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Színházi produkciókkal szemben 
meglehetősen nagy igényű, mondhat* 
juk, nem bánom, blazírt vagyok s 
így magamnak is kellemes meglepe« 
tés volt az a hatás, amelyet reám 
Jeritza Mária gyakorolt. Toscában 
láttam a mult héten, ebben a forró 
és tragikus Puccini«szerepben s egy 
nagyszerű női jelenséggel való szem« 
bekerülés felemelő borzong ísa suhant 
át idegzetemen. Nem mintha Jeritza 
tökéletes énekhangu színésznő vagv 
akár csak tökéletes szépség volna! 
Nem: de van megjelenésében vala« 
mi olyan fenségesen előkelő, egész lé« 
nyében valami olyan — bizonyára öp 
tudatlan magasabbrendiLég, am; 
a kivételes emberpéldányokból áradó 
pezsditő varázs titokzatos erejével 
hat. Ez a magas, szőke, nem is tub 
ságos nemes arcú morva nő, a mai 
európai színpad egyik legelső tüne« 
ménye. 

Mikor a Tosca első felvonásában 
kilépett, nem a hagyománvos bottal 
s kalappal a kezében, hanem vala« 
mi hosszú köpenyt elől összefogó 
kéztartással s a darab barna Tos* 
cát követő utasítását fölényesen ig* 
norálva világos szőke hajzattal, eny« 
he esztétikai idegsokkot kaptam. A 
kellemes meglepettség első másodper« 
cei multán persze tudatossá kezdett 
válni bennem ez a rendkívüli hatás. 
S a nő minden mozdulata, hangja, 

testtartása és elhelyezkedése egyre 
világosabbá tette előttem varázsának 
titkát. Jeritza ugvan nagyszerű éne« 
kesnő, kitűnő színésznő is, első sor« 
ban azonban mégis mint dekorativ 
jelenség, mint az emberi faj egy 
csucspcldánva mint nagyszerű testiség 
bűvöl el. Ivicsi fej, magas alak, hosz« 
szu lábak, ez a háromság szépségének 
az alapja. Egy más alkalommal kcí 
osztályra osztottam az embereket s 
főleg a nőket: végtaglényekre s tömbi 
lényekre. Az egyik tipus testén tul« 
tengenek a láb, a kéz, a nyak, a hosz« 
szukás és rendesen felülről lefele irá« 
nyúló alkatelemek, a másikon a mell, 
a törzs, a csipő«vidék, a tömbszerü. 
hegyes«völgyes részek uralkodnak. 
Az egyik csupa vonal, a másik csuna 
felület. Nos, Jeritza iskola«példánva a 
végtaglénynek. Alig van csípője és 
melle ennek a nyakigláb nőnek; azt 
lehet mondani némi túlzással, ho"v 
a lába rögtön a nyaka alatt kezdődik. 
Igaz, hogy ez a fenségesség és előke« 
lőség mellett bizonyos tulszikár gén« 
szerűséget is ad a megjelenésének. 
Mintha rudakból volna összerakva 
olyan; olykor mikor egyenesen áll s 
nem éppen rövid nyakával előrenvu« 
lik, egy emelődaruhoz hasonlít. A 
dereka lábaihoz viszonyítva olyan 
rövid s a lába olyan arányosan tő« 
rik a térdnél meg, hogy mikor az 
első felvonásban a Cavaradossi festő« 



2. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

állványa előtt a lépcsőn összekupo* 
rodik hosszú teste, egy nagy Z bctüt 
alkot, melynek feíső s/ára a felső 
teste egyenes a csípőig, középső s/ára 
a comb; a és alsó szára a lábszára. 
Igaz. hogy bármily szép a testnek ez 
a neme tágo'ód '-v m int az cm-
bernek eszébe juí a kissé tulcsopios 
test népszerűsége: nekem legalább 
ez >t < az eszembe, hogy előad 's 
i' • e a nőt összehajtják, mint 
e kcvct Uő íokb; a ha> • 
viszik. 

ir.-nyc- és nagy vona'ak 
szé"> ' "K-n rejlik . eritza v > 
M- :» wis Anyain;-szépségek hi « 
n\( , - ' 1 mep.lele éséből. M*>r ma.ga 
; : a• ea is est.: .s és i.eve -
mond'. ' az hin !•« keressük raita 
a nv;1 a-ii'i a ké iél azokat 
az e< / tili • ; 1-- '(•' c • c ek 

szei. . 'cri./a ug. anis északi, germán 

A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA 
M. kir. Operaház: A színpad Jelfy Gyula fölv. 

vagy szláv tipus s igv érthető módon 
nincsenek meg benne t -n ' - ! - » *-ï rí 
va'" ' s^emita szépségeken olv gva* 
ko icsic ... !• n : sra rajzú, 
nagyszerű mozg su. de k >sé "«csontos 
és hii'pg qs-.iki mesehercegnő Jeritza. 
Dante (>;• >. ?c Rose . nőalak jaira 
c m l é ' c " . 

• i t i agyon szén és elég erős; 
h '• <r> 1 /'T1 r. é r S igv ab 

- ; ló re a • ia mondás: 
)i b he H" ív s". \ :nély, 

ború • : v c kire ezé se 
- ' <//; -lé mas, mint a 

en' érzelmek 
ne • (>• viszont 

••I iv » ' i k k a s z í 
r- é'-CZs 

te;ni. Mim den;• ;; 5?- ev 've: nagvszerü 
ú : I .'• •'• ;,*iő szi« 

varázsa 
I Mi . de gondolatokat is 

ébreszt. ' 
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I 3 p ó ü y j U N D O R ^ 

BJRTÚK %ÉmOL 
Äkékszakállú herceg vára" operai 

bemutatóján a leglelkesebb vol 
a lelkes tapsolók hatalmas gár« 
dájában Bródy Sándor, aki mi t 

szinmüiró és regényiró világhiresség, de 
akiről senki nem tudta mostanáig, hoj'y 
a zenének is rajongó hive. Valőságg 1 
színházi rejtély volt Bródy egy operai 
premiéren mjjit fáradhatatlan tapsoló 
Érdekelt minket ez az uj Bródy, Sándor 
bácsinak ez a váratlan és rejtélyes megs 
nyilatkozása, elmentünk hát hozzá érde * 
lődni, mióta és miért lett zenei habitü r' 
A világhírű magyar irót nem iróaszta'á« 
nál ülve találtuk, ahogyan ezt a naiv o1« 
vasók képzelik, hanem ágyban feküdt is 
szivarozott. Megkértük, mondja el, mi 
van a rejtéllyel. Szokása ellenére, Sándor 
hácsi ezúttal szívesen nyilatkozott: 

— Nemcsak zenei szenzációim kii* 
zött a legnagyobb „A kékszakállú hev= 
ceg vára", hanem amióta élek es a 
művészet iránt érdeklődöm, a Bartók 
darabja gyakorolta r.V", a legnagyobb 
hatást. Egy véletlennél fogva, a pre 
miéren már negyedszer hallgattam 
végig. írott színdarab — pedig min-
mübiráló is dolgozom jó pár eszten 
deje — nagyon nehezen megv belém, 
i'gy, hogy több napra és tör-'' fö : 

násra osztva szoktam csak vég'-<4-
nézni, ez az .opera viszont revs!-á ;ió 
volt előttem, mint egv uj világré z, 
valami kinvilatkoztatás«féle. i gysze..« 
re érintkezésbe jutottam a muzsik.«« 
va', mellyel eddig annyi összeköttr« 
tésem volt csak. mint a legközönsé-
gesebb civileknek. 

- Nem akarok túlzásba menni, d3 
az a meggyőződésem, hogy Bartók 
Bélának ez a darabja a legnagyobb 
dolog, ami itt, ebben a városban az 
én életemben történt. Arról beszél« 
nek, hogy nincs benne melódia. Ben« 
nem egészen ismeretlen forrásait fa-
kasztotta a legkülönösebb melódiák« 

:.ak és a legnagyobb gyönyörűséget 
szerezte. Egy ur és egy igen szép 
hölgy ült mellettem a főpróbán és 
most emlékezem rá, hogy amig az 
előadás tartott , szives kérdéseire — 
elfelejtettem válaszolni. Nagyon sze« 
vetném valami módon meghatározni a 
hatást, melyet a zeneköltemény rám 
vett, én tudatlan, csak példával tu« 
dorn: 

— 8—9 éves gverek lehettem, ami« 
kor parasztcselédünk Egerben elvitt 
Bartakovics érsek temetésére. Termé« 
szetes, hogy a parasztasszony7 bebuj t 
velem a székesegvház kriptájának a 
r::élvébe. 27 harang zvgott azalatt, a 

BARTÓK BÉLA, BALÁZS BÉLA 
A kékszakállú herceg vára szerzői. 

Pcpp Rezsi fslv. 
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tömjénfüst ráült a mellemre, az 
eszembe meg volt, ugy hallottam, 
hogy az érsek szivét aranyvederben 
— amig földi hüvelyét itt az ezüst* 
koporsóban a kő alá helyezik, — négy 
fekete paripa viszi szülőfalujába, 
Bélába. A cseléd hol sirt, hol neve* 
tett, de azt se tagadta meg magától, 
hogy meséljen a gyereknek. Azt me* 
sélte, hogy fenn egy borzasztó szép 
püspök, Haynald nevü papol, fiatal 

HASELBECK OLGA 
M. kit. Operaház — A kékszakállú herceg vára 

Papp Rezső fölv. 

KÁLMÁN OSZKÁR 
M. kir. Operaház — A kékszakállú herceg vára 

Papp Rezső fölv. 

és aranyszájú. (Ö is hitte, én is, hogy 
tényleg aranyból van a szája). Még 
azt is mondta, hogy olyan kitűnő 
püspök, hogy hét gyönyörű zsidóasz^ 
szonynak udvarol. Harangszó, töm* 
jén, mese, erotika, az egész rendki* 
vüli nagy érzés és hallás, élet és át* 
szellemülés, amely akkor végbement 
bennem, most egyszerre váratlanul 
felkem legmélyéből, amelynek létezés 
:ét nem is tudhattam, egyszerre tört 
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elő és ez zúgott és zengett, amig a 
színpadon énekeltek. Ilyen példáza* 
tokból tudnám csak a hatást valahogy 
megmagyarázni. Ha vakmerőbb aka* 
rok lenni és teoretizálok, azt hiszem, 
hogy a bátorság, a nem friss tradíciói 
val való szakitás, az u j erő, minden 
művészeteknek ez az éltetője, csap 
ki belőle a magyar zseni munkájából, 
amely mögött óriási kultura, de egv* 
szersminden szeplőtlen szűziesség is 
ragyog. 

— Az előadás is nagyszerű volt — 
mondta tovább Bródy. — A két éne« 
kes fiatal, hittel teljes, agvon nem 
reklamirozott egyéni hang. (Én a szö-
veget se bántom.) Balázs Béláról leg* 
kisebb elragadtatással emlékeztek 
meg kartársaim, ugy vé'em, nincs iga= 
zuk, egyszerű, szinpzerű és poétikus 

az és ha ez a poézis nem is őseredeti, 
a mintája is kitűnő, a másolat is jó. 
Az operalibrettisták között igen ma= 
gasan áll ez a Balázs, aki itt különös* 
képen szimpatikus is, mert nem egy 
népszerű zeneköltő hü és önfeláldozó 
szolgálatába állott. Bartók mondta 
nekem a főpróba után, hogy nagy 
hálára van neki kötelezve s neki 
egyenesen kellett ez az operaszöveg. 

— Nem szeretnék kizökkenni ab? 
ból a nagyszerű hangulatból, melyben 
engem az opera napok óta tart, na* 
gyot kell neked mondanom: ezt a 

4szép májust is felejtem, folyton ez az 
emberszülte remekmunka jár az 
az eszemben, e körül fordul az életem 
módja is, s már számítgatom a napos 
kat, hogy mikor hallom újra. Jobb* 
nak és nemesebbnek érzem magam, 
mintha megnőttem volna magam 
magamban és képzeld csak el, eme 

Bánffy Miklós gróf, Zádor Dezső, Bartók Béláné, Kémúuly Jenő. Bartók Béla, 
Tango Egisto. " Jelfy Gyula '/eV. 



négy nap óta nem volt meleg kártya 
a kezemben. 

