
— Na hallod? Egy pesti asszony, akit
pénzért mutogatnak!
*

„Kisztihand a mátkapárnak"
Mihályi Lici, Gyenis Ede, Forgács Jenő
Royal Orfeum : .Utazás a föld körül"
(Papp felvétele)

Tanácskozásban persze nincs hiány. Egy
ur áll az előcsarnokban! a színház főembereivel és a táblás ház beözönlő tömegét nézi.
És okosan megszólal:
— Látják, uraim, a Pesti asszony máskor is vonzana. Mikor ilyen táblás ház van,
inkább egy gyengébb darabot kellene adni.
*
Végül egy pesti, közkeletű mondás:
— Vacsora után nagyon jó a Liptai!
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INTIM PISTA,
hogy
mi
újság
az idegenforgalomban
?' Mostanában
nagy a
jövés-menés.
— Tudok sok mindenfélét.
Beszéljünk legelőször
Ben
Blumenthalról,
akit a Vigszinház
jubileuma
különösen aktuálissá
tesz.
Blumenthal,
nz
érdekes
yankee,
megérkezett
Budapestre.
Naponta a Ritzben
ebédel Roboz Imrével és legtöbb idejét
a Vígszínháznál
tölti. A minap például beült a „Piros bugyelláris"
egy
próbájára
éppen annál a jelenetnél,
mikor Hegedűs
Gyula, mint
biró,
átadja
az ominózus
ötszáz
pengő
forintot
Csortos- Gyulának, mint huszárőrmesternek.
Hegedűs
megpillantotta a nézőtéren
Blumenthalt
és
azonnal
angolra fordította a szövedollars."
get : „Here you have fifty
Mire ésortos igy válaszolt:
„Thank
értett
you." Végre tehát Blumenthal
valamit
egy magyar
színielőadás
szövegéből
is. Mert az
előadásokat,
mint élesszemü
színházi
ember, témában eddig is
megértette.
— Térjünk át Bécsre.
— Molnár
Ferenc a
napokban
felutazik
Bécsbe
egy kicsit,
hogy
szétnézzen
a Hattyú
huszonötödik
burgszinházi
előadása körül.
Viszont
Bécsből érkezett Pestre egy
nagyon
érdekes
ember:
signore Sacchi,
a
Corriere délia Sera európai
nevü munkatársa,
aki eddig a
kommunista
Oroszországról
irt tudósításokat
milánói világlapjának,
majd
szétnézett
Ausztriában
és most a magyar
viszonyokat
tanulmányozza.
Mint jó
zongorista,
a magyar
muzsikát
különös érdeklődéssel
figyeli, és mikor
a mult héten i, Szilágyi
Rózsi
nagy
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társasagot látott vendégül
vacsorára,
Sacchi ugy huzattá a cigánnyal,
hogy
akármelyik
bácskai lump se különben.
- Aztán ?
- Aztán:
Barna Károly, a Renaissance
vezérigazgatója,
aki jól
kiérdemelt egy kis pihenést,
felszalad
egy
kicsit Bécsbe.
Lenkeffy
Ica,
miután
Németországban
néhány
szenzációs
filmet lejátszott, most érkezik vissza Pestre. Korda
Sándor
és Farkas Toncsi aláírással
Rómából kaptam
képeslapot.
Bánhidy
Ilona, a szőke szépség,
visszautazott
Párisba. És igy tovább.
- Itthon 7
- Most folynak a
szerződtetések
a jövő szezonra.
Két érdekeset újságolhatok is: Rajna Alicet a Belvárosi Színháztól
elszerződtette
a Vigszinház,
Réthey
Lajost a
Magyar
Színháztól
elszerződtette
a Renaissance-Szinház.
- Nagyon érdekes. Most
pletykákat
kérünk.

„Őnagysága táncosai"
Haraszthy, E'eky Anni, Gaách
fPapp felvétele)
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- A múltkoriban
újságoltam
egy
házasságot.
A hírlapíró szakított a
színésznővel,
az énekesnő pedig szakított a mozíszínésszel
és a hírlapíró
és az énekesnő összeházasodtak.
A
pünkösdi házasságnak
hamar
vége
lett: a hírlapíró
visszabékült
a színésznővel és elköltözött
az
énekesnőtől, aki azonban
nem békült ki a
mozíszínésszel,
aki viszont
közben
meg fog házas ~>dni.
- Elég komplikált.
Mi van még ?
- Szakítás az egész vonalon.
A
színházi
szerelmek
körében
nagy
átcsoportosítás
folyik. Ha az uj térkép készen lesz, majd részletes előadást tartok. Addig is kezüket csókolom.
Hova-siet?
- Jegyet szerzek
Incze
Sándor
amerikai előadására.
Viszontlátásra.

a Budapesten már közkedvelt és népszerű «Mars filmograf.»
Hauptmann
Ervin,
az amerikai stilü modern vállalat agilis
igazgatója bejelentette, hogy a «Mars Reklám-kocsi» részére lefilmezi Góthékat és
az autogrammkérő fiatalságot. Készséggel
rendelkezésére állottunk és öt perc leforgása után már pergett a felvevő gép Berendik operatőr kezeiben.
— Szép lesz a film? Hol fogják játszani? — kérdezte az izgatott, lefilmezett
publikum.

Mozlf e l v é l e l
a S z i n h á z ! Élei
aulogrammdélelőlljén

Ä «Mars Vállalat» ejjy nagy, igazán amerikai stilusu reklám-akcióra készül most,
amennyiben a közeljövőben költséget nem
kiméivé, csupán a «Mars-film» népszerűsítése céljából minden jelentkező fiatal filmtehetséget díjmentesen lefilmez és az igy
készült kis film-jelenségeket, a reklámkocsiain egy hét tartalmáig bemutatja. A
«Mars-Vállalat»,
ezen
akciójával
nágy
hiányt pótol, mert alkalmat ad sokaknak
arra, hogy tehetségüket önmaguk és mások által elbíráltathassák. Azt hisszük, —
sok tehetség indul majd ezen a «Mars»
által jelölt uton egy dicsőséges filmkarrier
felé.

Vasárnap, május elsején a szokottnál
is élénkebb volt a Színházi Élet boltja:
Oóthék adtak autogrammot. Emlékkönyvek,
lapok. Kertész Ella és Góth Sándor fényképei'' óriási mennyiségben kerültek elő. És
Góthék mindenkinek adtak autogrammot.
Serényen folyt az aláirás, amikor meglepetésszerűen megjelent egy kedves vendég:

G Kertész Ella és Góth Sándor
az autogrammdélelőttön, a Szinház^Élet
boltja előtt
(Mars felvétel)

Hauptmann igazgató mosolyogva magyarázott. Elmondta, hogy a film már két nap
múlva a «Mars-Kocsi-Reklám» műsorában
szerepel, esténként a város legforgalmasabb
helyein kivetitiK, majd vidéki mozgókba,
kikölcsönzik. Továbbá, hogy a «Vállalat»
egy legújabb szerződése alapján a «Mars
film-Journal» a külföldre is eljut; igy többek között egy párisi ügynökség máris egy
jelentékeny filmrészt lekötött.

Hauptmanntól még megtudtuk, hogy a
Mars ilynémü felvételei legközelebb már
elkezdődnek és jelentkezéseket máris elfogadnak.
Még sokat szerettünk volna kérdezni, d e
— «az idő pénz» — Hauptmann bocsánatot
kért, sietnie kell, — úgymond, — most egy.
nagyobb budapesti cég részére egy speciális humoros reklámfilm felvételt készítenek,
oda siet, — mert délután ismét néhány
sporteseményt kell felvennie.
Azóta már látni -is az utcákon a Színházi
Élet auiogrammdélelőttjéről készült mozifelvételt. A premieren, a Liszt Ferenc-tér
és An drássy-ut sarkán ott voltak Góthék is.
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rem szeparéjában játszik. A fiatal asszony
fejéből már elszállt a mámor és Moreiuel
semmire sem megy vele. Közben megérkezik
a fiatal Letourner, elmondja, hogy Moreiuelt
A Belvárosi Szinház u j vígjátékét, „Az
leleplezte barátnője. Moreiuel nagyon megapám feleségé"-t, Paul Verneuil irta, ugyanaz
ijed, de mielőtt elhagyná őket, szemükbe
a Verneuil, akinek a „Mi ketten" cimü vigvágja az igazságot, amiről eddig nem akarjéjékát a Vigszinházban adták sikerrel. A
tak tudomást venni, hogy Georg és az anyja
szerző egyszersmint színész is és „Az
szerelmesek egymásba. Az igazság felismeapám felesége" párisi premierjén ő játszotta
résétől ugy megijednek, hogy Letourner ela főszerepet. Mondani sem kell, hogy a főrohan és gyalog vág neki a párisi útnakszerep hallatlanul kedves és mulatságos,
A fiatal asszony, akinek férje, udvarlója és
Volt szive Verneuilnek, a szerzőnek, hogy
imádója van, egyedül tölti az éjszakát.
jó szerepet írjon Verneuilnek a színésznek.
A harmadik felvonás másnap játszódik,
A darab meséje :
ismét Párisban. Az öreg Letourner a főpinAlbert Letourner ötven év körüli úriember,
cértől, aki a ki nem fizetett számlát jött beakinek már egy huszonnégy éves fia van.
hajtani, tudja meg, hogy a felesége és a fia
Letourner feleségül kér egy fiatal leányt. A
Versaillesben
voltak. A fiu nagyon becsüleleány igent mond, de kiköti : csak akkor
lesz övé, ha meg is hóditja. Letourner min- tesen küzd a szerelem ellen és mindenképen
megpróbálja rábeszélni apját, hogy igyekezden hódítási kísérlete hiába való fáradtság.
Utolsó kisérletképen féltékennyé akarja tenni zen feleségével rendbe jönni. Az öreg, aki
hajadon feleségét. De hiába tart magának nem érzi magát elég erősnek erre a vállalkozásra, a fiát kéri meg, hogy lépjen érintcsinos barátnőt, a felesége szive nem puhul
meg. Ami a férjnek nem sikerül, *az félig- kezésbe a feleségével és csináljon végre
meddig sikerül Moreiuel urnák, aki a fiatal rendet.
asszonnyal egy műkedvelő darabot próbál.
Ez a kimagyarázkodás és békítési kitérlet
Éppen akkor, amikor az öreg Letourner fia, a legkedvesebb jelenete a darabnak. Ekkor
Georg, aki nem rokonszenvezik mostohájá- tudja meg a fiu, hogy a mamája még leány
val, szemrehányásokkal illeti anyját, hogy
és belépő apjától ünnepélyesen megkéri
miért kínozza az öreget, telefonál a szerenmostoha anyja kezét. A kedélyes apa felkiállt :
csés Moreiuel, hogy utazzon el vele az asz— Ez is megoldás I
szony Versaíllesbe és otthon mondja, hogy
És áldását adja az uj frigyhez. Még örül
Avrée-be ment.
is, hogy igy megszabadul gyűlölt apósától,
akit azért utált, mert annyira tapintatlan,
A fiatal asszony kapható is erre. Azonban
hogy öt évvel fiatalabb nála.
a telefonba be volt kapcsolva Moreiuel ba-