— Bartók nem csinált magának 
olyan nagy ügyet a maga opuszábói és 
ami körülötte történt. Soha szerző 
még olyan kevésszer ki nem ejtett'e 
müvét s a főpróba reggelén egy nagy 
kottát hordozván hóna alatt, mind 
arról beszélt, hogy a próba után Stra« 
viczki egy balletjét fogja Tango szo« 
bájában eljátszani. Vá j jon fog«e a 
mü a grófnak tetszeni, előadat ja«e, 
ő nagyon szeretné. Bizonyos, hoöv a 
szerencsés véletlen, ami entíem ahhoz 
jut tatot t , hogy ezekben a napokba.;.» 
sokat lehessek együtt Bartókkal, nagy« 
bar. hozzájárult ahhoz, hogy munká« 
jának nagy szépségét és korszakos 
különösségét megérezzem. Az ember 
és a munka egy, az egvik megmag ra= 
rázza a másikat, az ember nagyon fö= 
lőtte áll az itt körülötte hemzsegő, 
önmagukat a áhuzó figuráknak. Az 

BARTÓK BÉLA 
A kékszakállú herceg vár.! 

kétségtelen, hogy ez a vékony, őszülő 
fiatalember szuverén, s igen nagy ur, 
olyan nagy, amilyen csak egy ilyen 
szegény muzsikus lehet. 

* « « 

— Kiváncsi voltam a faj tá jára , 
akikből származik és akikkel együtt 
él. Olyan jó volt hozzám, hogy bemu« 
tátott az édesanyjának, aki egy igen 
erőteljes ősz úrhölgy és fia dicsősé« 
gère a legfőbb megjegyzese ez volt: 

Nézze, Béla milyen sovány! Na« 
gyon is sokat dolgozik. 

— A familia nem muzsikus, mint 
ahogy a zenetörténetből a nagy mu« 
zsikusokról tudjuk, ez maga ami és 
maga lett. A kislánya még tréfából se 
üt a billentyűkre és Bartók nevetve 
beszélte a premier utáni délelőtt, 
hogy a gyereke, aki már nyolc éves, 
nagyon el volt ragadtatva a neveze« 
tes estétől, csak egyet kifogásolt, 
h o g y a zene zavarta és nem értette 
a szöveget. 

A felesége viszont a költőnek 
csupa muzsika, alakja, vonala, mint 
egy Puchevant«kép, szép fiatal, olyan, 
aki mellett igazán lehet komponálni. 
Tanitvány ra volt a tanárnak és most 
munkatársa a népdalok gyűjtésében 
és zsorgalmasan másolja kottáit, ter« 
mészetesen imádattal és tűzzel. Az 
a ,nagy«nagy gyűlölet, amellyel el« 
hagyott öreg zeneszerzők, tehetetlen 
sablonvitézek, dallamvadászok és 
megavasodott professzorok — körül« 
veszik Bartókot, nem juthat a kö« 
zelébe, alkalmasint ettől az assz« 
szonytól, ezért lesz olyan könnyű el« 
viselni mindezeket a keserű és ártal« 
mas ellenségeskedéseket. Bartókon 
semmi nyoma, hogy a lipótvárosi ka« 
szinó zenetudósai, professzorai és a 
nem jó hallású Ruszt József 8 eszten« 
deig akadályozták meg müvének elő« 
adásában. Egyáltalán ugv hat rám 
Bartók, mint aki bizonvos a doigá« 
ban, azonfelül nem is törődik a maga 
dolgával, hanem csak azzal, amit esi« 
nál. — Ealun lakik, be«bejár Pestre, 
^era volt petróleumja és szene a té« 
'en, azért nincs u j munkája, de 
Bánffy gróf, aki legnagyobb tisztelőie, 
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majd kitalpalja a minisztereknél, hogy 
a következő télre legyen egy kis pet= 
róleumja, szene is. 

Most pedig kedvem jönne arra, 
hogy elmondjak néked egvetmást ar* 
ról, mi minden járt a fejemben, ami= 
kor az első szinpadi próba után má* 
moros fővel elhagytam az Operát. 
De nem egv cikkre való, hanem egy 
kötet anyaga jár az eszemben s mi; 
vei dilettáns lenni nem szeretnék, 
abban bizakodom, lesz még módom 

a magam mesterségében, a regénv* 
Írásban valahogv megirni egv magyar 
zseni születésének, küzködésének és 
diadalának valóban regényes törté« 
netét. 

A NEMZETI S Z Í N H Á Z B A N az első ;lcl= 
Utáni, clőatfás 1S1>7 ápr. 4 ón, vasá rnap vol t ; 
s/inrc került Katona örökbecsű Bánk bánnia. 
A ••. cU'rt oly nagy volt a tolongás, hogy 
l o \ > ű ! ( i ».;•!{ i llett a tömeget szétosz* 

Mit egy óra hosszáig szü« 

CIPÖÖSSZE1RAS. Kit 
iró sétált a minap a zsus 
íolásig mcgic't Duna« 
korzón. A / « 'k ujyiág« 
iró barátf.ágo-,.m köszönt 
egy csudaszép arcú, gy'o-
nyörii tcr ireíü, szőke 
leánynak, :;ki igyanésal, 
barátságos mo n'y kisé= 
reteben viszonozta az 
üdvözlést. 

— l . ' g . y n é d m e g ' c :t 

a lánv t. — s 'U a ezt <e 
s z é p s é g : ,• . j - • h o g y 

a i i p ő ö , • i Í v b e n 

harminc p »őt v.M 
lott a magáén.ik. 

— S z e n t !>•.••>, m e n n y i 

c i p ő ! H á t k i . , m i 

csoda ez a 1 > ? 
— N e m i tv e r e '•? V 

a G a s i n o l e e V , i c - e b b - -

mo::'u'lábos é •cosnöje. 
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Boldogság 
Drasche^Lázár Alfréd darabja a Víg-
színházban 

ÄVígszínház színpadán szóm* 
baton este elegáns megjele« 
nésü, karcsú frakkos ur fogja 
megköszönni a közönség tap* 

sait, melyek — az előjelek után ítélve — 
őszintén és lelkesen fognak felszállni 
hozzá minden felvonás után. Szerző« 
avatás lesz megint a Vígszínházban, de 
az u j szerzőnek régi hálából is fog tap« 
solni a közönség, mert ez az uj szerző 
Drasche^Lázár Alfréd, foglalkozására 
(majdnem az irtuk: mellékfogalkozására) 
nézve miniszteri tanácsos, de mint no« 
vellista és regényíró régi kedves ismerőse 
a magyar közönségnek. 

A „Budapesti Hírlap" és az „Az Újság" 
közölte egy időben meglehetősen sürün 
Drasehe«Lázár Alfréd novelláit, melyek 
érdekes meséjükkel, finom lelki problé« 
máikkal sok hívet szereztek az iró szá« 
mára. A napilapok népszerű tárcaírói 
közé tartozott már Drasche«Lázár Alfréd, 
amikor egyszerre elhallgatot mesélő 
tolla. A rokonszenves írót teljesen lefog« 
lalta magának a politika és a hivatali 
működés, bár a miniszterelnökség ez az 
egyik legfiatalabb miniszteri tanácsosa, 
még hivatalosan is meg tudott maradni 
az irodalom egy ága mellett: átvette a 
miniszterelnökségi sajtóiroda vezetését 
és több éven át az egész saj tó és a ma« 
gyar közélet nagy megelégedésére volt 
ebben az exponált pozícióban. 

A szépirodalomtól azonban nem tud 
egykönnyen elpártolni az, aki ezzel a 
misszióval egyszer már közeli viszonyban 
állt és Drasche=Lázár Alfréd publicisz« 
tikai működése mellett is folytatta szivcs 
írásait. A napilapok tárcarovatait most 

•már elkerülte, de novellák helyett na« 
gyob méretű és koncepciójú müvekbe fo« 
gott, olyanokba, amelyek nem a pillana* 
toknak készülnek, hanem hosszas elmé« 
lyedés, huzamos cizellálás eredményei. 
Regényt irt Drasehe«Lázár Alfréd, nem 
is egyet, de rövid egymásutánban hárs 
mat, melyek mindegyike irodalmi ese» 
mény lett. A „Tüzpróba" az előkelő ma« 
gyar társadalom pompás rajza és oly 
nagy sikere van, hogy még mozidarab is 
készült belőle, eltekintve attól a sok ki« 
adástól, amit ez a vaskos könyv már 
megért. Utána következik az „Enyém 
vagy", majd „Az átkozott pénz", melyek 

mindegyike ma is a legolvasottabb ma« 
gyar regények közé tartoznak. 

A regénytől már csak egy lépés kell a 
színpadhoz és ezt a lépést teszi most 
meg Drasche«Lázár Alfréd, kiben szom« 
baton este a Vígszínház közönsége egy 
rendkívül érdekes és még nagyon sokat 
ígérő modern drámaírót fog megismerni. 

Boldogság a cime Drasch&Lázár da« 
rabjának, mely mint a regényei is, rend« 
kiviil érdekes lelki problémát vet fel. A 
hárömfelvonásos színmű hőse Hilári Já« 
nos szobrász, aki férfikora delén eltánto« 
rodik feleségétől, holott igazán és nagyon 
szerette az asszonyt. A nagy válságnak 
oka Takács Olga, egy fiatal lány, aki ki 
mint modell kerül Hilári házába és oly 
nagy hatással van a művészre, hogy an« 
nak nem tud ellentállni. A szép modell, 
teljesen akaratán kivül, tízéves boldog 
házaséletet ront meg, de ő maga sem 
tud megküzdeni a vágygyal, mely Hilári 
karjaiba kergeti. A két, különböző lélek» 
bői és finom érzésekből összetett asz« 
szony önmagával való vívódásain épül fel 
az egész darab. Olga, a modell, aki vará« 
zsos szépségével ej tet te meg a szobrász 
szivét, nem akar út jába állni Magda, a 
feleség, boldogságának, de viszont jóvá 
sem tudja tenni azt, ami történt. Hilári 
is nagy válság előtt áll: választania kell 
a két asszony között és a szive végül 
Olga mellett dönt. A hitves pedig maga 
a lemondás legszebb glorifikálása: Magda, 
aki nagyon szereti a férjét, maga nyit ja 
meg az utat Hilári előtt 

Rövidesen ez a „Boldogság" meséje, 
váza, az egységes, világos koncepciójú 
drámát azonban az irói kvalitások meg« 
kapó eszközeivel teszi dússá, színesen 
csillogóvá Drasche«Lázár Alfréd, kinek 
népszerűségét, előreláthatóan u j irányba 
fogja fokozni a vigszinházi premiere. 

A Vigszinház az uj szerző iránt való 
előzékeny figyelemmel viszi színpadra a 
darabot. A szereplők kicsiny gárdája a 
legjobb nevektől ékes. Hilári szobrászt 
Góth Sándor személyesiti. Magda szere« 
pét Makay Margit játssza, aki brilliánsan 
oldja meg a nagyszabású művészi fel« 
adatot. Takács Olga szerepében pe« 
dig Gombaszögi Ella jut számára 
egészen u j zsánerű, érdekes ala» 
kitáshoz. Még két kisebb szerep van a 
darabban, melyeket Gajáry Márta és 
Kardos Géza töltenek be és kitűnően 
egészítik ki az együttest. 

A rendezés Góth Sándor mestermun« 
kája, az előadás eleven és lüktető. 
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gyár 
dett, 

Rainai bábot* fellépése 
ajnai Gábort majd két esz» 

I tendő előtt az a balszerencse 
érte, hogy amikor valósággal 

I káprázatos sikerek után a ma* 
színjátszás legelsői közé emelke* 
a túlfeszitett munkától, amelyhez 

egy véletlen meghűlés járult, olyan kos 
molyan beteg lett, hogy két szinházi sze* 
zonon át tartott, amig egészsége teljesen 
helyreállt. A hosszú kurázás után azon* 
ban teljes egészséggel tért vissza Rajnai, 
s ezen a héten már fel is lépett a Pathe* 
lin mester cirnü nagyon régi komédia 
főszerepében, mely egyik legnépszerűbb 
s művészi szempontból is komolyan 
nagyjelentőségű teljesítménye volt, méltó 
párja annak a sikernek, amelylyel Rajnai 
olyan páratlan diadalra vitte a „Faun"*t. 

Tulaj donképen mindenki azt várta 
volna, hogy a két rövid felvonásból álló 
Pathelin helyett, az egész estét betöltő 

Faunt választja majd első fellépéséül, de 
erről a Nemzeti Szinház igazgatója nem« 
csak azért mondott le, mert a háború kis 
törése óta még nem szerepelt élő angol 
iró darabja, hanem azért, mert a „Faun" 
címszerepe minden színészi feladatok kö* 
zött leginkább az, amely rettenetes, ems 
berfölötti testi munkát is követel, hiszen 
éppen Rajnai példátlan fizikai kifejező* 
képessége talált hálás feladatra benne. 
Két esztendei pihenés után egyszeriben 
ilyen munkát végezni, esetleg több estén 
át, kíméletlen kockázása lett volna a 
meggyógyult művész egészségének. 
Olyan kitűnő és népszerű színész egész* 
sége pedig sokkal komolyabb dolog, 
semhogy azt kockáztatni lehetne. 

A „Pathelin"*ben azonban, ha csak két 
kurta felvonásban is, éppen ugyanazokat 
a nagyszerű egyéni tulajdonságait érvé* 
nyesiti Rajnai, mint a Knoblauch darab* 
jában, s a mostani előadás, — mely ter* 
mészetesen a hangos és lelkes siker je* 

gyében játszódott le — nem* 
csak arról győzött meg, hogy 
igazi kabinetalakitás, amit ka* 
nunk tőle, de arról is, hogy a 
hosszas pihenés nem ártott, 
sőt — ha lehetséges — hasz* 
nált Rajnai képességeinek, 
még gazdagabbá téve bő fan* 
táziáiát s még teljesebbé ku 
fejező készségeit. 

A Nemzeti Szinház jövő 
esztendei szerzőinek értékes 
és nagyjelentőségű dolog, 
hogy Rajnai itthon van, s 
hogy egészségesen itthon is 
fog maradni, s igy a nagy 
feladatok kiosztásánál ő rá 
is számithatnak. S ez nem; 
csak a szerzőknek és a szin* 
háznak öröm, hanem elsősor* 
ban az a nagyközönségnek, 
mely a mostani fellépésén is 
bizonyságát adta, hogy menv* 
nvire becsüli és szereti Raj* 
nai művészetét s a kéteszten* 
dei pihenésében is minden 
hajlandóságával hü maradt 
hozzá. 

RAJNAY GAEOT! Papp Rezső felv. 
A jó szinész legyen természet"*! 

Tai:'*. 
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Nirschy Emiiia 
iskolája 

Iskola, melyben a szépséget és a mű-
vészetet tanítják, ez Nirschy Emília is* 
kólája. Nirschv neve világszerte ismert: 
a tánc legköltőibb és legtökéletesebb mii; 
vészetét jelenti és ezt tanit ja az iskolája 
is. Nevezetes iskola ez, nincs előkelőbb 
és disztingváltabb művészi iskola az 
egész világon, mert Nirschy Emilia olyan 
válogatós a növendékek fölvételében, 
amiben választékos a művészete. Be= 
jut: ! i Nirschy Emilia iskolájába, már si= 
kert jelent és jövendőt a gycrmekleánys 
nak, aki el akar indulni a táncművészet 
nehéz, de dicsőséggel teljes utjain. Akit 
a fölvétellel Terpsichore papnőjévé avat 
Nirschy Emilia, annak az utja már ki 
van vágva, csak szorgalmán és ambícióján 
múlik: hová és meddig jut el. A nagy 
művésznő tanítása mellett valamennyiük 
számára nyitva az ut a legnagyobb mii« 
-vs/ i TTI;' asságok felé. 

ILLÉS BÖSKE 
NIRSCHY EMILIA N ö \ ÉNDÉKE 

Angeio fölvétele 

Nirschy Emilia szigorú oktatója váló« 
gatott növendéksgárdájának. Amilyen szi= 
goru önmaga iránt, olyan követelő azok* 
kai szemben is, akiknek sorsa és jö= 
vendője rá van bizva. Módszere talán 
legelső a világon és titka ennek a csodála« 
os talentumfejlesztő módszernek éppen 

Nirschy Emília kivételes művészete. 
A Színházi Élet mai számában bemu-

tat juk Nitschy Emilia növendékeit, a leg« 
kiválóbbakat, akiket szigorú kritikusuk 
méltónak itélt arra, hogv már megjelen* 
jenek a nvib .í ;r előtt. i i nevek, 
: Ns i •• i' ín .1 ••• . bo • 'ás ím) 

idejét élők, büszkék es baldogok, ho^y 
N irseh v • l;mili.i növendékei es szerencsé« 
sí k. hogy a/, ő tanításával indulhatnak 
ei a dicsőség felé. 

SUR \ N Y MARTA 
: .iRSCI I "> EMILIA NÖVENDÉKE 

S/re/íN;:,';/ f.S.v. 
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Médi 
A három a kislány folytatása. 

ányan lehettek, akik az el ő 
Schubert operettben gyönyör; 
ködve a végén felsóhajtottak: 

— Már vége? Elhallgatnám, 
holnapig is! 

Hát most meglesz a folytatása is a sok 
édesen bangó, szivbe*lopózó, fülbemászó 
dalnak, amikkel fíerté Henrik oly párat* 
lan módon népszerűsítette Schubertet. 
Reichert és Willner, a szövegírók, ezúttal 
Lafite komponistával társultak, aki szín* 
tén egyike Schubert legjobb kultiválói* 
nak és a bécsi siker nyomán tudhat juk 
már, hogy kitűnő érzékkel és hozzáértés* 
sel oldotta meg feladatát. 

A Médi, akiről az uj Schubert operett* 
ben van, a Három a kislány Médijének a 
leánya. Az első Médi most már eladó 
lánynak az anyja, de azért maga is fess, 
derék, szemrevaló asszonyság, azaz talán 
nem is illik így beszélni egy bárónőről. 

DOBROVITS MARTA 
NIRSCHY EMILIA NÖVENDÉKE 

Angelo föiv 

Mert hiszen Schubert báró csakugyan fe* 
leségül vette Tschöll papa legkisebb le* 
ányát és most szolid családfő, aki a&ban 
fárad, hogy férjhez is adja Médikét. 
Ajánlanak is egy szépreményű if jút . 

Hogy ez az if jú nem várja be a szülők 
út já t és már előbb is megismerkedik Mé* 
divel, az az operettlogika szerint egészen 
természetes. De az is természetes, hogy 
nehézségek tornyosulnak a szerelmesek 
fölé és bizony az első Médi abba a hely* 
zetbe kerül, hogy a maga történetének el* 
mondásával kénytelen vigasztalni, csilla* 
pitani a második Médit. 

Ezzel az elbeszéléssel végződik a má* 
sodik felvonás és ez alkalmat nyúj t arra, 
hogy felvonulnak előttünk a Három a 
kislány cselekményének és zenéjének 
legszebb motívumai. Nem is kell félni, a 
szerelmesek megkapják egymást, amihez 
hozzájárul egy rokonszenves magyar kis* 
asszony készsége és kedvessége is. 

Ha elmondjuk, hogy Médit Péchy Er* 
zsi, a magyar leányt Kerényi Gabi játsz* 
sza, hát elgondolhatják, hogy milyen 
pompás, egyvivásu két szerep jut a pri* 
madonnáknak. A fiatal mamát Pálmay 
Ilka kreálja, akit gyönyörűséggel lát vi; 
szont a budapesti közönség. De nem ki* 
sebb örömmel fogadják bizonyára azt a 
hirt is, hogy Tschöll papát annak kre* 
álója, Vendrey Ferenc fogja játszani. 

•ru f^Éinè t n ^ i ^ T ^ l ^ r ^ ^ t f W / r t i / n ! ^ m , i , 

KÖKÉNY ILONA FEKETE* 
KÁVÉZIK. Példátlan az a lel-
kes fáradhatatlanság és az a 
szeretetreméltó kartársi együtt* 
érzés, melylyel Kökény Ilona 
fölkarolta a nagybeteg Sajó 

Géza ügyét. Két napon át járta Pestet //er* 
czegh Jenővel és összeszedett felülfizetésekea 
ötezer koronát, de még ezzel sem érte be. 
Szombaton volt az előadás és Kökény vasár* 
napra feketére volt hivatalos egy előkelő csa= 
Iádhoz. Kitűnő társaság volt együtt és fekes 
tézés közben valakinek az az ötlete t ámadt 
hogy a művésznő énekeljen. Az Ich bin die 
Grefte-'t kivánta hallani, mert nem lehetett 
ott a Sajó javára rendezett kabarén. 

— Lehet — mondta mosolyogva Kökény —-
de akkor meg kell fizetni a belépti dijat. Egy 
zsöllye ötven korona. 

Tizenöten voltak a feketekávén, mindenki 
boldogan fizette le az ötven koronát. Kökény 
boldogan énekelte el a kupiét, még ráadást 
is adott szívesen, hogyne adott volna: megint 
gyűjtött 750 koronát a nagybeteg Sajó Gézá* 
nak. 
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M kö s zivil ember fiai 
— A rendező a darabról. — 

Annak az egészen különváló stilusnak, 
amit Hevesi Sándor dr. a Jókai dramati* 
hálásokban megteremtett, ez a dupla szin* 
darab mintegy a teljes kifejlődését je* 
lenti. Alig van szó, ami nem a regény* 
bői vett idézet lenne, minden kedves 
mondás, minden érdekes tréfa és min* 
den ékesre himzett regényes frázis jelen 
van és a regény ismerős jelenetei plaszti* 
kusan és drámai következetességgel fej* 
lödnek egymásból, ebben a sajátságos szin* 
padi mozaik*művészetben. A rendezőnek 
nincs más dolga, mint arra vigyázni, hogy 
az élő regény valamely szinpadi kasírozott* 
ságban vissza ne fejlődjék papirossá s a 
drága humor és a daliás érzelmesség, 
amit Hevesi dr. maradéktalanul transz* 
ponált a szinpadra, ott megkapja illő fé* 
nyét és csengését. Nem könnyű munka, 
különösen most, amikor tudvalevőleg há* 
ború van és a legtisztesebb szándékok 
egészen fantasztikus apró nehézségekbe 
botlanak bele, de hallatlanul mulatságos, 
mert a piktúra a gesztus és a beszéd össz* 
hangzatos egységében. — amit talán 
csak maga a rendező érez, hiszen az ő el* 
képzelése és a rideg való nem minden 
ponton találkoznak, — mint valamely ár* 
tatlan tréfa sikerültén, el lehet gyönyör* 
ködni a fejlődő próbák alatt. Pláne, ha 
az ember oly kitűnő és készséges sziné* 
szekkel dolgozhatik, mint akikkel e so* 
rok Írójának dolgozhatni adatott, akik* 
nek ő azt a legnagyobb, talán egyetlen 
rendezői örömét köszönheti, hogy az 
eredmény megközelíti az elképzelést és 
a kész munkában nem botránkoztatják 
SBAIS ' u a p a ^ j a j sa jsn^iji-Df v ^«q iq o j p j u 

ag percek nem fekszik meg a nagyér* 
demü közönség idegeit. 

Márkus László. 

Világnak talányát keresi a férfi. 
Legtávolabb zugát kutatja, megkérdi. 
Szenvedély örvénye ha megnyil szivében, 
Ezt a szép világot meg nem érti még sem. 

M Pillangó 
főhadnagy 
Bemutató előadás a Király-színházban. 

Junius 7*én pénteken, bemutató lesz a 
KirálysSzinházban, megkezdi a sikerso* 
rozatot a Pillangó főhadnagy, Martos 
Ferenc* Harmat Imre és Komjáthy Ká* 
roly elmés, vidám és pompás zenéjü 
operettje. A darab librettója egyike a 
legmulatságosabbaknak, zenéje pedig 
eddig legjobb munkája a fiatal, nagy* 
tehetségű zeneszerzőnek. Minden elő* 
föltétele megvan tehát a szerzők részé* 
ről egy nemcsak nyári, hanem messze az 
uj szezonba elhúzódó sikernek is, vi* 
szont a szinház is mindent elkövetett, 
hogy ezt biztosítsa. Rátkai Márton eb* 
ben a darabban lép föl fölépülése után 
először újra a Király*szinházban és 
nagyszerű kedvvel készül pompás uj 
szerepére. A szereposztás maga meg* 
mondja, milyen sorozatot vár és várhat 
is joggal a szinház a Pillangó főhad* 
nagytól. Tábornok — Szirmai Imre. Ez* 
redes — Latabár Árpád. Ezredesné • 
Szentgyörgyi Ida, Katalin — Lábass 
Juci. Csollán Manó — Rátkai Márton. 
Pillangó főhadnagy — Nádor Jenő. Ka* 
dét — Mányoki Gizi. 