AmiKor a sxersső —
sssinéssz

rátnője, Fanny, aki rögtön elrohan Letournerékhez. Mire odaér, az asszony mér elutazott. A fiatal Letourner megkéri Fannyt,
hogy apjának ne szóljon, ő maga utazik
utánuk Versaillesbe. így együtt maradnak
Jenny és az öreg és megvigasztalódnak.
A második felvonás egy versaillesi étte-

Alapíttatott : 1890. évben.

A kedves és finom francia vígjátékot Hajó
Sándor ültette át magyarra é s a Belvárosi
Szinház elsőrendű szereposztásban hozza
szinre. Simonyi Mária, Boross Géza, Petheő
Attila, Bérczy, Kabos.J Wirth Sári játszák a
többi szerepeket. A darabot Bárdos Arthur dr.
rendezi.

FELEKY KAROLY

Kábeleim : FELEKY Newyork

szinházi vállalatai

Palace Theatre Building, New-york
M a g y a r színműveket, o p e r e t t e k e t szinrehoz, d r á m a i és z e n e i kitűnős é g e k e t A m e r i k á b a n é s K a n a d á b a n . Színmüveket vesz é s e l h e l y e z .
Megszerzi amerikai d a r a b o k előadási jogát Magyarország területére.
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A körköltészet nem abból áll, hogy az
ember fölmegy az Otthon-körbe és ott lead
egy verset. Meg kell mondanunk kereken : a
körköltészet nem közönséges valami, már
eszközében, technikájában is más, mint a
sik-költészet, mert a ceruzán kivül
kell
hozzá egy körző is. Maga o
költemény ugy
készül,
hogy
megrajzolunk
egy kört, meghuzzuk a két egymásra merőleges
átmérőt, miáltal
egy körből négy
cikket kapunk.
Mint hogy azonban nekünk nem
négy cikkre, hanem négy versre van szükségünk, a cikkeket
teleírjuk rimmel.
Körülbelül ez a
lényege a körköltészetnek.
A első úttörő,
Schnitzler még
nem ismerte a
költészetnek ezt a formáját, mert különben
„Körbe-körbe" cimü müvét ugyancsak ilyen
köAe körbe irta volna, ő csak az ideát adta, a
megvalósítás Szentmártony
István érdeme,
éppen ezért Szentmártonyról már megállapítható, hogy Ç körköltő. És neki van igaza,

Gróf Mefisztó
A Délibáb filmgyár, melynek első magyar tárgyú képe a hasonló cimü Délibáb, mindenütt, ahol csak bemutatásra
került, osztatlan tetszést é s elismerést
keltett, nemrégen fejezte b e második
filmjét, a szintén magyar milliőben lejátszódó Gróf Maíisztót. A scenáriumot
Garamszeghy
Sándor, a Matyólakodalom
kitűnő szerzője irta, s aki egyesitette a
drámában a tipikusan nemzeti motívumokat a modern cselekménnyel. Különbözik a Gróf Mefisztó a z eddig látott

mert a fiatal poétáknak mindig azt az utasítást
szokták adni, hogy csináljon valami kerek
egészet. Más ember kerékbe törné magát,
mégse tudná kitalálni, Szentmártony István
azonban kitalálta. És megint neki van igaza,
mert még a liptai is sokkal jobbkörözve. Ezennel föltálaljuk az
első körözött lírát, akinek jól
esik, egyék hozzá
fiatal hagymát,
vagy
hónapos
retket, de figyelmeztetünk mindenkit — és ezúttal egész komolyan, — hogy
Szentmártony
versei retek nélkül is jók-'.Határozottan kedves,
jól
megverselt
gondolatokat ad,
amelyek tényleg
egy körbe tartoznak. A költő, ugy
látszik, attól félt,
hogy versei különben papírkosárba jutnának,
azért választott« ezt az eredeti formát. Szó
sincs róla. Máskor csak írjon Szentmártony a
régi és megszokott formában, mert —dacára a
Színházi Élet ismert áldozatkészségének —
nem adhatunk minden példányhoz grammofont amelyen körkcltők körversei forognak.
magyar levegőjű filmektől, melynek témája háttérbe szorul, hogy annál erőteljesebben domborítsa ki nemzeti specialitásainkat. A Gróf Mefisztó a modern
filmdráma minden kellékeivel rendelkezik. Nagyszerűen felépített jelenetek, imponáló stilusu rendezés, a legkiválóbb
Színészek játéka, c s o d á s felvételek biztosítják a film sikerét, melyet két előkelő
mozgószinházunk : az Omnia és a Tivoli
fog bemutatni. A Gróf Mefisztó főszerepeit Muzsnay
Bella, Pilinszky Zsigmond,
Garamszeghy
Sándor, Szemere
Árpád
és Horváth Zoltán játsszák.
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— Rémes volt — mondta Bróm doktor, végigdörzsölve kopasz homlokát —
még egy ilyen hét é s ki fogok dőlni az
élők sorából. Még most is fő a főm.
— Mitől fő a fője? — kérdeztük régi
külmunkatársunkat megillető részvéttel.
— A sok főpróbától fő a főm. Kép»

á

lljÈj

zelje el, hat fő-

próba egy hé-

«Q
íL

rJ, «si ^ j Ê x ^ ^
főt próbára
Jfâft
teszi. Ha most
ám moel
ndakarani
JL&H
Hf^fP jSglpF
lJf v^
P? npéldául
^ ^

ï j

a

Pesti asszony
táncosát, föltéllenül összekombinálnám az őnagysága
férjhezment cimü operettel, mely az Eskütéri Színházban megy hazánk Gyémántköszörűs költőjének, Petőfinek tőszomszédságában.
Bróm doktor egy mély lélekzetet vett
és folytatta:
— Az semmi, megirni hat főpróbát.
De szerezni hat jegyet 1 Próbáltak már
maguk főpróbajegyet szerezni? Én próbáltam é s ez az igazi főpróba. A Vigben az ember Komorhoz megy, de ilyenkor'Komor nem Vig. A Magyarban ke-

resztül kell menni a Vámoson és tudja,
hogy a vámnál milyen szigorúság van,

az Andrássy-ulinál már több sánsza
van az embernek, mert ha a Mészáros
kidobja az embert, akkor még mindig
Zágon felé mutat egy halovány csillag...
Itt Bróm doktor látszólag kifogyott az
összes szójátékokból, de csak látszólag. A
következő pillanatban megint erőre kapott.
— Én bementem, mert a közmondás
is azt tartja, hogy próba — szerencse
Hát még egy főpróba. Herczegnél az
Apollóban
^
tényleg sze'CL
rencsém is
\ \
£

szerencsém,
hogy nem
volt ott, mert

ÍV
s gKjö
j J\ J ^ j j j j .