A bemutatóra a szinház már árusítja 
a jegyeket, vagy talán már nem is áru* 
sitja, mire e sorok megjelennek. Az 
első előadásokra ugyanis tekintet nélkül 
a bemutató terminusára, már egy hónap 
előtt túljegyezték a páholyt és földszin* 
let. 

Z. Molnár László első kritikája: ,.. . . Meil* 
hac és Halévy Nevelőjében nagyobb reme? 
nyekre jogosító tehetséget ismertünk meg. 
(Molnár László) aki még csak az előkészítő* 
osztályt járja és máris meglepő rutinnal és 
finom komikai éllel egy igen nehéz szerepet 
teljes hatással tudott eljátszani." 

(Pesti Hirlap, 1902 márc. 17., a Színészt 
akadémia vizsgája alkalmából.) 
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SZÍNHÁZI ESTÉK 
Irta ROBERT JENŐ 

Róbert Jenő, a berlini Resi« 
denztheater igazgatója, aki ju* 
nius elsejétől kezdve vendéges« 
téket rendez társulatával a Fővá« 
rosi Orfeumban, kitűnő iró, sőt 
kitűnő magyar iró. Alábbi cikke 
érdekesen világitja meg annak 
a színházi embernek a szempont« 
jait, aki kis magyar ügyvédből, 
pár rövid év alatt Európa legelső 
színházi tekintélyei közé kü 's 
dötte fel magát, idegen földön. 

I. 
A rendezés művészete sem több, sem 

kevesebb, mint minden más művészet: a 

rendező, — a nyugvó húr, fölfogja vala= 
mely drámai mű ránézve sajátos hangját 
s továbbzeng i . . . egy szini előadásban. 

(Az eljárás első fele, mint látjuk, tel« 
jesen azonos annak a művészi tevékeny« 
ségnek első felével, amit kritikának hív« 
nak.) 

A drámai mű: un coin de la nature. 
Egy bizonyos, határozott természetszög« 
let. A visszaadásban egy bizonyos, meg« 
határozott temperamentum jut érvényre 
— szuverénitásra. 

Egyik vagy másik „Szinházi est" talán 
ezt muta t ja : egy drámai mű hatását a ren« 

ezőre. Ahogy talán „A sirály" egy em-
berfaj ta megdönthetetlen sorsára nyit 
perspektívákat. Ahogy a „Szerelem tra* 
gédiája" egv világnézetet mutat: egy el« 
helyezkedést az asszonyokkal, szerelmük« 
kel, ősin sajátos élményeik tartalmatlan« 
ságával szemben. Ahogy „A megmentett 
Velence" bizonvos erős és tudatos elősze« 
retetet árul el a ma kérdései és a ma fe« 
leletei iránt, (mert az élet: a mai nap, a 
k-ien óra, az örök utolsó pillanat.) 

TI ven a hang, melynek a rendezésben 
'ovább kell zengenie. A továbbzengés 
természetesen csak az egyes megvalósult 
szinielőadásokban hallható. 

Ez lehetne összefoglalás: „Ahogy a 
napnak szüksége van egy szemre, hogy 
világithasson, a zenének egy fülre, hogy 
hangozhasson; éppigv minden mestermü 
értékét, művészetben és tudományban, a 
velük rokon s rájuk alkalmas szellem te« 
szi lehetővé, melyhez szólanak. Csak az 
biria a varázsigét, mely által az ily mű« 

K ORTH Y R Í W T 
NIRSCHY EMILIA NOV ENOÉKÉ 

Labort fölv. 

vekbe bűvölt szellemek megelevenednek 
s megmutatkoznak." 

F, szavak különben Schopenhauer Ar« 
túrtól valók, ő irta le ezeket, — nem 
is sejtve holmi „rendezési művészet"« 
ről, — a Parerga és Paralipomena két« 
száznegyvenedik paragrafusául. 

A „könyvdráma" kifejezés pleonazmus. 
Mint ahogy a „könyvregény" kifejezés 
kifejezés pleonazmus volna. Mégis csak 
ostobaság (de vakmerőség is) azt vitatni, 
hogy a költő, aki alkotása számára a drá« 
mai formát választja, ebben kevésbé lesz 
.kész", mint a regényformában, hogy 
ilyenkor még a szinpad támogatására is 
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szükség van, hogy a műalkotás ilvenkor 
csak az előadás pillanatában lesz telje* 
ícn „bevégzett". Ez ostoba és vakmerő 
állitás. A dráma — mint minden egyéb 
műalkotás — önmagábanv éve befejezet t 
és a művészi valőrök, melyek Hamletben 
vagy Tassoban vagy a Magános ut*ban 
megvannak, ugyanazok volnának is, ha 
akár a színház színészt ivei, dekorációival, 
bútoraival és rekvizitumaival egyáltalán 
,i világon se volna. 

De éppen ezért : a szinielőa 'ásnak sa; 
•itos, külön művészetnek k :!í lennie, ha 

egyáltalán értelme, jogosul!-.iga ingyen. 
A dráma meglévő — s ismét '" ' : könyv* 
formában is bevégzett aikotásvoirát a 
színpad kézzelfoghatóságával „kommen* 
' Uni", nyomorúságos ügyecske volna, s 
milv hasonlí thatatlanul szén valami, egy 
drámai mű véletlen adottságából (s nem 
' - kell. hogy mestermü legyen) egy sa já t 

lko tás t . . . saiát melódiákkal . . sa já t 
r i tmikával teremteni! 

I 'hhen az értelemben: a színház többé 
nem tfös .: < "•• •.f-iV'iol-,",1e<-.ö""ő-irtéset. 

Khb' i a ' é.'íel'-iíiiií.n: a rendező a 
'•'i.'icpi íit>. : metafizika első és le/'* 
r,.ntos:>hí> tételét variálja, ezt mondván: 

Wel t ist m e i n e . . . Thea te r vors! i 
Vng." 

f A mil or is a ren ' ezés m n v é s z r t ' * 
" V . . . a retxdéf.és összes „művésze te i " 

rendelkezésre állnak.) 

A kritikus öntudatos büszkeséggel 
' " la a. költőnek, hogy cousin*je és 

m m kreatúrá ja . (Az a kritikus, aki mű* 
» -z is . . tehát ne tessék az újságíró* 

á"iihá • -ersi. li-a összes „kritiká"*nak 
(i ••véne/olt termékeit idegondolni.) 

Vlikor ugyanezzel a tétellel a rendező* 
vei szemben is élek, akkor eé alatt a fo* 
• / lom alatt mindenesetre — rendezőt ér* 

.!<'! tudom, hogy minden színháznál 
allien egy ur szaladgál, aki azt az örök* 

súlyos problémát bogozza, hogy egy*egv 
színész jobbról vagy balról lépjen*e be 
a színpadra, s aki a próbák kezdetét meg 
végét megszabja. Hát ez is rendező. S a 
két fa j ta között alig szokás különbséget 
látni, s ezt a különbséget ma jdnem soha» 
sem méltányolják. S az ilyesmit, hogy: 
,.A tegnapi előadás már nem annyira 
Shakespeare volt, mint inkább . . . " még 
mindig ócsárlásul mondják , holott ez a 
legnagyobb dicséret. 

Azonban . . . 
Vá j jon eleinte nem szinvakok számára 

ke.ll ett*e festeni? Botfülüeknek muzsi* 
kálni? Minden téren először a szükséglet 
elentkezik, aztán a termelés. Itt azonban 

a nemzetgazdasági törvény kikapcsoló* 
dott . Elébb van a művészet, aztán jön a 
műélvezet, s csak (szórványos esetekben) 

műértés. 
Nem kell ezen sopánkodni, de szép 

•lyugodtan megállapítani szabad. Elvégre 
nem külön sajátossága az a rendezésnek, 
nem kivétel, hanem szabály, hogy tudo* 
mányos eszközökkel művészetet és gics* 
eset egyáltalán nem lehet megkülönböz* 
tetni egymástól. És hogy — cserben* 
hagyatva a tudománytól — nem marad 
egyéb, m i n t . . . az izlés ingadozó öröm* 
érzései, hangulatai és szeszélyei, melyek 
mindig az egyes embertől s ennél is min* 

» egyes pillanattól függnek. Es hogy az 
úgynevezett végső igazságok — itt is, a 

KUT.KA MARGIT 
r SGHY EMILIA NÖVENDÉKE 

Labori fölv. 
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a A GYÜRU. Kemenes Lajos 

a legkedvesebb és legszangvíni« 
kusabb színész, Bálint Lajos 
ezzel szemben a legkedvesebb 
és legnyugodtabb temperament 
tumu újságíró és színházi em< 

ber. Csoda»e, ha nagyon szerették egymást 
és csoda-e, hogy végre összevesztek. Most ha« 
ragban vannak és persze vérmérséklet dolga, 
hogy Kemenes az, aki haragosabban harag; 
szik. Annyira haragszik, hogy még. Sőt any* 
nyira, hogy megszerezte Bálint Lajos fénykés 
pét és . . . Hogy mit csinált vele, azt csak 
ezután mondjuk meg. Van Kemcnesnek egy 
úgynevezett méreggyürüje, hatalmas, gyönyörű 
g\ürii, melynek rejteke is van és e rejtekben 
méreg helyezhető el. Az ősök hordtak ilyen 
gyűrűket arra az eshetőségre, ha ellenük íor= 
dult a királyok gyűlölete és. kelepcébe csalták 
őket. Kernenesnek van egy ilyen örökölt gyű« 
rüje. fogta hát és ebbe gyömöszölte bele Bá= 
lint Laios fényképét, mondván: 

— Olyan mérges vagyok Bálintra, hogy ha 
•"cg akarom magam mérgezni, föloldom a 
fotográfiát és azt iszom meg méreg helvett. 

m ű v é s z e t b e n is — é p p e n j ó k m a r a d n a k 
m a j d egy s i r fe l i r a t ra . 

S z e r e n c s é r e a z o n b a n n e m a végső igaz« 
s á g o k a vi lág t e t e j e . H a n e m — r e n d e z é s 
ide és r e n d e z é s o d a — k é t k é k szem, ugv 
b i z o n y . És h o g y ez a k é t k é k s z e m lehető« 
leg s o k s z o r (és l ehe tő leg s i m o g a t ó n ) néz« 
zen az e m b e r r e . T a l á n egy s z á n k ó b a n , 
mig a n a p a h ó f ö d t e h e g y e k e t va l ami va« 
lósz inü t l en róz sa sz ínne l v o n j a be, v a g y 
t á n egy n y i t kocs in Fiesole fe lé . . . 

Ez az i n d i s z k r é t k ö z l é k e n y s é g a kíván« 
c s i a k n a k szól. akik o lyan sz ivesen szeret« 
n é k m e g t u d n i : h o n n a n vesz i az e m b e r az 
az erőt , a l a c s o n v r e n d ü e l emekke l va ló 
k ü z d é s r e — h o n n a n a t ü r e l m e t nevetsé« 
ges és u n a l m a s p ö r l e k e d é s e k r e ? 

Vidéki színházban. 
A Petőfi társaság idei Vigyázó-pályázatán 
dicsérettel kitüntetett költemény. 

I r t a : BUS FEKETE LÁSZLÓ. 

Most újra kis diák vagyok, 
A szivem ugy ver s elmerengve 
Keresem, amit itt hagyott 
Egy kis diák bus könnye-kedve. 

Körülnézek, hogy hol lehet 
A lány, kit akkor ugy szerettem, 
Átsirtam érte két telet 
S azóta hányszor emlegettem. 

A bordó függöny és a kék 
Felhők a mennyezetre festve 
Rámismernek s a régi szék 
Felém köszön halkan ma este. 

Azt mondják ők : be' megkopott 
A mosolyod, szemednek fénye. 
Az élet örökös robot, 
Ezt mormolom a bus beszédre. 

Az ifjúság elfut tova, 
A vak tükör ezt súgja halkan, 
S eszembe jut az iskola 
S a vers, mit akkor rég szavaltam. 

A sok pajtás is messzi-ment, 
Ki tudja merre jár a lábuk. 
Az emlék, mint egy regiment 
Indul szivemből most utánuk. 

Cukrot veszek s a régi iz 
Emléke oldódik a számban. 
A poharakban szódavíz 
S a pulton sütemény a tálban. 

És lassan félve szembe jön 
A kis diák, aki én voltam. 
Megáll, rámnéz és köszön : 
A kincseit elpazaroltam. 

SZABADOS SÁRI 
X IRSCH Y EMILIA NÖVENDÉKE 

Angela fölvétele 
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INTIM PISTA, mit jövedelmezett a 
.Vagy Endre kabaré-előadása S a jó Gé-
za javára? 

— Hogyne tudnám! Körülbelül ti-
zenkétezer koronát. Hogy mulattak? 

— Nagyszérücn. Sőt szenzációsan. 
Maga hova tűnt? 

— Én leszaladtam a színpadra, a 
hvl a legmulatságosabb dolgok történ-
tek. Egyik kedves jelenet a. másik 
után. A színpadon tartózkodóknak is 
az volt a/t illúziójuk, hogy feléledt a 
Nagy Endre régi kabaréja. Persze, 
mindenkinek az. volt az első kérdése 
Nagy Endréhez, hogy miért nem esi* 
nál megint kabarét. Ö aztán össze* 
számította, hogy régi tagjai mit ke* 
resnek most gázsiban. Kiderült, hogy 
egy uj kabarénak, amelynek a társu* 
lata ezekből a régi tagokból állana, 
a napi rezsije 12.000 koronát tenne 
ki. Így megnőttek a hajdani kezdők. 
Ma nagy emberek mind és mind Nagy 
Endre nevelése. Csak hárman hiány* 
zottak a délutáni Höadásról: Kőváry, 
àki operáció következtében még fék* 
szik szegény, felejthetetlen Boldizsár 
Andor, aki belehalt a háborúba, és 
maga a nagybeteg Sajó. 

— Mi van Sajóval? 
— Gégetuberkulózissal az uj Szent 

János*kórházban fekszik, de már job* 
ban van. Barátainak ez a kedves meg* 
emlékezése többet használt neki, mint 
száz akó orvosság. 

— Mondja ... a I 'árosi Színházban 

több előadáson láttunk; egy bepólyált 
fejű hölgyet, ki volt az? 

— Maguk is észrevették? Dienzlné 
Rácz Ena volt, az énekesnő. Fülope* 
ráción ment keresztül, de ezeket az 
opera*elöadásokat nem akarta elmu* •. 
lasztani. Az egyik füle úgyis egészsé-
ges volt, elment tehát bepólyált fej* 
jel minden operához. Alig ismerte 
meg valaki. Most már egészen jól van 
és tovább jár színházba, de kötés nél-
kül. 

•— Mit szól az operaházi király*ést--
hez? 

— Nagyon szép volt, nagyon érdé* 
kes volt. Csak az Operaház Fényes 
nevü kardalosa számára nem sikerült 
a dolog. 0 bakának volt maszkírozva 
és egy századparancsnok, aki igazi ha* 
kának nézte, keményen meglecké)z-
tette a színpadi folyosón, hogy nem 
szalutál rendesen. Egyébként a sze-
replők mind nagyon boldogok voltak 
a cercle után, a magyar korona vise* 
lője évtizedek óta nem szorított ke-
zet a magyar művészet embereivel, 
most peclig Paulay Erzsi, Beregi Osz* 
kár, $zékelyhidy Ferenc, Ivánfi Jenő 
és Szemere Árpád személyében öten 
is részesei lettek egy*egy meleg kiró* 
lyi parolának. 

— Meg is érdemelték. Mit tud még 
érdekeset? 

— Királyokról jut eszembe, hogy 
Kálmán Imrétől képeslapot kaptam. 
Marienbadban tartózkodik és az an* 
zixot Stein és Lenbac'h,. a librettistái 
is aláírták. Azt a gyanúmat, hogy Ma-
rienbadban uj Kálmáir*operett készéül, 
megerősíti a Kálmán Imre lakása. A 
kitünö komponista ugyanis megint 
abban a híres villában lakik, ahol Fe* 
renc József és VII. EdvárJ találkoz* 
tak egyszer és ahol a Csárdáskirályné 
született. * 

— Mi van a passió*játékkal? Eb 
marad? 

— Esze ágában sincs elmaradni. Sőt. 
Junius 5*ikén már kezdődnek a pró-
bák, 10*ikén pedig már megérkeznek 
a vagyontérö díszletek. Krisztust a 
végleges szereposztás szerint Pefhes 
Imre fogja játszani. 

\ 
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- Valami érdekes családi hirt nem 
tud? ' 

— De igen. Hétfőn délben jelent 
meg az első hir arról, hogy a Nem: 
zeti Színház elfogadta előadásra La: 
katos László „A második feleség" cU 
mii uj darabját és ugyancsák hétfőn 
délben megszületett Lakatos László 
második fia. Lakatossal most mada: 
rat lehetne fogatni, olyan boldog. Egy 
cigarettatárcát tüzőtt ki annak ,aki a 
kis Lakatos számára egy nagyon szép 
keresztnevet talál, mert a naptárban 
lelhető keresztnevek egyike sem elég 
szép ilyen erős és tömzsi kis fiúnak. 

— Kereszteljék Lászlónak. 
- Már nem lehet. Az apát is ugy 

.hívják, még a nagyobbik fiút is. De 
majd talál jó nevet a család, nem kell 
félteni: Névtelep nem lesz az a gye: 
rek. Nehéz is volna neki ilyen pápá: 
val névtelennek lenni. 

— Mi van valami jó pletyka? • 
— Egy szökött menyecske, aki eb 

len már be volt adva a válóper, biin: 
bánóan visszatért az urához. A férj 
derék fiu, visszafogadta. A válópert 
visszavonták, telies a boldogság. Kár 
is volna ilyen jó komikust otthagyni. 

— Nagy Magdával mi van? 
— Nagysikerű vidéki vendégszerep: 

lései után most pihen, mert az öszszel 
nagy művészi feládatok várnak rá. Az 
Apollózkabaréhoz szerződött és ennek 
nemcsak a direkció örül, hanem a ta: 
gok meg a közönség is. 

— Ott leszünk az első őszi műsor 
bemutatóján. Valami olyan különös 
és nagyszabású készülődésről nem 
tud? 

— Hogyne tudnék, Valószínűleg ju: 
lius 44kén lesz egy olyan különös és 
nagyszabású est, olyan, amilyen még 
tényleg nem vot. Ujságiró:est lesz az 
Angobparkban az Ujságiró:Szanató: 
rium javára. Újságírók rendezik és 
közreműködik az egész irodalom és 
művészet. Képzelhetik, hogy mi min: 
den lesz ott, mennyi ötlet, vidámság 
és attrakció. A jövő héten már mond: 
hatok részleteket is. 

- Addig is siessen és biztosítson 
nekünk jó helyet a legnevezetesebb 
számokhoz. Pá! 

71 mozicsillag 
Irta: Szentmiklósi József, zenéjét sze= 
rezte: Heinitz Béla, az A pollock abarébau 
énekelte: Vidor Ferike. 

A modisztini pállátói megválók. 
A Páristucca nem lát többé már: 
A skatulyákkal örökre szakitok — 
.1 mozi:Múzsa randevúra vár. 
.1 szalonunkba nem megyek be iöbbé. 
Nem érdekel a dernier modesz, 

I Az uj mádámom világhírű firma. 
Az uj mádámom: a Páté Freresz. 
A rájererdők nem izgatnak immár. 
Nem nézek rájuk vágyón, epedön ... 
Viszontlátásra, viszontlátásra 
A lepedőn, a mozilepedőn! 
Viszontlátásra, viszontlátásra 
A lepedőn, a mozilepedön! 

.1 plakátokon én fogok ragyogni. 
Mongyö, mongyö — ha kiragasztanak 
És egy-kettőre nagyobb lesz a hirem. 
Mint Mya Máynak, Nielse Axztának. 
Ezer méter lesz a legapróbb flörtöm 
És ötezer a mámorító perc ... 
A Gellérthegyről ugrik fejest ériem 
Ha föltámad — a Pszilander Ferenc. 
. .. Ó régen mozgott valami énbennem,. 
Isteni szikra űzött törtetön: 
Viszontlátásra, viszontlátásra 
A lepedőn, a mozilepedön! 
Viszontlátásra, viszontlátásra 
A lepedőn, a mozilepedön! 

A kuncsaftoktól „Nyilttérben" búcsúzom. 
.4 drága hölgyek megkönnyeznek mind; 
S a drága hölgyek sorra megpukkadnak. 
Ha viszontlátják Grünberger Rezsint. 
Mert én leszek ,.A titokzatos grófnő" 
És én leszek „Az özvegy hableány" 
És én vágtatok százlovas autóval. 
Mert én leszek „A repülő sügán". 
Legyőzöm mindet: Carmií, Szüzán Grundét... 
Hiába néznek olyan kétkedőn. 
Viszontlátásra, viszontlátásra 
A lepedőn. a mozilepedőn! 
Viszontlátásra, viszontlátásra 
A lepedőn, a mozilepedön! 
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SZŐKE LAJOS 
;iz IntimsKabarc vendége 

Seregi Oszkár az 
intim kabaréban 

gv hét óta uj ácsorgó hely va:i 
a Teréz«köruton, az Infim«ka 

jonganak, e népszerű fiatal szin« 
baré jegyeiért tolonganak és ras 

pad iránt a végsőkig fokozódott az ér-
deklődés épen most, a szezonzáró műsor 
előadásai során. Igaz: ilyen műsora talán 
még nem- is volt a friss lendülettel veze« 
tett kabarénak és a hozzáértés és áldó«, 
zatkészség olyan elsőrangú kiváló gár« 
dáról gondoskodott, mely büszkesége le* 
hetne bármely színpadnak. Különösen a ' 
lányok tódulnak egv hét óta az Intim« 
kabaréba és az á szinpad, melyet a fiatal 
lányok megszeretnek, a legnagyobb nép« 
szerűségre tarthat számot. A léánVseFCgi. 
nek ezt az Intim«kabaréfimádatát az teszi 
érthetővé és természetessé, hogy az uj 
műsoron Beregi Oszkár vendégszerepel a 
kabaréban. Egy friss talentumu írónő, 
Zçmplényi Klára pompás egyfölvonáso-
sábap, a Fogság utánban játszik Bereg' 
Oszkár. A ('arab főhősét alakítja, egy 
a három évi szibériai fogságból hazatér > 
, isztet. Beregi egyik legszebb, legjobb, 
legmeghatóbbv alakítása ez a szerep. A 
fogoly tiszt hazatérve, tele van kétséggel, 
keserűséggel, az bánija, nem hagvta*e el 
ifjú felesége hűtlenül. Szobájában azután 
apró tárgyakat talái, képeket", gvermek» 
cipőket, apró csecsebecseket, megannyi 
jelét a kedves, hűséges családi otthons 
nak. Hazatér az asszony is és egy nagy, 
boldog ölelkezés fejezi be a hatalmas je» 

MÉSZÁROS ALAJOS 
/ InthyisKabaré vendége 

lenetet, melyért Beregi hálás lehet az 
Írónőnek, az irórvő Bereginek és a közön« 
ség mindkettőjüknek. Egyetlen estén 
egyetlen szem sem marad szárazon, ami« 
kor a függöny összecsapódik. Aztán per« 
eekig zug a t a p s . . . 

Az u j műsor másik kiemelkedő száma 
Békeffy László szellemes vígjátéka: 
Monte Christo. Végig kacagta a közön-

SZELESS ELZA 
AZ INTIM»KABÀT*É T A G J A 
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Horváth Jenő első kritikája: ..Az első éve* 
sek között derültséget keltett Horváth Jenő, 
mint Virot képviselő. Valóságos potrohos alak 
ez a fiatalember, atni bizonyos komikus sze» 
repekben nagy sikert biztosit neki". 

(Pesti Hirlap, 1902 dec. 15.. a Színész* 
akadémia vizsgája alkalmából, midőn 
az „Ahol unatkoznak" cimii vígjáték 
került szinre.) 

talentumos A bony i Géza és a szép? 
hangú Bálint Béla Az utolsó percig 
eimü izgalmas, de mulatságos amerikai 
szkecsben remekeit. Az uj műsor többi 
érdekessége a jobbnábjobb magánszám, 

v mélyeket Szeless Elza. Fenyő Irma, Mé-
száros Ara-ika. Bálint Béla, l'irágh Fe» 
renc és Abortyi Géza ad elő igen nagy 
tetszéssel. . 