mint a szolv ü V nSeli
ga mondta
— kirúgott v o l n a . . . Beregi doktor a
Renaissanceban Barna
vezérigazgatóhoz utasított. Mig a Barnát szorongattam,
Ben Blumenthalt
elszalasztottam.
— Végül is melyik főpróbán volt ott?
— Bementem egy Váci-utcai kalapos
hoz főpróbát tartani. Azt mondták: csak
mérték után készült kalapot viselhetek.
— Még mindig van egy főy-v
próba, amely<(TI / « w '
hez szerencségasztaltuk derék külső mun- \
I WyY (
katársunkat.
I
— Kihez kell
Y&fl
fordulnom? —
Îfcr
kérdezte.
.
— Ha igazi hamisítatlan főpróbát
akkar, forduljon Bali Mihályhoz.
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Megnyílt a Kerímozi
Tavaly nyáron a budapesti közönség legkedveltebb és leglátogatottabb városligeti
szórakozóhelye a Kertmozi volt. Friss, egészlevegőjű helyen, ahova a város min*
den részébe! közlekednek a villamosok terül
el a m«»'« 1 ^»'«aadó kéoesséoii Kor*
» iij/jCi

mozi. A nyári szezon beálltának egyik legbiztosabb előjele a népszerű Kertmozi megnyitása. Tavaly sok felejthetetlen estét szerzett a közönségnek a Kertmozi agilis igazgatósága, amely mindenkor a legnívósabb
és legváltozatosabb magyar és külföldi filmeket tűzte ki műsorra. Egy-egy heti műsora
szenzációszámban ment, és heteken keresztül egyébről sem beszéltek Pesten, mint a
Kertmozi speciális műsoráról. A világhírű
amerikai részes filmek, (A fehérfogu álarc,
Miss American stb.) innen indultak hóditó
utjukra . . .
Május 2-án ünnepélyes premier keretében
nyitották meg a Kertmozi ez idei szezonját.
A közönség nagy szeretettel kereste fel a
nyári idény első szórakozó helyét, amely
méltó maradt' tavalyi hírnevéhez : olyan műsort mutatott be, amellyel egy csapásra hódította meg újból Budapest mozirajongó publikumát.
Uj név, u j színész mutatkozott be a Kertmozi premierjén a pesti közönségnek Galaor
egy olasz akrobata színész neve, aki négy
felvonáson keresztül a legképzelhetetlenebb
bravúrokat követi el és szenzációs játékával
bámulatba ejti a közönséget. Az első műsor
tehát a legteljesebb sikert biztosította a népszerű mozinak, amely ez alkalommal felelevenítette a gyorsan népszerűvé vált Dick•
vígjáték slágert is. Az első műsort vasárnapig május 8-ig játszák és hétfőn, május 9-én
kezdik meg a második műsor leperegtetését, amely nemcsak nívó, hanem érdekesség
tekintetében is méltó párja az első hét szenzációs műsorának. A Grand Hotel Babylon
lesz a második műsor kimagasló eseménye,
amelyben a pesti mozilátogató publikum
kedvence Max Landa játsza a főszerepet.
Max Landa évek óra vezető egyénisége a
német filmkultúrának és eddigi szerepeiben
nevet és hirt szerzett magának mindenütt,
ahol az ő közvetlen játékával a közönséget
szórakoztatta. A második műsor vigjáték slágere egy Karlchen darab Karcsi légyvadá-
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szaton cimmel, amelyben, Karl Plagge, az
ismertnevü német komikus kacagtatja meg
a nézőt víg mókáival és humoros alakításaival. Az előadások fél 8 és fél 10 órakor
kezdődnek.

Sxerencseíúnc
A Városi Szinhéz soron következő újdonságának a „Szerencsetánc"-nak primadonna
szerepét, mint a „Színházi Élet" már megírta Magyar Erzsi játssza. A művésznő nagy
szorgalommal készül a parádés szerepre,
reggeltől estig tartanak a próbák a Városi
Színházban. Akik már láttak ilyen próbát,
elragadtatva beszélnek a
Szerencsetáncról
és Magyar Erzsiről. Ebben a kiváló tehetségű színésznőben megvan a száraz angolos
jókedv ; a fantasztikum, a kedély, a zamat,
a régi francia operett finom és mégis szertelen dévajséga, az egyszerűség és a nagyvilág minden kacér pompája. Mind erre
szüksége is van, most mindennek hasznát
veszi, amikor nagyszerű müvészfeladat előtt
áll, s el fogja játszani a „Szerencsetánc"
Licijét, a legbájosabb, legeredetibb operettszerepek egyikét.
A Városi Színház u j Stolz operettje nem
mindennapi alkotás. Valami átmenetféle a
bohózat és az operett legderüsebb fajtája
között. Egyiksem és mindakettő. Librettiste
és zeneszerző egyaránt remekeltek és a színház nem fog mögöttük maradni. Ferenczy
Frigyes, a sztnház főrendezője, színes forgataggá, pazar álommá varázsolja az előadást.
Az Alhamra mulató, a borbélymühely é»
főképen a kalapgyáros kertje látványosság
lesz. Gyönyörködhetünk majd Tisza Karola
táncában, a Mihályi Juliska jellegzetes humorában és egy darabban négy páratlanul
ügyes komikusnak tapsolhatunk,
Sarkadi
Aladárnak, Sziklai Józsefnek, Halmay Tibornak és Solymossy Sándornak. A zenekart
Marthon Géza vezényli épen annyi művészi
gonddal mint bravúros ügyességgel.

Klein

sári

fűzOkéSzUO
BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17.

Tollelle é s n e g l l g é l ű z ö k e l a
l e g j u l á n y o s a b b á r o n kÉszll
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Lengyelek a Slarnál Hogyan Kell férjei
A Star filmgyár ezidei sláger darabja a
két részes Lengyelvér,
amelyet a kitűnő
Balogh Béla rendezett filmre.
alogh Bélának régi kedvenc témája volt a Lengyelvér
és hogy milyen sikerrel és. hozzáértéssel vitte
filmre, bizonyítja az, hogy darab még reprizekben is zsúfolt házakat vonzott nemcsak
a Corsoban, hanem a főváros és vidék többi
filmszínházaiban is- A S tarnak ugy látszik
szerencséje van a lengyel szóval, mert nemcsak a Lengyelvérrel volt sikere, hanem
azokkal a vérbeli lengyelekkel, is, akik a napokban künn jártak a műteremben, a Pasarétiuton. A Pestre ellátogatott lengyelek pasarétiuti kirándulásáról a következőkben számol
be a Színházi Élet munkatársa :
Körülbelül harmincan Drozdowsky Henryk,
a Lengyel kereskedelmi kamara igazgatója
vezetésével a lengyel küldöttség tagjai, köztük több hölgy, a lengyel-magyar kamara
képviseletében báró Nyáry Pál elnök, a kamara igazgatója stb. elragadtatással szemlélték a Sfar-filmgyár telepét, ahol több mint
másfél órát gyönyörködtek a Gál Gyula rendezésében készülő filmfelvételekben Bay or
Gizi, Bafeó, Abonyi Géza és mások játékában.
A gyár megtekintése után hosszú autósorban
vonult a küldöttség a Star bemutatószinházába, a Corso-rnoziba, ahol a nálunk is oly
nagy sikert elért Lengyelvér cimii film mindkét részét tekintették meg. A film utolsó jelenései a lengyel hymnusszal végződnek, amit
a díszes közönség állva hallgatott végig és
megihletődve tapsolt a film befejezésekor,
hódolva a magyar filmgyártás nagyszerű sikerének. A küldöttség látogatáséról a Starfilmgyárban felvétel is készült és mire a
Corso-mozi előadása befejeződött, már benn
is volt.a felvétel és a lelkes hangulatban
levő küldöttség örömmel látta magát a filmvásznon. A filmet a budapesti látogatás emlékéül a küldöttség magával is vitte, hogy
néhány nap múlva lengyel testvéreink gyönyörködjenek a küldöttségnek a Siar-fiimgyárban lefolyt lelkes fogadtatáséban. A lengyel küldöttség melegen hivta meg a Star
igazgatóságát, Geiger Richard vezérigazgatót
és Naményi Mihály igazgatót mielőbbi varsói
utazásra, hogy a kitűnő magyar filmek mielőbb a közforgalomba juthassanak.