Erdősi Dezső, Bejussa Emil. Harmath 
Imre, Kalmár Tibor Írták és HetényiAl. 
Albert es Magyar László komponálták a 
sikerült dalokat. Legnagyobb tetszést 
aratott Szeless Elza kedvesemen és szó* 
pen előadott kupléja: Hol nyaraljak? 
Bálint Béla gyönyörű hanggal énekelt 
Mit akarsz vén fin? eimü dala és Har-
math Imre szellemes Entente-duettje. A 

MÉSZÁROS A R A N K A -
AZ INTlMíKABARft T A G J A 

rendC^és munkáját Szőke Lajos vé* 
gezte dicséretesen, öt letes konferáló 
Kovács i Andor. Meg kell még emlé= 
keznünk a bájos kis Csendőr Etus= 
ról is. uj műsor Beregi Oszkárral 
az élén biztosiíj.a^'KV?gv júniusban is telt 
ház előtt fog játszani 'az Intim Kabaré 
gárdája. , r 

VíRÁGH FERENC 
AZ INTIM.KABARí: T A G J A 

KOVÁCS ANDOR 
AZ INT1 MfKAHÁRf; T A G J A 

ség a kitűnő darabot, melyben a bájos 
Szeless Elza rendkívül' -kedves és hálá 
neki való humoros szerephez jutott. Mé-
száros Alajos, a Nemzeti Szinház tagja 
és l'irágh Ferenc hozzájárultak az osztat* 
lan nagy sikerhez. Rendkívül tetszet 
a Három piros rózsa, rímbe szedett poé< 
tikus, irodalmi nívón álló énekes játék, 
melyet Erdősi Dezső irt s a hozzával V 
stílusos zene He tény i II. Albert munká :a 
Fenyő Irma, Abonyi Géza és Kirág?» 
Ffcrenc a darab és zene szépségeit 
teljesen érvényességre juttatta, si ke* 
vük igen nagy volt. A nagyon sík? 
kes és ügyes (jreguss Margit. a 

» 

K » «180111 
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M r é g i g â v d a ß i a g y 
s i f i e w U foabapéja 
.12.(HM) korona a beteg Sajó Gézának. 

iz -esztendő legválogatottabb 
termését tálalták fel annak a 
díszes és előkelő közönségnek, 
mely május 25*én délután zsu» 

folásig megtöl töt te a Fővárosi Orfeum 
nézőterét, hogy tapsoljon a kabaré régi 
gárdájának és letegye obulusait, hogy a 
beteg Sajó Géza meggyógyulhasson. 
.Vagy Endre kabaré jának azóta elszéledt 
művésznői és művészei gyűltek egybe 
erre a délutánra a Színházi Élet meghi» 
vására, hogy a legjobb kabaréműsorral . 

FENYŐ IRMA 
AZ IXTIMsKABARÉ TAGJA' 

KŐHALMI A M )( XR 
AZ IN'TIMtKABARí: TAGJA 

Gézáról beszélt. Az előadás? A műsor? 
A legeslegjava annak, amit tiz év alatt a 
pesti kabaréban írtak és előadtak. Nem 
is lehetett más, a legjobb számok össze« 
nőttek a legkiválóbb művésznőkkel és 
művészekkel. Medgyaszay Vilma dalai; 
nak frenetikus hatása voit, Kökény Ilona 
frappáns kupiéiból százat is szívesen 
hallgattak volna, Hídor Ferike nótáit ez= 
úttal is zugó tetszés ^isérté*: llollós Te» 
russal együtt énekelték az.okar'á dalokat, 
melyeket az ő művészete a v a Ä t t sláger» 
számokká! Es PütVtréfa megint hatal» 
mas sikert aratott és Roi-oss Gézát újra 
nem akarták leereszteni a színpadról és 

melyet valaha előadtak, szórakoztassák 
a közönséget. Pesti színházak, kabarék 
és színpadok legkiválóbb és legismertebb 
erősségeit, csupa elsőrangú nevet, me» 
Ivek mindegyike magában véve is von» 
zóerő volna, sorakoztatot t föl egyetlen 
előadásra a Színházi Klet, hogy a legjob» 
bat és legkedvesebbet ad ja annak a kö» 
zönségnek, mely eljött , hogy egy példát» 
lanul nagyszabású kabaré imponálóan és 
jólesően nagy jövedelméhez jut tassa a 
magyar kabaré kitűnő és szeretett mű» 
vészét, a beteg Sajó Gézát . 

A műsort közöltük, a gárdát talán 
nem is kellett volna bemutatni, nincs 
egyetlen név, mely ne volna a legjobb , 
csengésű a pesti színházi világban. Nagy 
Endre konferált , elmés volt, színes, ked= 
ves, csillogó, megható is, amikor Sajó 

A b o n y i g é z a 
AZ 1NTIM=KAbARé TAGJA 
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ZEMPLÉNI KLÁRA 
.tehtséges fiatal irónő, akinek Fogság után 
cimü egyfelvonásosát Beregi Oszkárral a fő« 
szerepben nagy sikerrel adják az Intim» 

Kabaréban. 

Hrüll Alfréd 300.-
Walder Gyula 300.— 
Bálint Dezső 200.-
Dénes Tibor igazgató 200. 
Bi. Dir stay Béla ' 50.— 
Helvey Tivadar 115.20 
Gomperc Miksánó 100.— 
Kálmán Henrikné 150.— 
S. A. zenekerülésért 5 0 -
Lac/.kó László 100.— 
Strasser . Richard 200.— 
Szabolcs •100. 
Or. Bondi, Pál 22. 
Xémet Juliska m -
Roboz Imre 100.— 
Húszát Károly 34.— 
Lilienfeld Károlv 58.— 
.V. N. 48. 
Wnbics Lujza 100.— 
Kökény lloiíli feketekávés»gyüjtésí' 750.-

Köszönet a régi gárdának, köszönet a 
közönségnek. A Színházi Élet büszke 
örömmel jegyzi föl ezt az eredményt, 
abban a hitben, hogy jól cselekedett, mi» 
kor megteremtette a drága Sajó meg» 
gyógyulásának anyagi lehetőségeit. 

Külön köszönet és elismerés jár ki 
Kökény Ilonának, aki Fíerczeg Jenő ki» 
séretében két napon át fáradhatatlanul 
járta a várost, hogy az anyagi sikert is 
teljessé tegye és 5000 koronát gvüitött 
össze fölülfizetésekben. És külön köszö» 
net illeti Keleti és Riebner urakat, akik 
nemes készséggel engedték át a jó célra 
a Fővárosi Orfeum helyiségét és a leg» 
nagyobb szeretettel fáradoztak a siker 
érdekében. 

CSENDŐR ETIJS 
AZ l.\ I IM»KABARÉ T A G J A 

Ferenczy "Károlynak szeriőz és vidám 
dalai után újra zúgott a taps, ugyanez 
fogadta és kisérte a régi gárda eg\ik 
legnépszerűbb művészét. I'app Jancsit is. 
Hogy Magyary Lajos börzenótáinak si» 
kerük volt, azt ugy»e nem kell mondani 

A közönség? A legkedvesebb, legvá» 
logalrottabb pesti publikum, mely a Szín» 
házi Élet invitálására összesereglett és 
amçlynek igazán a legkivételesebb élve» 
zetben és szórakozásban volt része ezen 
az ünneppé avatott délutánon. És ez a 
közönség nemcsak a szivét nyitotta meg, 
hanem az erszényét is, nemcsak jegyét 
váltotta meg, hanem felülfizetéssel is tá» 
mogatta a célt, hogy rrieggyógyulhasson 
és újra diszc lehessen a régi gárdának 
Sajó Géza. K neems célra való tekintet» 
tel fölülfizettek: 
Br. Madarassy Heck Gyuláné. 

Hatvány Uli 1000.— 
Krausz Simon 500.— 
Br. Kohner Jent) 500.— 
Keugebauei Kornél 500. 
Dobay, Flcissig <?.« Donner .>00. 

ê 
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három vígjátéka szerepel a vendégszc« 
replés, műsorán. 

Szombaton, junius bén, a Testőrrei 
kezdik bécsi vendégeink előadásaikat. 

A testőrt Der GardeoffÍ7.ier cimmel 
adják. Érdekes, hogy Molnár Ferencnek 
ezt a pompás müvet Der Leibgardist cim« 
mel is játsszák. De a Volkstheateré volt 
a német Urauf führung és Kramer Luo* 
pold. aki most nálunk a címszerepet fogja 
játszani, kétségkívül a legjobb személye« 
sitője ennek a parádés szerepnek, arne> 
Ivet nálunk Csortos Gyula kreált. Pr.rt« 
nerje Carlsen Traute lesz, akit bizonyára 
legnagyobb örömmel ismer meg közöfísé* 
günk. A kritikust Forest Károly játssza , 
aki évekkel ezelőtt a Br.aun O t tó együt« 
tesében tünt fel nálunk. Egyike a legfino« 
mabb emberábrázolóknak. A mamát Fopí' 
Kise adja, aki szintén járt már nálunk. Ki« 
tűnő drámai szende volt és hamarosan 
attert a koniika«szakmára. 

Vasárnap az „Uri divat" kerül sorra, 
amelynek német cime: „Herrenmode". 

Siófok, melynek népszerűsége és keresett« 
sege példátlanul megnőtt a háború során, uj 
direktort kapott az idén: l 'ass Jenőt, aki 
nagy hozzáértéssel és buzgó szeretetfél kezs 
dett munkájához, bogy a magyar tenger pom« 
pás üdülőhelyéből igazi világfürdőt csináljon. 
Hogy megvan benne az ehhez való készség és 
;ikarat, azt mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy szerencsésen választotta meg munka« 
társait. Titkár» Feld Sándor, csupa friss agi--

litás és ambíció, a Siófokon ezen a nyáron 
kialakuló művészi élet irányitója pedig 
(iaramszeghy Sándor, a Nemzeti Színház 
kivávó művésze, "kinek n program megcsiná 
lásában és keresztülvitelében a Színházi Élet 
vendégszereplési irodája segédkezik. A nagv 
világfürdői program egyik pontja ugyanis egy 
nagyszabású művészi szórakozás lehetősége, 
ezt a munkát vállalta és végzi (iaramszeghy. 

Jön a Deutsches 
Vol fost heater 

Vendégszereplés a Városi Színházban. 

g a k a m s z k g h y s â n d o r , v a s s j e n ö , f b l o S á n d o r , 

A zenei kitűnőségek után, akik két hé« 
ten át gyönyörködtet ték közönségünket, 
a német színészet egyik legteljesebb és 
leghirnevesebb együttese jön el hozzánk. 
A Városi Színház a szezon végén wen« 
dégszeretően megnyit ja kapuit a bécsi 
Volkstheater művészeinek, akik már több 
izben jár tunk nálunk és akik mindig a 
legjobb fogadtatásra találtak. 

Hogyne! Hiszen a Deutsches Volks» 
theater Bécsben körülbelül azt a 'szere« 
pet tölti be, amit nálunk a Vigszinház. 
Igen nagy gondot fordit művészi erő nek 
megválogatására és igen nagy gonddal 
állít ja össze műsorát. 

Hogy pedig a magyarsággal mennyire 
rokonszenvez, azt muta t ja az az egyszerű 
körülmény, hogy a szinrekerülő öt da« 
rabból három a magyar. Molnár Ferenc 
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Ezúttal is a kitűnő Kramer Leopold játsz* 
sza a főszerepet, amelyet éppen a tél fo* 
lyamán kreált. Az asszonyt Hochwald 
Nelly játssza, akit előbbi vendégszerep* 
lése alkalmával nagyon megszerettek, 
Kdthofer Antal, Homma Hans, Denegger 
József és mások játsszák a többi főszere* 
pet. Az egész produkció diszére válik a 
Volkstheaternak és. nagy sikerre számit* 
hat nálunk is. 

A mi az Ördögöt illeti, amelyet hétfőn 
játszanak, hát a Teufelt is Kramer Leo* 
pold kreálta Bécsben. Már játszotta is 
Budapesten. Most, hogy a Vígszínházban 
az Ördög a legsűrűbben adott régihb da* 
rabja a műsornak,. a öé'-siektől is foko* 
zott örömmel várják Molnár remekét. Jo= 
lant Steinsieck Anna Mária adja. A Se* 
Ivem Cinka szerepében a kedves IPoj-
wode Lina lép' fel, a ázemtelen Elzát pe* 
dig a kecses fíukovics Gréta adja. A fes» 
tőt Klitsch Vilmos személvesiti, aki szin* 
tén régi. jó ismerősünk. 

A klasszikus"' műsort reprezentálja a 
Minna von Rarnheim, Lessing üdén és 
hűssen maradt vígjátéka, melyet mindig 

'örömírtel hallgat közönségünk. Stein-
beck Aijna Mária, az együttes u j csillaga 
játssjía a címszerepet, az őrnagyot pedig, 
Klitit<jh Vilmos, Mint Franciska komorna 

•(iarlqjeni Traute lép föl. .Tűstót.IFeiss^'Lhe? 
odóí adja, aki már több , ak^itáM'.'ái 
vonta magára nálunk is a figyelmét. As-
konas Paul, aki elsőrendű jeliemszitjész, 
adja a korcsmárost. A márki szerepében 
Fürth Jaro mutatkozik be. 

Újdonsága lesz a vendégszereplésnek 
Salien Félix három cgyfelvonásosa; Kin-
der der Freude, a Jókedv szülöttjei. Szer* 
zőjük, akik a Túlsó part-ról cimü egyfeb 
vonásos ciklusával és az Erős láncok ci* 
mii vigjátékaval már előbb, is nagy sike* 
reket ért el. u j müvével is a közönség és 
a saj tó osztatlan elismerését vívta ki. 

A három darabban az együttes le^* 
jobbjai lépnek fel. majdnem mindazok, 
akiket már megneveztünk. 

Az 'Újdonságot vasárnap délután és 
szerdán este játsszák. ' 

A Tartnhäüser első vidéki előadása 1904 már* 
cius. 5*én volt Tcmesvárott, Krecsányi Ignác 
társulatánál. (Erzsébet — Andai Blanka. 
Taftnhüusér '•— Mihályi, Wolfram — Kcirnyei. 
é>rgrôf — A'aj d'à Alfréd, Verus — Perénvi 
Margit, Walter — Ternyei Lajos és áz ifjú 
pásztor — Kállay Lujza volt.) A X t i EL O R R EA( JÓJA 
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1 indennap jönnek.. mindennap- irs 
nak, telefonálnak. 

Málló kérem, legyen szives 
, megmondani, ki a t i tokzatos 

szerző?-
— N e m tudjuk, kérem, tessék direkt 

Szoma.házy úrhoz fordulni. 
A héten egy napon egy úriember jö t t 

föl. sötét nézésű, komor férfi. A szér» ' 
keszt-ő' r iadtan nézett rá 'és lapunk állan= 
döan egybegyűlt barátai i jedten húzod* 
rak meg a fal mellett. 

A helyzet, mely eg j piljfcnutig komoly 
volt a maga csöndességével, hirtelen meg* 
(Változott. mer t a sötét nézés váratlanul 
esdő lett, a komor férfi féltérdre ereszke; 
de t t és úgy könyörgöt t : 

— Uraim, könyörüljenek, ra j tam. Meg* 
halok, ha meg nem mondják , ki a titok = 
zatos szerző? 

Megszántuk, de nem tudtunk ra j t a ses 
gíteni, magunk sem tudjuk, hogyan 
mondhat tuk voln,a meg neki. Vele is azt 
tettük, amit a többiekkel, Szomaházyhoz 
utasítottuk. 

— Höl találom én meg Szomaházyt? 
--- kérdezte komoran. 

— Délelőtt odahaza, vagy alszik mçg, 
vagy dolgozik már. Ebé.dután a Ncwyork» 
ban, uzsonnakor az. Ot thonban, vacsora= 
időben a lakásán, vacsora után . . . nem 

kérem, ezt. már nem tudjuk megmondani , 
ennyire indiszkrétek mégsem lehetünk. 

A t i tokzatos kíváncsi elrohant a Titok» 
.zatös szerző illusztris Íróját fölkeresni. 

Uram! Nevet vagy életét! 
— Én ftem nevetek —.mond ta Szomas ' 

bázy. 
— De én meghalok, ha meg nem 

mondja , ki a t i tokzatos szerző. 
Ks a nagyobb nyomaték okából revol-

vert rántot t és sa já t homlokának szes-
gezte. :. • 

Szomaházy mester, látva a helyzet ko^ 
molyságát, megkérdezte: . 

fis miért akar ja tudni mindenáron? 
— Uram, hangzott a válasz — én 

szintén drámaíró vagyok és az a kétsé« 
gem támadt , hátha én vágyok a fitokza-
tor, szerző?! • • 

Ez az érv hatot t . Szomaházy látta, hogy 
egy szegény ti tkos drámaíróval van 
dolga, akinek fantáziájá t túlcsigázta „a 
t i tokzatos, siker 'ehetősége. Mit tehetet t 
egyebet: kigyógyította a szerencsétlent, 
megmondta neki, hogy nem ő a titok? 
zatos szerző. . 

A rejtély azonban, ezzel nem lett -vilá* 
goSabb. Á közönség még mindig ' n e m 
tudja , bár állandóan próbálja kitpiálni, 
hogy ki a t i tokzatos szerző? -" 
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Slágernjűsor az Apollóban, vagy a 
nyári vidámság kabaréja, ez is cime le« 
hetett volna ennek a cikknek, mely az 
Apollo pénteken este bemutatott uj mű; 
soráról szól. Mer£ slágermüsora van sze« 
zonzárás előtt is a kabarénak, annyira 
slágerműsora, hogy az elmúlt szezon két 
k'gnagyobbsikerü darabja is szerepel 
rajta a legfrappánsabb számú magánszá« 
mokkái együtt. Persze a műsor tulnyo« 
inóan nagy ré^ze uj, friss, elmés, sőt 
olyan attrakciók is szerepelnek, melye« 
ket egy kevésbbé bőkezű direkció bizo« 
Tiyosàn eltett volna az, őszi szezonra. A 
reprizek: Az ökör, Zilahy kis tréfája, 
melyben Rózsahegyi Kálmán aratta és 
arat ja egyik legemlékezetesebb sikerét, 
^ovábbá A hisztérikus asszony, ez a ka« 
cagtató Beda—Hervay bohózat, melyben 
Németh Juliskának és Herczegh Jenő« 
nek jut újra a leghálásabb föladat és a 
legzajosabb siker. 

U j darab és tréfa négy van az uj mű« 
sorban. A Richard cimüt Lakatos László 
írta és a kitűnő iró megint nagy siker« 
hez jutott a kabaréban is. Sándor, Sze? 
lies és egy kedves uj tag, Horváth Erika 
vitték sikerre a darabot. A másik darab 
külföldi, cime A csavargó. Hevesy Frii« 
gyes alkalmazta frissen és elmésen ma= 
gyar szinre, a címszerepet Magyary La« 
jos játssza, partnere Haraszthy Mici, 
róluk talán mondani sem kell, hogy per» 
rekig tapsolták őket. Köváry Gyula két 
darabbal is szerepel, egy zenés és kacag* " 
tató bluettítel és egy csak kacagtató 
tréfával. A zenés és kacagtatónak cime 
A hadikonyha, a zenét Erdélyi Patak 
Leó szerezte hozzá, Kőváry, Herczegh. 
Sándor és Szenes játsszák a főszerepe« 
ket. A csak kacagtató Kőváry«tréfának 
Önagyságám ruhája a cime és ebben 
Haraszthy Mici a partnere a kifogyhat 

zenéjét Reinitz ^Béla irta, Vic 
bor — Reinitz, úgyse i t t ' fö lös 

tatlan -^idámságu és elmésségü szerző« 
nek. 

A magánszámok során Németh Julis« 
ka a szez.on legnagyobb sikerű dalai mel« 
lett ujat is énekel. Nádas Sándorna^ Mit 
szól majd a házmester cimü nagyszerű 
és frappáns hatású versét, melynek zené« 
Tét Nádor Mihály szerezte. Nádor Mi« 
hály neve kedvesen is ismerősen hang« 
-zik mindenkinek, a háború előtt is már 
egyike volt a legkedveltebb zeneszerzők« 
nek, a háború alatt katonáskodott és 
most tért haza orosz fogságból. Ezt a 
sikeres debüjét még sok«sok dala fogja 
köevtni az Apollóban. Vidor Ferike két 
pompás Gábor«kuplét ad elő. melyeknek 

idor — Gá? 
igy«e itt "fölösleges följe« 

gyezni, hogy nagy volt a siker? Gózon' 
Gyula az Itáliában cimü nagyhatású dalt 
énekli és egy gyönyörű uj számot, mely 
még fokozza e kiváló énekes nagy nép« 
szerűségét. ' 

U j ttrakciója a kabarénak Magyary 
Lajos kettős szereplése. Mert ez a pom« 
pás szinész nemcsak darabban játszik, 
hanem szólózik is, sőt duettben is szere« 
pel. Szólószámának cime: Heute war 
ich im Theater és amit előadott és aho« 
gyan előadta, az az egybeforrt hatás és 
siker volt. Aíagyaryval és Kőváryval föl« 
támadt az Apollóban a duett, ez a leg« 
népszerűbb szám és a közönség valóság« 
gal ujjongva köszöntötte az ötletet, mely 
újra megajándékozta ezzel az élvezettel 
és szórakozással. _ 

Hogy a rendezés — Szabolcs Ernő 
munkája — elsőrangú volt és hogy Er« 
délyi Bahut Leóról a zongoránál megint 
bebizonyult, hogy virtuóz, ez a két meg« 
állapítás még hozzátartozik a krónikás 
beszámolójának teljességéhez. 
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óriási kérem. 
Hogy mi van itt 
Színházi téren, 
A Princ egy Asszonyéri és bábuért 
Bomol 
S a Vigben 
Boldogság honol. 
.1 Pillangó főhadnagy 
Megszáll a Hotel Imperiálban 
Charlotte kisasszonnyal 
S ezer gondot üz el, 
A Nemzetiben II. József 

Játszik a úörögtüzzel, 
S a Médi olyan szép lesz, 
Megjósolom itt. 
Hogy meg fogja indítani 
A Kőszívű ember fiait. 

» 

Néhány estre 
A bécsi Yrolkstheater 
Eljön Pestre 
Molnártdarabokat játszani. 
Ami 
Kell avégett. 
Mert a magyar színészek 
A Molnár*darabok sikere miatt 
Nem tudják kielégíteni 
A közönséget, 
Ezért hívtak most Bécsből 
Segítséget. 

MÁKVIRÁG. 
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-feJCb , 
1 ^/^UÛOLL 

A szegény Perkáty megvakarta kopasz 
fejét, a jellegzetes rjine, mely a vén szi» 
neszek ajkát szegélyezni szokta, még 
jobban kiélesedett, egy pillanatig tü« 
nődve nézett maga elé a, levegőbe, aztán 
dühösen ökölbe szorította a markát. 

.— Esküszöm, hogy akkor is meg fo* 
gom csípni, ha magával az ördöggel cím» 
borásl^odik! Az emberfölötti lényeket 
csak az alkoholista irók találták ki, —- az 
az egyén, bizonyos vagyok róla, épp 
olyan közönséges halandó, mint mi kot» 
ten vagyunk, csak valamivel több ravasz» 
ság szorult a kobakjába! Most már sza. 
kasztottan ugy érzem magamifiat, mint 
a détektivkutya, akivel a gyilkos hátra» 
hagyott zsebkendőjét megszagoltatták! 

A vén direktor valósággal félelmetes 
volt, mikor ezt mondta, de Lilikének az 
üres fogadkozás nem igen imponált. 

- - Drága, öreg barátom, ez mind ha» 
szontalan lári»fári, maga ezután se fogja 
megtalálni az igazi nyomot, ha már mind» 
eddig meg nem találta. Nem, biztosítom 
róla, hogy nem született detektivkutyá» 
nak. s ha a szinigazgatóság helyett vélet» 
lenül ezt a pályát választotta volna, most 
alkalmasint éhezve csatangolna valami 
külvárosi utcán. Ha van a földön olyan 
lény, aki a maguk titokzatos szerzőjét 
fülön csipheti. akkor az sem nem a rend» 
őrfőkapitány, sem nein Májorek, sein 
nem maga, hanem tisztelettel alulírott 
csekélységem, aki furfangosság dolgában 

még azzal a szalonbanditával is föl me» 
rem venni a versenyt, akiről tegnap éj» 

félutánig olvastam az ág\ ban egy sárga» 
borítékos, füzetes regényt. És most már 
fülön is fogom csípni, mert ez a hajsza 
még sárgaboritékos füzetnél is jobban 
érdekel! 