fogni

A Royal Apollo jövő heti műsora eltér a
sablontól. A téma rendszerint az, hogy először megy egy nagy dráma, azután néhány
felvonásos rövid vígjáték- Most a sorrend
megfordított. A vezető darab egy vígjáték,
igaz. a legkiválóbb fajtájából való. Hogyan
kell férjet fogni ? ez a darab cime és Constante Talmagde viszi benne a főszerepetAmerikai izü humoros fordulatok követik
egymást, pompásnál-pompásabb jelenetek és
végül csuda szép fotográfiák teszik teljessé
a filmet. Mindezek tetejébe bámulatos a színészek öss?ját< ka, a rendezés mesteri volta
pedig föltűnést kelt. A történet valóban bűbájos és eleven. Egy fiatal amerikai miss, az
amerikai leány prototípusa, egy szenátort fog
meg férjül, aki eddig nőgyűlölő hírében állott.
A fiatal, üde leány azonban megpuhítja a
kevély szenátor kemény szívé 1 és végül boldog pár lesz a kettőből. Hat felvonáson keresztül a legkedvesebb és legfrappánsebb jelenetek következnek egymásután és a közönség alig tud betelni, annyira mulat a darab
fordulatán. Az amerikai vígjáték kétségtelenül
az utószezon egvik legkimagaslóbb filmeseménye. amelynek sikerét az immár gyorsan'
közkedveltté vélt Constante Talmagde biztosítja. A darab május 8-ig marad műsoron a
Royal Apolloban•
N ő i RUHÁKAT ANGOL é s FRANCIA
m o d e l l e k s z e r i n t Jutányosán készít
és a l a k i t Laky M a r i s k a , I V . , Széputca 3 . I I ! . Ksssuth L a j o s - u . s a r c k .
z a b n i , v a r r n i t a n í t o k magantanulásr
T
ankönyvem
kapható. Varrónőknek, tanitóI nőknek külön tanfolyam. n
pi.ihäI
KÁROLY-KÖRUT 10.
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énekesnők csodálatos hangversenyt rendeztek.
„Ceányfalu gyáayban
van.
Rózsahegyi sietett az Apollóba és megKis kanári fialva van
..."
kérte a színházi fodrászt, hogy lehetőleg jó
információkat adjon róla az apósának, aki
A kis kanári madár ott csicsergett Rózsahegyi mester dunamenti tuszkulánumában, természetesen alaposan be is ajánlotta a
ragyogó sárgaréz kalitkában. Becézgették, mestert.
Másnap ismét elment Rózsahegyi a kadédelgették a drága sárga madarat, semmi
nári gyárba, ahol már készen várta őt a
panasza sem lehetett se a kosztra, se a
kvártélyra. Hálás is volt érte, ugy ismerte, legjobb torkú madár.
— Tessék itt van! Érdeklődtem! Ugy viszerette a gazdáját, mint buza közt a kengyázzon rá, mint a két szemére. Ez a legdermagot. Ha Rózsahegyi szomorú volt, a
madárka gyönyörű dalba kezdett, valóságos szebb madaram. Az összes weibik szerelkanári-Caruso volt ez a kis szárnyas, a ma- mesek belé.
Rózsahegyi boldogan vitte haza a madagas cét ugy kivágta, akárcsak a nagyatádi
Caruso. Ës egy szép napon,, illetve egy na- rat; most ott csicsereg a régi kalitkában gazgyon csúnya napon Rózsahegyi Kálmán ma- dájának gyönyörűségére. Ez ez egyetlen élő
dara elköltözött a kanárik menyországába. teremtés, amelyik fütyül Rózsahegyinek.
A gazda búsult utána nagyon, fekete fátyolt
A kanári átadásának aktusát különben
borított a kalitkára, a madarat pedig elte- Rózsahegyi László, Rózsahegyi Kálmán fia
mette egy sárgarépa fa tövébe.
meg is örökítette. Itt közöljük a rajzot.
Örökké azonban nem lehet gyászolni a
kanárit. Rózsahegyi pedig nem élhetett kanári nélkül. Meghallotta, hogy Pesten Rehák
István fodrászmester uramnál
állandóan
A budai színtársulat egyik kedvenc
egész kanári sereg csicsereg, ő a leghíresebb
és
közismert darabja volt kél évvel ezpesti kanári tenyésztő. Felkereste a mester a
mestert és előadta kanári vásárlási szán- előtt a Tul a nagy Krivánon cimü bohódékát
zat, amely rendkívül bájos é s közvetlen
— Nem megy az ilyen könnyen — mondta
a kanári király — én csak ugy adok mada- meséjével akkoriban nagy tetszést é s
rat, ha tudom, hogy jó helyre kerül. Akárki- föllünést keltett. Farkas Imre népszerű
ben nem bízom ám I
darabját több mint 250-szer adták a
— Tessék érdeklődni ! Én Rózsahegyi Kálszínpadon é3 most, hogy megjelent a
mán vagyok, a Nemzeti Színhez tagja.
— Hát aztán 1 — válaszolt Rehák ur — filmen is, bizonyos, hogy a vásznon is
az nekem semmi, oda én nem járok. Sohse
heteken keresztül műsoron fog maradni.
láttam az uratl
Jankóék kalandos é s mulatságos törté— Az Apollóban is játszom, talán onnan
méltóztatik?
nete valóban megfilmesítésre alkalmas.
— Az már igen! Ott van az én vejem is,
a Jóiéi! Színházi fodrász! Majd attól érdek- A színészek, akik ebben a kacagtató
lődöm.
darabban szerepelnek, tökéleteset é s
Jóindulattal kezet fogott Rózsahegyivel és gyönyörűét produkáltak. Virányi Sándor,
eltűnt a kalitkák között, amelyekben a kanári tenoristák, baritonisták és koloratur- Lakatos Ilonka, Tamás Benő é s Fülöp
Sándor játsszák a darabban a főszerepeket é s egytől-egyig teljes sikerre viszik
ezt a gyorsan népszerűvé vált filmet.
Az >tfelvonásos mulatságos életképhez
külön dalbetét is van, amely nagyban
emeli a film szórakoztató voltát. A Tul
a nagy Krivánon
már a jövő héten jelenik meg a legtöbb pesti filmszínházban
és bizonyára zsúfolt házakat fog mindenütt vonzani. A kedves é s roppant
mulatságos darabot a Modern
Filmkereskedelmi rt. hozza forgalomba. A darabról készült fényképfölvételek a Színházi
Élet bobjában kaphatók.
lR6isahegyLL»»zló rajza)

Tótok a filmen
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Koszllimös k e d v e n c e k
Utolsó sorozatát adjuk e héten a pályázatra beérkezett kosztümös kedvenceknek. Lapzárta után beérkezett szavazatok
már nem vehetnek részt a versenyben. Következő számunkban meg fogjuk irni az
eredményeket, hogy ki a kosztümös kedvenc és közölni fogjuk azoknak a neveit,
akik az elsőkre szavazók közül megkapják a hirdetett három dijat.
I. d i j : A művésznő autogrammos fényképe az illető ruhában.
II. d i j : Ä művész autogrammos fényképe
az illető kosztümben.
III d i j : Egy doboz Floris bonbon.
Äz utolsó sorozatban Peírovich Szvetiszlávnak és Törzs Jenőnek van a legerősebb tábora. Érdekes, hogy mind a kettőre egy-egy iskola növendékei szavaztak.
A Törzs Jenőre szavazó osztályok 72 aláírással küldtek be egy nagyon kedves levelet. Többek között azt irja a «Napoleon»
álnevű elnök, hogy van jelvényük is. Lerajzolja levelében a jelvényt és azt irja,
hogy fejtsük meg. Lehetetlen megfejteni,
csak annyit tudtunk megállapítani, hogy
a Törzs név is előfordul benne. Ä levelet
a következők irták a l á : «Napoleon, elnök», Schwartz Irmus, Ida, Törzs Jenő
33, Nádai Ella, Kis Manci, Zsuzsi, Braun
Lenke, Kovács I., Edith, Mária, Weisz Magda, Erdős E., T. / , 320, Szentirmay Ilonka, G. Z:, «Törzs imádó», Neu Katinka
és Juci, Acél Klári, Timmár Anikó, fía-i
logh Klári, Mannheimer Böske, Oblath Olga, Veres Rózsi, Kálmán Ki tó, V. Ki, Vértes IIa, «Rajongó», Meitner Etelka, Mehner Magda, Weisz Éva, «Annonymus», Ausländer Gitta, «Intim Pista», Halász Margit, Márkus Éva, B. R., Klein Anna, Vas
Juci, Melier K., Gonas Juci, «Barátnője»,
Gárdos Vali, «Imádlak Törzs», Várady Lenke, Jelláinek Juci, Bing René, Kovács Anci, Gál Irénke, J. M., Sz. Magda, Várossy
Adél br., Veller Klári, Mariska, Osvát Aranka, «IV. Béla», «Reichstadti herceg», t= Fehér uniformis», Baba, Vica, Weimer Jolika és Kerényi Vilma. Törzs Jenőre szavaztak még: Sárváry Erzsike, Rotter Erzsi
és Szabó Sándor.

39_
A Petrovich Szvetiszláv-párt 98 szavazatot küldött oe. Egy osztályból 43 aláírással jjött a levél. Az összes lányok aláírták,
sőt Domonkos Éva is, aki pedig vizsgázó.
Kedves ssorok kíséretében szavaztak rá a
következők: K. Lulus, Sz. Kató, «Egy Petrovich bolond kislány», T. Katóka, Lényi
Ilus, Breilner Sári, Hetényi Klári, Kardos
Nusy, Zoltán Maca, Nagy Irmuska, Blau
Piri, Erzsi, László Ancika, Csató Irén, Fényes Évi, Veet ftnny, László Anny, «Becker
Báby», Sz. Mariska, Foglár Erzsike, Bolgár IIa, Éviké, Horváth Blanka (a levélben magyarázatképen ott van, hogy ez a
legkomolyabb leány), Tétényi Kovács Lilike,
Székely Kata, Hercegh Klára, Krátofi Irén,
Szabó Jucy, Derser Baby, Babus, «Pajkos Iluska», Pintér Böske, Szántó Bora,
Domonkos Éva, (vigyázó!), Farkas Maca,
Szondy Agnes, Keller Mici, Kádár Jolika, Fehér Olgus, Huppert Ferike, Mimi,
Fülöp Rózsika, Klárika, Fogtár Erzsike,
(elnök), Vér Sárika, és V. Stefi. Jött egy
levél «Xenia» aláirásu, amibe 25 szavazatot Ijelent be. Már megírtuk, hogy csak
annyit veszünk figyelembe, amennyi aláírás érkezik. «Xenia» számit, a többi nem.
«Páratlan» jeligéjű olvasónk megvádolja a
«Színészeket Utáló Lányok» egyesületét,
hogy nem igaz utón jutottak a 26 szavazáthoz. ö Petrovich mellett dönt. «Deborah»
aláírással a következő szavazat érkezettbe:
«Petrovich a neve a drágának,
Petrovich a mesebeli lény,
Petrovich beillene királynak.
Pedig csak a legnépszerűbb mozistar
«szegény»,
Petrovich nem lakik a Ritz-szállóban,
Albérletben van egy «kis» szobája,
Sörház-utca 1. szám alatt (Igaz? Nekem Ô
mondta.)
(Igaz!)
S annak vagyok (szeretnék lenni) a...
babája.
Petrovichra szavaztak még: Grosz Piroska, Huncsay B„ Karcag Julis.ka, Polgár
Bandi és Péter, Gergely Giza, Bus Mária,
Hamvas Sári, Varga Klári, Vildman Boris,
Annus, Szabó Sándor, «Rajongó Szvetozár», Aranka, «Kitartó», «Egy ferencvárosi
bakfis», Szél Kata, «Az egyik rajongó»,
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Pálfy Bönci, Vanik Maca, Szöts Sanyi, Veér
Ilonka, B. Pali, Pista, Rica, Reneé, Béby,
Vanik Gizi, Toncsi, Katóka és Szabó Sándor. Fenyő Gizi, Gitta, Rozday Laci, Verner Jóska, Gladys, Svencz Ica, Rozenwelt
Béla, Pán Ancy, Pufi, Ilonka, Fögl Géza,
Fery, Várnay Jenő, Ely, Fodor Anny, Ilus,
Géza, Cica, Gizike és Bognár Boris. A
«14-ik» csirkefogó ruhájára szavaz «A naplopók királyának /lbus kisleánya».
Dán Norbert a «Kártyavárban» viselt lovagló ruhájára szavaznak Tóth Erzsébet,
Kováts Margot, Takáts Böske és B.Ancy,
akik Dán Norberttől várják, hogy színésznők legyenek. Rá szavaznak még: Takáts
Ilonka, Laképát Anna, Szántó Ibolya, Goschaler Irén, Erdős Erzsi, Bichler Mici,
Brázay Emilia, Seidner Margit, Soos Katóka, Stachura Irén, Zechner Renée, Esch
Manci, Kovács Manci, Purusz Jucika, Kiss
Erzsike, Halász Ica, Kovács Mica, Lóránt
Ada, Szentmarjay Böske, Utassy Lola, Gyurkovits Ilonka, Ladányi Magda. Ez a 22
aláirás a «Szinésszeket Imádó és Szinésznőjelöltek» egyesületétől ered. Végre megszületett a «Színészeket
Utáló
Lányok»
egyesületének az ellenzéke. Csak harcolni,
hölgyeim !
Sándor Stefire, Dezsöffy Lászlóra, D'Arrigo Cornélra, Herendy Mancira, Felhő Rózsira és Falus Imrére ad le egy-egy szavazatot «W. Margit, urileány». «Angela»
Galetta Ferenc frakkjára szavaz, amit a «Luxenburg grófjában» hord. «Lukács rajongó» szavaz Lenkeffy Icára és lukáts Pálra.
Lukácsra szavaz Fehér Juliska is. «Várkonyi és Fenyő rajongó» egy-egy szavazatot
ad Várkonyi Alihályra és Fenyő Emilre.
Két szavazat jött Bojda Jucinak (Erdős
Lucy és «Egy Fehérvári-uti»). Három Lóth
Ilának (Bognár Boris, Erdős Lucy és Szabó
Sándor.) Egy Darvas Lili «Búzavirág» II.
felvonásbeli ruhájára (Fehér Juliska). Hét
szavazatot kapott Kosáry Emmy az «Ezüstsirály» ruhájára (Pityu, D. Katica, Fehér
Juliska, «Egy Fehérvári-uti», Steinfeld Béla,
Szabó Sándor és szilvakuti Bernáth Béla
György.). Gy. Mici, Katinka és Liselott,
Gunnar Tolnasre, Várkonyi
Mihályra és
Torday Ottóra szavaznak.
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Jacc banda
A Jardin szenzációja
Budapest nyári .szórakozóhelyének sorozatában előkelő, világvárosi színekkel gazdag felkészültséggel, nagyszerű nivós művészi műsorral nyílik meg a Városligetben
Tarján Vilmos igazgatása alatt a Jardin de
Paris. Mindent, amit Ízlésben és pazart
külsőségekben egy .világvárosi nivóju szórakozóhelynél produkálni lehet, azt riind
összegyűjti a Jardin, amely nemcsak mulatóhely, de elsősorban szenzációs műsorral dicsekedő szórakozóhely is lesz. Különös érdekessége a Jardin nyári szezonjának az a négytagú zenésztársaság, amely
Londonban és New-Yorkban már az előkelő világot teljes mértékben meghódította.
Ennek a zenésztrupnak a neve: «Jacc banda,» amelynek tagjai: egy angol, egy amerikai és két német muzsikus. A banda vezetője: Groot, aki az egész világot bejárta
már társulatával. Egy zongorista, egy primhegedüs, egy baniolista és egy nagydobosból áll a zenekar, amely különös összetételénél fogva *nár fnagában is érdekes
zenei produkció. A banda élén a dobos áll,
a dobra a legkülönbözőbb és elképzelhető
mindenfajtáju hangszerek fel vannak szerelve. A ritmusos, nagyszerű muzsikát a
dob dirigálja; ez az a zene, amelynek az
egész világon nem tudtak ellenállni, mert
erre még a sántának is táncolnia kell. A
zenekar a színpadon van elhelyezve, ezenkívül még egy nagy zenekar játszik, úgyszintén Erdélyi Patat Leó sem marad el a
zongora mellől. Az attrakciók sorozatában
első helyet foglal el Lissák és Hardt, Nyáriné és Dezsöffy László tánckettőse, Füredi
Juci, Baranyai Manci.
A művészeti rész vezetője Békeffy László,
aki pompás műsort állított össze a legkiválóbb irók munkáiból. Csupa nagyszerű
kabaré-tréfa, dalok, jelenetek, amelyeket a
főváros legelső színészei fognak eljátszani.
Nemkisebb nevek, mint Piccaver és Medgyasszai Vilma vendégszerepelnek a nyár
folyamán a Jardinban. Harsányi Zsolt, Karinthy, Emőd Tamás, Kálmán Jenő, Török
Rezső, Lakatos László darabjai.
D'Orsay, Roger-Qallet
Coty, Houbigant,
és kozmetikai különlegességek
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KALAP

Tréfa, irta : PAJZS ELEMÉR
Szinrekerüit ez Andrássy-uti Színházban a következő szereposztásban :
Barna
Magyari
Barnáné
Kökény Ilona
Gubicza ur . . . . Somlár
Róza
• Pázmánné
(Isszonyu csengetés. Előbb hosszú, elnyújtott adagokban, azután vagy ötször gyors
egymásutánban kurtán, 'idegesen. Mikor a
függöny felmegy, Barnáné szomszéd szobából jövet átmegy a színen, kicsit boszszusan az előszobába siet és ajtót nyit.)
Barna: (dühösen, izgatottan beront) Hol
a Róza, mi? Nem hallod? Hol a Róza?
Barnáné: Elment a pucerájDa.
Barna: Mit csinál a pucerájban?
Barnáné: A gallérjaidért ment, amiket
Psemysl elestekor küldtél oda.
Barna: Szóval ő nem hallhatta, hogy
csengettem?
Barnáné
Valószínűleg nem.
Barna: Te azonban meghallhattad volna!
Barnáné: Meg is hallottam! Hiszen látod, hogy meghallottam! Különben még mindig a folyosón topognál!
Barna: Igen, meghallod! Ezt a százhuszoi:hatodikat! De miért nem hallottad meg
az (elsőt és a nyolcadikat és a Jtilencvenharmadikat?.. Látszik, hogy telefonkisasszony
voltál!
Barnáné: Te százhuszonhatszor csöngettél?
Barna: Eltaláltad. Pont annyiszor. Minden csöngetés után egy bumerlit csináltam a noteszomban !...
Barnáné: De az össszeadásban tévedhettél!
Barna: Nem tévedtem! Különben is ne
igyekezz a dolgot a fővonalról mellékvágányokra terelni!... Tedd a kezedet a szivemre és mondd meg, miért nem nyitoffál
ajtót az első csöngetésre?

Barnáné: Azt hittem, a fülem csengett!
Barna: Mit gondolsz, ezt a hazugságot éa
beveszem, mint egy aszpirint?... Tévedések vígjátéka, (drágám!... Én nagyon is
jól tudom, miért nem nyitottál ajtót! Okod
volt r á !
Barnáné: Okom?
Barna: Okod, okod, okod... Váratlan vendég vagyok, mi? Nem a legjobbkor érkeztem, mi? (fenyegetően közeledik az
asszonyhoz)
Barnáné: (ijedten elhúzódik) Menj innen!
Félek tőled! Mi bajod?
Barna: Nekem semmi!
Barnáné: H á t akkor mért forgatod a
szemed?
Barna: Mire való az ember szeme, ha
nem arra, hogy forgassa?
Barnáné: Te beteg vagy, Aladár! Akarsz
egy priznicet?
Barna: Reggel, irodábamenet egy lakó- dalommal találkoztam... én már akkor roszszat sejtettem... Egész délelőtt nem tudtam
megszabadulni a rossz sejtelmektől... Amint
állok az írópult mellett, előttem a toll, fülemen a szaldakontó...
Barnáné: Te a szaldakontót a füleden
szoktad viselni?
BaYna: Ne szakíts félbe'.
Barnáné: Miért ne? Hiszen magamtól is
kitalálom a többit!.. Látomásod volt!
Barna: Igen... Tényleg,., Látomásom volt,.,
Barnáné: Valamelyik barátod, akinek az
arcvonásait nem tudod pontosan kivenni, a
divánon ült mellettem és ölelgetett... Eltakartad a szemed, da a látomás csak nem
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akart eltűnni. Erre mint, aki gombostűbe
meg róla, nem rejtegetek-e egy indián törzsült, felugrottá!, fogtad a kalapod és hafőnököt a retikülömben... Leveleket irsz,
zarohantál, hogy tettenérj!
amelyekből ugy csöpög a szerelem, mint
Barna: In flagranti, mint az arábok
a turószacskóból ia savó... Ä levelek alá
mondják!
grófi és hercegi aláírásokat kanyarítasz,
Barnáné: örült vagy! Ezt nem az arabok
amelyeket a külön e célra Vásárolt góthai
mondják, ezt én mondom... őrült vagy!
almanachból lopkodsz ki... Ä levelekben taBarna: (engedékenyen) Jó, mondjuk, hogy
lálkára invitálsz, a találkákon persze egyeörült vagyok! Tegyük fel, hogy őrült vadül és kizárólag te jelensz meg, órákhoszgyok!.. De mért vagyok őrült?., Mert a sze- szat topogsz a Margithid, pesti hidfő, vagy
reljem elvette az eszem!
a ligeti Washington-szobor előtt és mig
Barnáné: Mégis csak csodákat tesz a sze- 'én itthon a jó meleg kályha mellett nevetek
rajtad, neked ugy összevissza fagy a füled,
relem!.. Ha tőled észt tudott elvenni
írrieg a Joezed, hogy alig tudod felolvasztani...
Mondd, nem szégyeled magad? Hiszen az
Ä villanyszámlát nem fizeted ki, az állad
egész életedet megmérgezed evvel az ostoba féltékenykedéssel... Egy perc nem sok, olyan szúrós, hogy brézlit lehetne reszelni
rajta, de ezreket költesz detektivekre, akik
de annyi nyugalmad sincsen... Hiába voahelyett, hogy megfigyelnének, szerelmi
nulsz nyugalomba, neked még akkor sem
ajánlatokkal ostromolnak...
lesz nyugalmad.*. Mindig attól remegsz,
hogy meglopnak... Azt hiszem azt szeretnéd
Barna: Hagyd abba, fiám!
a legjobban, ha egy páncélszekrénybe zárBarnáné: Nem hagyom... Most mindent
hatnál... De talán még akkor ?em aludnál zael akarok mondani !
vartalanul... Hányszor olvas manapság áz
Barna: Ez máris megtörtént!... További
ember kasszafurókról... Nohát én már kez- magyarázgatásra nincs is szükség... Evvel a
dem unni ezt az örökös bajszát... Nem
nagy izgatottsággal ,végkép elárultad maérzed, milyen sértő rám, hogy folyton gyagad... Ez a te nagy izgatottságod nekem
nakvó pillantásokkal méregetsz?,.. Ez már
rendkívül gyanús... Gyanús vagy, fiam, gyanem is féltékenység, amit te csinálsz, ez
nús, gyanús.
Hónapok óta tartalák á
már kész őrület... ez egy patologikus eset,
megfigyelő-osztályomon... most aztán végre
amely orvosi könyvekbe való és nem az Iza- leleplezted magad...
bella-utcába és ha azon a negyvenezer koBarnáné: (nevetve) Te meg vagy őrülve...
ronán, ami a postatakarékba van, nem egy Komolyan... most már nem is tudok bosszanszilszkinbundát akarnék venni magamnak,
kodni, most már csak nevetni tudok rajazonnal internálnálak egy hidegviz-gyógytad...
intézetbe...
Barna: Ez a te kényszer nevetésed nekem
Barna: Mi ez, fiam, obstrukció? Rögtön
nagyon gyanús!
elrendelem a klotürt!
Barnáné: (kihívóan) Más gyanúsat nem
Barnáné:
Ä leglehetetlenebb ötleteket
találsz rajtam?
eszeled ki, csakhogy rajtacsípjél. Bérletet
Barna: Csak keresni kell, fiam és azonnál
váltasz a moziba, hogy trükköket tanulj a
találok... Itt van mindjárt a frizurád!,,
cowtooyoktól és a kuanfui Ahasvértól... SzázNem mondanád meg, hogy miért fésülködkilós kofferral kirádlizol a pályaudvarra,
tél meg?
hogy félóra múlva felborzolt hajjal otthon
%arnáné: Hatéves korom óta mindennap
teremj és a saját pápaszemeddel győződj
meoszoktam fésülködni !
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Barna: Ez csak azt bizonyítja, hogy már
hatéves korodban is kacér és könnyelmű
teremtés voltál, aki beszéd- és értelemgyakorlat helyett a tanítóddal flörtöltél!
Barnáné: Legközelebb tollasan, kócosan
megyek az operába. Vagy lenyiratbm a hajam nullásgéppel, jó?
Barna: Ahhoz nem ragaszkodom!... De
micsoda uj frizura ez megint? Kinek a
kedvéért göndörítetted ezeket a kacskaringókat? Kinek a kedvéért építetted ezt a
tornyot a fejedre? Az országban minden
épitési munka szünetel és ő bárok tornyokat épit magának! Nem is tudtam, hogy
építőmesteri okleveled van !
Barnáné:
(ugratja) Most mondd meg,
de igaz lelkedre: szép a frizurám, vagy
nem?
Barna: Gyönyörű!... Isteni hajkorona!,..
Mit hajkorona, hajforint, hajdollár!...'
Barnáné: Csakhogy tetszik!
Barna: Ugy-e csodálkozol, hogy ínég egy
váza sem .törött cserepekre? Hogy a csillár is teljesen érintetlen? Ja, fiam, én egy
higgadt, nyugodt ember vagyok. Előbb teljesen tisztázni akarom a dolgot; az egyéni akciók csak azután jönnek!... Tartsunk
hát csak egy kis retrospektiv szemlélődést..
Nekem már az a csöngetés is gyanús
volt!... Csöngetek, csöngetek, nem jön senki... Marathoni távcsöngetést rendezek, nem
jön senki... Az ujjam egészen belezsibbadt
a csengő nyomogatásba, nem jön senki...
Egy hektowatt áramot elcsengetek, nem
jön senki... Végre, mikor már a szakállam
is kinőtt a várakozásban, nagynehezen ajtót nyitsz... Keresem a Rózát, a Róza <a
pucerájban van... Rádnézek: izgatott vagy,
ideger. vagy, uj pongyola van rajtad, uj
frizura van rajtad, isten látja lelkemet,
én nem vagyok féltékeny természet, de
ez nekem giyanus!... Én itt idegen-szagot
érzek!... Mindjárt végére járunk a dolognak!
Barnáné: Most vettem ki a muffomat a
naftalinból...
Barna: Ha rossz vicceket akarok hallani,

akkor előveszek egy vicclapot; ott összegyűjtve kapom őket... Én itt idegen-szagot
érzek !
Barnáné: Parancsolsz házkutatást rögtönözni? Leghelyesebb, ha a hálószobánál
kezded... Ha kívánod, az ajtót is kinyitom... sétálj be!
Barna: Nem, kedvesem! Rajtam nem
fogsz ki! Nem megyek be a csapdába!...
Hogyne, hogy azalatt a szalonon keresztül megszökjön!... >Nem, fiam, abból nem
eszel!... Mindenek előtt kimegyek az előszobába és lehúzom a kulcsot!
Barnáné:
(gúnyosan) Az se jó! Mert
hátha azalatt kötélhágcsón leereszkedik a
hálószoba ablakából!
Barna: Azt megteheti!... Ha ő a mai
kötelekre rábízza magát, akkor megteheti!
(kimegy az előszobába, egy pillanat múlva felordit és visszarohan; egy kalap van
a kezében ).
Barnáné: Mit orditsz?
Barna: Mi ez? Arra felelj nekem, hogy
mi ez?
Barnáné: Láthatod! Egy cserép muskátli!
Barna: Ugy? Muskátli? (megragadja az
asszony csuklóját) Hogy kerül ide ez a
muskátli? Kié ez a muskátli?
Barnáné: Én nem tudom, kérlek... Talán
a Rózáé...
Barna: Tudtommal a Róza nem feminista. A Róza nem visel férfikalapot!
Barnáné: Akkor talán a Róza udvarlójáéi
Barna: A Rózának nincs is udvarlója...
A Róza egy erényes, tiszta, megközelíthetetlen hajadon...
Barnáné: Honnan tudod, hogy megközelíthetetlen? Tapasztalatból? Meg akartad közelíteni és nem sikerült?
Barna: Különben is u Róza udvarlója
finánc!... A fináncok pedig nem viselnek
civilkalapot !
Barnáné: Biztosan inkognitóban jár ide!
Barna: A viccelődésből elég volt!... Én
tudni akarom, hogy kerül ide ez a kalap!
Barnáné: Hogy kerül ide? Biztosan a postás hagyta itt tévedésből, egy ajánlottlevél helyett... De az is lehet, hogy a szél
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fújta be a kéményen... Erről csak nem
számolhatok be! Mi vagyok én? Egy
nyilvános számadásra kötelezett vállalat?
Ha abba nem hagyod ezt az ostoba féltékenykedési...
Barna: Én féltékeny vagyok? Miért lennék féltékeny? Hiszen semmi okom nincsen
reá!... Egy félóráig csöngetek, mig a tulajdon lakásomba beengednek, ez csak nem
ok a féltékenységre?... Egy idegen férfikalapot találok a fogasomon, ez csak. nem
ok a féltékenységre?...
Barnúné: A gyanúsításod olyan ostoba,
hogy nem is érdekes védekezni ellens!
Barna: Pszt, ne zavarj... Mindjárt végére
járok a dolognak... mindjárt megtudom, ki
az akinek a kedvéért megfeledkezel magadról... mit magadról?,,, megfeledkezel rólam, aki olyan forrón szeretlek mindig,
mint a feketekávét!... Én nem vagyok féltékeny természet, de amit te lejsztolsz hűtlenségben, azt már külön tantárgyként lehetne tanítani az iskolában!... Nézzük csak
meg közelebbről ezt a bűnjelet!... Mit tagadjuk, elég viharvert darab!... Ugy látszik, demokrata vagy és a nép egyszerű
gyermekei közül, vagy a néptanítói karból
választottál magadnak szerelmi ratnert! Gratulálok uz Ízlésedhez!
Barnáné: Mit gondolsz, meddig fogom
még hallgatni az ízetlen tréfáidat?
Barna: Remélem nem sokáig; remélem,
mihamar végére járok a dolognak! (forgatja a kalapot) Szép kis fazón! (felordít)
Hah, megvan!... Nem érdekel, hogy mi
van meg?
Barnáné: Nem.
Barna: Akkor megmondom! A szeretöd
neve van meg !
Barnáné: Hogy hivják? Hadd tudjati; meg
én is!
Barna: (mogorván) G. B.
Barnáné: G. B.? Miféle G. B,?
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Barna: Ne vágj olyan ártatlan arcot!
Barnáné: Mindenki olyan arcot vág, amilyen van r'.lá!
Barna: Mégis csak jó szokás ez a perf o r á l á s ! ^ Most már csak azt várom, hogy
ez a G. B. ur a szemem elé kerüljön!.,, Én
is beleperforálom a koponyájába a kezdőbetűimet!... Egyébként, mondd csak: ki
£Z a G. B.?
Barnáné: Hivasd el Nick Wintert az
Omniából, ő majd kinyomozza!
Barna: Fölösleges, fiam, majd csak kinyomozom magam is... Jóizlésü ember nem
lehet, annyi szent! Részben, mert salátazöld
kalapot hord, részben mert pont veled
kezdett ki... G, B, G, B. Megálljunk csak!
Ki lehet .ez a G. B.?., Guttmann Dezső!,,,
Nem, az nem jó!... Milyen kár, hogy nincs
egy .katalógusom az ismerőseinkről!... Hopp,
megvan! A Gedő!... Nem, az se jó„. .azt
Gusztinak hivják!... Ki lehet?... Brávó, megvan! Gergely Béla! G. B. Gergely Béla!
Csak a Gergely Béla lehet, senki más!...
Igaz, hogy ő mindig szidott, hogy tudtam
egy ilyen szürke, jelentéktelen asszonyt
elvenni, mint te vagy, de ez nem tesz
semmit... ugy látszik ez csak trükk volt,
hogy minden gyanút elhárítson magáról...
Barnáné: (epésen) A Gergely Béla tavaly
húsvétkor meghalt!
Brrna: (bosszúsan) Az igaz! Erről egészen megfeledkeztem!... Hát akkor kicsoda?
Mondd meg, hogy kicsoda!
Barnáné: Mit tudom én? Hagyjál nekem
békét!... Találsz a fogason egy ócska kalapot és mindjárt megőrülsz tőle!
Barna: (ünnepélyesen) Saját érdekedben
kérlek, mondd meg a szeretőd nevét szépszerével, mert különben...
Barnáné: (kétségbeesett dühvel) Unlak,
Aladár, unlak!

Mindenütt kapható !

SZÍNHÁZI

45

ÉLET

Barna: Nem nyilatkozol? Ugy is jó! Akkor hát folytatom a házkutatást!
Róza: (belép) Nagyságos asszony kérem,
a pucerájban azt mondták, hogy a gallérok csak pünkösdre lesznek készen!... (menni akar)
Barna: (ráordit) Megálljon! Ide jön és
meg se moccan, megértette?
Róza: (reszketve odamegy)
Barna: Ide nézzen! Mi ez itt a kezemben?
Róza: (félelemtől reszketve) Egy kalap!
Barna: Kié ez a kalap? Ne féljen, nem
eszem meg!.. Kié ez a kalap?
Róza: (ijedt szemeivel hol a férjre, hol
a feleségre néz)
Barnáné: Csak beszéljen bátran!
Barna: Te hallgass! Téged nem kérdeztelek!...
Barnáné: Kérlek!
Barna: Fordulj el, ne nézz rá! Ne ad)
neki titkos jeleket!
Barnáné: Kérlek!
Barna: (a cselédhez) Térdre, nyomorult!
Térdre! Olyan őszintén beszélj, mintha a
gyóntatóatyád előtt térdelnél!... Ha hazugságon kaplak, a következő pillanatban anynyi lyuk lesz a koponyádon, mint egy
öreg harisnyán!
Barnáné: Ne ordits rá, mert még megnémul ijedtében!... (a cselédhez) Feleljen szépen, Róza!
Barna: Te ne beszélj! Főként pedig ne
integess!
Barnáné: Ki integet?
Barna: Miért intettél neki a szemeddel?
Barnáné: Teneked vizióid vannak, Aladár!
Barna: Énrajtam nem fogsz ki! Ide gyere! Be fogom kötni a szemedet! (megteszi) Fizetett ellenségekkel veszed körül
az embert!
Barnáné: (bekötött szemmel) Fizetett ellenségek? Még a mult hónapi bérével is
adósa vagy!
Barna: (a cselédhez) Ugy vigyázz, hogy
ha nem felelsz őszintén a halálos Ítélete-

V

det irod alá!... Kié ez a kalap?
Róza: (verejtékezve) Én nem tudoraNagyságos ur kérem, én nem tudom...
Barna: (bömböl) Tudnod kell! Megértetted?
Róza: Nagyságos ur kérem, én ezt a
kalapot még soha életemben nem láttam...
Barna: (revolvert vesz elő) Megmondod,
vagy nem - mondod meg?
Róza: (sirva) Jézus Máriám!... Nagyságos
ur, akármit is csinál velem én nem tudok
mást mondani, én ezt a kalapot soha életemben nem láttam... (csengetnek)
Barna: Keljen föl és nézze meg, ki az!
(Róza a revolverre sanditva kimegy)
Barna: Szóval nem akartok beszélni? Némák vagytok, mint egy eidami barát?!
Barnáné: Trapista.
Barna: Hát jó, legyen trapista! Ne vizsgáztass engem a sajtokból... Most nem
a sajtokról van szó... Most a szeretődről
van szó!...
Róza: Nagyságos ur, egy ur van idekint...
Gubiczának hívják...
Barna: A Gubicza u r ? Mit akar? Küldje be!
! ; f. k ,
Gubicza: Bocsánatot kérek, Barna ur, az
irodából tévedésből az én kalapomat tetszett elvinni...
Barna: (hüledezve) Ez a kalap a maga
kalapja?
Gubicza: (szégyenkezve) Igenis... Egy kicsit kopott már, de sajnos nem telik újra...
Alázatos szolgája, Barna ur, magamat ajanlom!
Barna: (boldogan néz az asszonyra) Angyal! (Gubiczához) Megálljon csak, Gubicza ur, megkínálom egy j ő szivarral és kikísérem... (mindketten el)
Barnáné: Mitől félt? Mért nem mert
beszélni?
Róza: Én mindig azt hittem, nagyságos
asszony, hogy a kalap a Szebenyi nagyságos ur kalapja...
(Függöny.)

acuum és Sulfid Vállalati R. T.
Telefonszám
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A KÉK MAZUR SZEREPOSZTÁSA. A
Király Színházban lázasan próbálják az idei
szezon második újdonságát, Lehár Ferenc
„Kék mazur" cimü operettjét. A darabot
Stoll Károly rendezi és Vincze Zsigmond a
karmester. Az operett szereplői:
Blanka — — — — Péchy Erzsi
Julian gróf
— — — Nádor Jenő
Rieger báró — — — Latabár Árpád
Nepomuki János — — Matány Antal
Eigner Gretel — — — Somogyi Nusi
lovag Planti — — — Hajnal György
Plantacs — — — — Gyöngyi Izsó
John — — — — — Laurisin Lajos
Ceika
— — — — ifj- Latabár
Kisebb szerepeket játszanak még Rott Ferenc, Popp Miska és Nyerges Gabi-
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Ä HEGEDŰKÉSZITÉS TÖRTÉNETE, a
régi olasz mesterek után a legnagyobbak
között emlékszik meg a világhírű magyar
hegedükészitö mesterekről. Ezt a nimbusos
tradíciót őrzi a közismert Sternberg-cég hegedükészitö műhelyében.
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Budapest, VI., Andrássy-út 6.

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

SZÖLLÖSI és KLEIN

IV., Hajó-uica 16. (Süíő-u. sarok)
selyem
és axövet
különlegességek
áruQáza
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HA MEGFÚJJÁK A TROMBITÁT. A Területvédo Liga kiadásában legközelebb egy
igen szép és hazafias érzéstől áthatott propaganda film jelenik meg, amelynek szezője
Porzsolt Kálmán és filmrészét Deésy Alfréd
készítette. A 4 felvonásos darabnak csütörtökön volt a főpróbája az Urániában•

ugy konyhaedényekért forduljon László Kálmán
konyhaedény különlegességi céghez a Királyszínházzal szemben, hol most 10% engedménnyel szerezheti be a konyhaedényeit.

BÁNKY ANNY koloratur énekesnő, az egri
színkör művésznője, a mult héten hangversenyt adott a zeneakadémián. Pompásan
képzett hangja van, előadási modora finom
és stílusos, különösen az Ave Mária mélyen
átérzett előadásával és müdalaival volt nagy
sikere.
A FAUN: FENYŐ ALADÁR. A Budai
Szinkőr e héten felújította Eduard Knoblauch
kivételes sikerű vígjátékát : A Faun-t. A címszerepben tenyő Aladár, a Vigszinház művésze vendégszerepelt. Komoly színészi érték
volt ez az alakítás ; lendületes, drámai és
lirai erejű, amelyet a közönség lelkesen tapsolt meg.

T H E R A P I A Budapest, VI., Nagymezö-utoa 14.
Szerecsen-utca sarok
(Hygenikus cikkek)

SALAMON BÉLÁT, a Royal Orfeum és a
Bonbonier
kabaré komikusét az Apolló
kabaré szerződtette.

Kényelmes, jó
szabásnak a

THEISM

FŰZŐK

Hajeliávolilás
villannyal, — Szépségápolás. — Kozmetikai szerek. —
JULIA KOZMETIKA, Budapest, Vilmos császár-ut 48.

f i ö l g y f o d r á s z ü t Spoils é i u u ^
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ
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m ű v é s x l e t e n alakit m o d e l l e k : szerint.
FÜREDI BÉLÂNÉ angol, francia nöi divatterme.
Koa»uth-Lajos-utca J
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, szeplöel(ávoiitás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszázs
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A l m í s s y - u , s

HAJSZALAKAT

mm mm

Szőrme-, szőnyegporoló, megóvó, szőnyegmosó é s javitó-intézet.
Lakástakaritás,
padlóbeeresztés és féregirtási vállalat.

UIIIJaNtcoZ9Jelefon:Júzse[3-86BMrMtífozás!
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ÉLET

S 3 e r U e s x i ö I
ö j e n e í e k
(E rovatban készséggel adunk
felvilágosítást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, rajzokat nem adunk vissza és azok
megőrzésére nem vállalkozunk.)
Intim P i s t a . Azt kérdi: „hogy lehet az,
hogy Intim Pista amerikai híreket mondott
el a mult hélen, amerikai művészekről csevegett, egy héttel előbb pedig még Pesten
volt." A dolog egyszerű. Intim Pista mindenütt jelen van, minden premieren, főpróbán,
zsuron, sőt jelen van Newyorkban épp ugy,
mint Budapesten. Ne csodálkozon, ha egyik
héten Párisról cseveg, másik héten Rómáról,
vagy Buenos Ayresról. Hogy csinálja ezt
Intim Pista ? Ez az ő titka, amit nem hajlandó elárulni. — B. Ily. 1. Még beteg a
művész. 2 3. Cime a szinház — Számon«
h é n t i v á s á t l ó . 1. 42. 2. 25 év óta. 3. Nős.
4. Cime az Almanachban megvan. 5. Első
szerepe (a Vigszinházban) Gyurkovics-lányokban Gida volt. — Budai vigadó. Cime
az Almanachunkban megtalálható. — N. O.
N. Tessék Rózsahegyi-iskolájába beiratkozni,
VIII., Népszinház-u. 22. — Léda. Helyszűke
miatt nem tudjuk felhasználni. — H. Rózsi
Debrecen. A „Színházi É!et"-ben a nem
előfizető olvasóinknak is mindenkor szoktunk válaszolni 5 színházi tárgyú kérdésre.
— B. L., Jiger. Empire Theater 39. St. and
Brodway corner. — V e g y é s z m é r n ö k . 1.
Dr. Marton ügynökségi irodájában, IV., Bécsi-u. 1. 2. Igen. Azonban ez ugyanott kieszközölhető. — F. M. Pallay Anna iskolájánál tessék érdeklődni. — Cs. r a j o n g ó . 38
éves. — R. H. Nem irta meg. — P. r a j o n g ó .
A kérdezett művész 1894. január 1-én született. — H a j n a l o d i k . 1. Nőtlen. 2- 1893.

Szepiők,

Májfoltok

Dr. GROSS arckenőcs és szappan
stb. ellen

január 15-én született Budapesten. 3. Lehet4. A rákoskeresztúri temetőben. — H. T e s s z a .
A „Színházi Életre" bármikor lehet előfizetni,
ára negyedévre K 115. — R a j o n g ó Szeged.
Tessék N. 0 . N. jelige szerint eljárni. — Ro«
b i n s o n . 1. 1894-ben született. 2. Elvált 3.
szeptember 25-én. — itt v o l t a m . A nyertes
Pearl White-képét kapta meg. — H, Ha. 1.
Az a családi és művészi neve. 2. 1893-ban.
3. Budapesten. 4. Nőtlen. 5. Címe az Almanachunkban. — E. Lucy. A kérdezett művésznő 1899. szept. 10-én született. — N. D.
Miskolc. 1. Nem ismerjük. 2, Ábrányiné —
Cezarina. Az a valódi neve. — P. Oiga és
Manci. Augusztus végén. 2. Szavalni keli.
vagy énekelni, esetleg szereprészietet elmondani. 3. 200 K-tól feljebb. 4. Egész nap. 5.
Igen. — K. Böske., Kispest. Címüket az
Almanachunkban közöltük. — P. r a j o n g ó .
Ugyanaz az üzletünk. — Bönczike. 1. A
Sache filmgyárnál kell érdeklődni. 2. Cimét
az Almanachunkban megírtuk. 3. 1894. jan,
1-én. — P. O. 1. 1890. február 2-án született. 2. Nincs férjnél. 3. 4. Nem. 5. Igen. —
Kedvenc. Berlinben működik. — Állandó
o l v a s ó . A kérdéses adatok ezek : Piros bu'
gyelláris. Eredeti népszínmű, dalokkal 3
felvonásban, irta : Csepreghy Ferenc. Előadták 1878. nov. 22-én, a Népszínházban.
Szereposztása : Tőrök Mihály—Eöry Gusztáv,
Zsófi—Blaha Lujza, Csillag Pál—Tamássy
József, Peták káplár—Tihanyi Miklós, Pennés—Együd István, Hájas—Horváth Vince,
Kósza Gyurka—Vidor Pál. Julis asszony—
Pártényiné Csörsz Teréz, Kata cigányasszony
—Kiérné Angyal Ilka, Menczi—Komáromi
Mariska. 25 ik előadása 1879. május 6-én
volt ; 50-ik előadása 1880. nov. 4-én és 100adszor 1894. január 9-én került színre.
Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vesz
ZÉKELY EMIL é k s z e r é s z

$

Király-utca 51. sz. Teréztemplommal szembe«:
Telefon József 105—35

békeminőségben újból kapható.

Főraktár: Dr. Török József rt. gyógyszertára, Budapest, Király-utca 12. sz,

aiánl

Teletöm

Lakást cserél
keres

Szavazó-bávca.
A Színházi
senyén

Élet

lábszépségver-

bútorozott v. bútorozatlant
CITISICHSTEIN Lakásközvetitő

-re
szavazom.

S

elyemfiarisnyáit Is
megjavítja félcipőben hordhatóan a

TERÉZVÁROSI HARISHMJAVITÓ

Király-u tea 80. (Királyszinházzal szemben

(névaláírás)

(pontos cím)
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Sssin&ászl refivény
Jól

Olcsón

csak

.ÙLA*
az

( É ^ S á ^ - n á l
vásárolhat

Megfejtési határidő 1921 május 21.
A megfejtést lapunk 1921. évi 21. számában közöljük.
A Színházi Elet 1921. 17. számában közölt
rejtvény megfejtése: ,Renaissance
A megfejtők között a következő dijakat
sorsoljuk ki :
I. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bonbon
II. dij: Egy üveg Eau de Colrgne „Fée"
III. dij: Törzs Jenő autogrammos fényképe.
Helyesen fejtették meg 978-an.
Az első dijat Delczmann Imre (IX., Rádayutca 43-45) a második dijat Pachl Klári
(Kálvária-tér 18. II. 5.) a harmadik dijat
Matyók Irma (Rákospalota, Pázmán-utca 32)
nyerték meg.
Színházi Élet rejtvény-pályázatán ezzel a számunkkal
uj dijat tüzünk ki a megfejtőnek : egy üveg Eau de
Cologne „Fée"-t. Ezt a parfőmmel felérő Eau de Colognet
a WíHefc-féle drogéria (Nagymező-utca 31.) készíti. —
Ugyanekkor értesítjük olvasóinkat, hogy a harmadik
díjul kitűzött fénykép pedig ezután minden alkalommal
autogrammal lesz ellátva.
Szerkeszti : INCZE SÁNDOR
Kiadja a „Színházi Élet" r.-t.
A klisék Herbst reprodukáló müintézetében (Bezerédy-ulca 19) készülnek.

AJNÖ VESZTŐ E!
Rövid idő alatt a hajat növeszti, hajhullást megakadályozza, az ösz hajnak
visszaadja az eredeti szinét.
_
_
Ára 30—40 korona,
BOTÁR, VII., Erzsébet körút 34. I. em.

Minden ttzé beiktatása 3 K
Vastag betűvel
6K

y e gyE s
Könyv a mágikus erőkdől: Alexy: „A siker és bolJ
ogulás titka." A telepáthiáről : gondolatátvitel. Suggestióról ; akaratátvitel. Magnetizmusról ; egyéni delej esség.
Magnetikus tekintet varázsa.

!

Szőrmék:, iéliruhák
és szőnyegek
és jőtállassal

megóvása biztosítással
Telefon hívószám: 165-53.

BODNÁR

JÓZSEF

szűcsmester, V., Nádor-utca 15. szám.

NiiSlIíúuai

KrflIlflnVI
m i n i m ü l

aranyat

ékszert
n a p i

ezüstöt, platinát i s

legmagasabb
Wesz«k

í r b a n

SINGER J , Egyetem-utca II. Telefon 124-21.

5
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F É R F I É S NÖI CONF E C T I O OSZTÁLYA
f,
A LONDONI
THE ANQLO-HUNGARIAN CORPORATION LIMITED
MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE

BUDAPEST, VII., D O H Â N Y - U .

H a m i s fogakat
piatinát
Ékszert
Hranyat
Ezüstöt
Cigarettatárcát
Dísztárgyakat

AMOHIRDETESEK
Lámpaernyőkészitést, batikolást tanit és elvállal :
Sándorné, Krisztina-körút 8.
Csemege és f ű s z e r á r u k a t
legolcsóbban az "Éléstár"
fiókjaiban vásárolhat. Érdemes megtekinteni I

Felvétel: Erzsébet-körut 2fi
A „Színházi Élet" kiadójábar>

MEGJELENT!

Zola :

SZERELEM
Ára: K 79.20

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