Megszorította a Perkáty Zsolt, kezét, 
s a füléhez hajolva, -lázas lelkesedéssel 
folytatta: 

— Az életemet felteszem egy elviselt 
blúz ellen, hogy a titókz'atös szerző "Vá» 
lusza szombat délben ott lesz a főpos». 
tán. Azt is megfogadhatja, hogy maga a 
szerző is ott fog lebzselni a Koronaher; 
cegíutca sétálói közt s eáz-revétehiül kilesi, 
mikor a levelét elviszem a pOste»restarrte» 
osztályról. É)s ha ott ie.sz, akkor távolról 
követni is fogja a sötétkék ktisztünjö» 
met és a barna félcipőmet, mindaddig' 
követni fogja, amig a Gizella»téri villamos 
lépcsőjén el nem tűnök előle! Majd gon» 
dorn lesz rá. hogy a selyem harisnyám» 
ból is lásson valamicskét. — és -legyek 
huszonnégy óra alatt oly öreg, mint Sá= 
rosiné mama. ha ebbe a csábítónak ígér» 
kező kalandocskába bele nem harap! A 
detektívek elől ' könnyen elinalhat egy 
ügyes férfi, de olyan férfi még nem sziL 
letett a földön, aki egv áttört selyem» 
harisnya elöl megszalad! Szombaton még 
aligha fog megismerkedni velem, de hogy 
öt szombaton belül ott fog dorombolni 
a fülem körül, arra bátran leteheti a fő» 
esküt! t 

Perkáty, miután haragjai ;és meglepe» 
tése némileg lecsillapodott, furfangos ha» 
ditervet eszelt ki. trielyndk. megvitatására 
sürgősen összehívta mindazokat, akik a 
titokzatos szerző ügyében a segítségére 
lehettek. A rögtönzött ankét az igazgató 
magánlakásában folyt ie, előadás után. 
este tizenegy órakor, s a következő sze» 
mélyiségek vettek részt benne-.' 

Perkáty Zsolt, a házigazda1, aki a saját 
bevallása szerint ötvenezer koronával 
meggazdagodott, és legalább busz évvel 
megvénült, mióta a különös probléma 
felmerült. 

Lilike, akit most már sokkal inkább 
izgatott az az ambíció,, hogy a magyar 
Fatia Negrát lefülelje; mint' az. hógy a 
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régvárt bácskai milliomos feltűnjék a ho» 
rizonton. 

Majorek, aki a dolgok e stádiumában 
szinte becsületbeli kötelességériek tar» 
totta. hogy a nyomozásban résztvegyen. 
Ezzel az elégtétellel tartozott önmagá-
nak. hiszen a gálád rágalom nem riadt 
vissza attól a lealázó vádtól, hogy, ö 
jegykiutaló cédulák helyett szenzációs 
drámákat ir. 

A hú/i szerző. akinek koponyájában 
rég kiszáradt az a kocsonvaszerii anyag, 
melyet hajdanában agyvelőnek' nevezett, 
de aki még mindig t.örhctetleniil ragasz» 
kodott ahhoz,a fiatalkori téveszméjéhez, 
hogy evenkint megir eg\ bohózatot az 
Országos Színház számára. 

Megjelenésénél c^ak a bohózatai vol» 
tak szomorúbbak, s ha valakinek, hát 
neki ugyancsak megvolt a jogcíme ah» 
hoz, hogy a tolakodó idegent leleplezze. 

Szloviczky bácsi, a pesti riporteri kai-
doyenje, aki if júkorában vajaha együtt 
lakott Perkáty Zsolttal, s azóta hűséges 
fyarátja maradt a színháznak is. az igaz« 
gatónak is. Szloviczky bácsi hires volt 
arról, hogy osak ötféle patront használ 
Írásműveiben, de, a rendőrökkel és a 
zsebmetszőkkel ápolt barátsága révén a/ 

a legenda járt róla,, hogy ő a pesti piacon 
a legjobb detektív. Színházba sohase járt 
Szloviczky bácsi — őt a külvárosi korcs* 
mák jobban érdekelték, mint az ugyne» 
vezett művészeti smoncák — de Perkáty 
Zsolt személye iránt még agyalágyult 
korában is megőrizte ifjonti lelkesedését. 

A. társaság, az öt férfi és a ravasz, min* 
denttudást szimuláló Lilike, összecskü» 
vők módjára surrant be az Aradimtcai la= 
kásba, több pohárral megivott a direktor 
kiváló császárkörtc»likőrjéből, s miután 
szegről»végre meghánvtasvetette az égés/ 
ügyet, végül a következő haditervben ál» 
lapodott meg: 

Lilike, az előre jelzett toilette=ben, 
pontosan megjelenik a főpostán, átveszi 
a neki cimzett levelet, aztán hanyag ele» 
ganciával továbbsétál a Gízcllastér felé. 
A levelet az utcán fogja elolvasni, hogy 
a titokzatos szerző árinál inkább felis» 
merje. A Koronahercegen teán. Kristóf-
téren, Váci»utcán fog elmenni a Gizella» 
térig s hátratekintés nélkül megy le a 
földalatti villamosig. Ma a Roskadozó 
falak szerzője megszólítja — ezt ugyan 
aligha lehet föltenni róla — úgy nyert 
ügye van, ha nem, hát az se baj. hiszen 
arravaló a gárda, hogy*résen legyen. Per» 
káty a Koronaherceg»utcán fogja követni 
ötven lépésnyi távolságból, Majorek a 
Kristóf»téren szemlélődik majd a kiraka» 
tok közt. a házi szerző pedig a Türr 1st» 
vánmtea torkolatánál olva«na szende are» 
cal a Déli Hirlap=ot. Maga Szloviczky 
bácsi a C>izella=téri lejáró körül lebzsel, s 
hiuz»szemével mindenkit számon tart, 
aki a látóhatáron feltűnik. Az ő pillán» 
tása elől nem igen menekülhet élő ember, 
hiszen Szloviczky bácsi mindenkit ismer, 
aki Budapesten gallért és kézelőt visel. 

A terv ügyesnek és célravezetőnek lát» 
szőtt. — de a házi szerző, aki — mióta 
a darabjai megbuktak - határozottan a 
pesszimista irány felé hajlott, mégis gon» 
dolkodva ráncolta össze a homlokát. 

— ötezer sétáló közt akarunk ráakadni 
egy ismeretien emberre? — kérdezte 
csüggedten. 

De Perkáty Zsolt, aki a saját hitç .sze» 
rint épp úgy ismerte az emberi lelket, 
mint a saját zsebét, fölényesen 'lehur» 
rogta a paralitikus magyar Moliére»t. 

— Barátocskám, jegyezd meg, hogy 
ilyenkor az ember nem a szemével do!» 
gozik. hanem a pszikhológiai érzékével. 
Az ötezer sétáló igaz lehet, de az ember» 
ismerő ki fogja közülük halászni mind» 
azokat, akik a legkisebb mértékben is 
gyanúsak lehetnek. Azt hiszed, hogy a 
titokzatos szerző is épp olyan arccal fog 
járni, mint a többi lebzselő, aki csak -a 
napfény, az utca meg a csinos női lábak 
miatt kódorog az aszfalton"? Ez a fickó, 
akármily óvatos legyen is, okvetlen cl 
fogja árulni magát egy tekintettel vagy 
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egy mozdulattal s ha egyszer nyomon 
vagyok, nincs az a véreb, aki nálamnál 
jobban bele log harapni a lábikrájába. 
Azt semmiesetre se reményiem, ho.^y 
ctikettesen be tog mutatkozni Lilikének, 
tie afelől viszont egészen bizonyos va< 
gyok, hogy a szeme mohóságával, vagy 
d léptei gyorsításával elárulja magát. 
Kgy szép leány, teringettét, van olyan 
zsákmány, hogy annak a kedvéért még 
a Fatia Negrák is kijönnek a sodruk» 
ból! 

Majorek, aki eddig csöndesen szivaro» 
zott az, egyik sarokszékben, most szín» 
tén bátorságot vett arra. hogy a száját 
felnyissa. 

— Szabad tudnom, hogy miért akar 
beleharapni igazgató ur a titokzatos 

dozó falak szerzője semmiképpen se 
szolgált rá, hogy az igazgató ur gonosz» 
tevőnek tartsa. 

Perkáty megvetőleg vállal vont — ő 
elvileg nem érdemesítette a titkárát arra, 
högy vitatkozzék vele .— Szloviczky 
bácsi azonban, akit, riporterkirály létére, 
csupán az ügy titokzatos volta érdekelt, 
egy ujabb pohárka császárkörte»líkőr le» 
öblítése után atyailag szóbaállt Majo» 
rekkel. 

— Akár gonosztevő, akár nem, most 
már kötelességünk, hogy nvakoncsipjük. 
De ha nem is gonosztevő . . . 

-— Bocsáriat, ezt cSak akkor lehetne 
megállapítani róla, ha az ellenkezőjét be» 
bizonyítaná! — vágott közbe epésen a 
házi szerző. — Honnan lehet tudni, vaj» 

jon nem bankjegyeket hamisit»e üres 
óráiban? Ami a darabjait illeti, ezek 
ugyancsak nem bizonyítják az ellenke» 
zőt, mert Plantustól teydeau=ig alig van 
valaki, akitől az a genie egy jó ötletet el 
ne csent volna! 

Szloviczky bácsi megrázta a fejét — a 
házi szerző kijelentése ugyanis nem 
nyerte meg a tetszését, mert ő nagyra 
volt vele, hogy minden bankóhamisitót 
Személyesen ismer — aztán röviden így 
szólott: 

Mindegy, akárki, de most már presz» 
tizs kérdése, hogy lépre csaljuk. Még 
ma sutba dobnám a tollamat, ha egy 
ostoba drámai szerző az eszemen túljár» 
hatna! • 4 

A haditervben tehát végképp megálla» 
podtak s oly furfangos arccal mentek le 
hajnalban a sötét lépcsőn, mintha most 
már tisztára csak tőlük függene, hogy a 
titokzatos szerző nyakát megszorítsák! 
Csak Majorek szólt mormogva a lépcső 
alján: 

— ötezer sétáló közt akarja fölismerni 
az emberét, mikor hat sor zsöllyében se 
ismerte föl! Hamarabb felfedezem én az 
éjszaki sarkot, mint ahogy maguk ezt az 
agyafúrt kalandort megcsipik! 

(Folyt, köv.) 
Il'» XOOT^T'l̂ 'T' fcir I 

l'aulay Erzsi első kritikája: 
„Egészen korrekt alakítás volt az ő Júliája, 

mely sem Márkus Emíliára, sem tnás dicső= 
séges elődjére nem emlékeztetett. Poétikus 
megjelenés, nagy. meleg hang, meiyen souve* 
rainiil uralkodik, a szerephez való teljes sí« 
múlás és bizonyos lágy szenvedelmesség — az 
iskolai produkciém messze felülemelkedő ér.-
téket adtak alakításának." 

A Pesti Hirlap 1903 nov. 23=ik.i közlése. A 
•zinészak adémia vizsgája alkalmából színre 

került: ..Romeo és Juha". 
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Csurom viz 
— A Zsarden megnyitása. — 

á J k Zsarden megnyílt: a hirdetőé 
oszlopokon nagy plakátok hír» 
detik a nyári Pest legnyáribb 

• ^ ^ ^ • é s legpestibb eseménvét. fis a 
pesti ember, aki a juniusra való tekintet» 
tel déli séta közben végigböngészi a pia« 
kátökat, hogy hogyan töltheti el az es» 
téjét legkellemesebben, örömmel látja a 
Zsarden»plakátot, amely az idén külö» 
nősen szép, jó és kellemetes dolgokat 
ígér. 

A plakát legnagyobb Ígérete a ,.Cs'j= 
romviz" cimii operett. A szerzők neve 
joggal' támaszthat a darab iránt nem 
nyári, hanem főszezonba való téli igé= 
nyeket. A szöveget Harsányt Zsolt irta, 
akinek a tolla alól érdektelen még soha* 
sem került ki, annál inkább u j és ere» 
deti. Ez a darabja énekes bohózat, te« 
hát a szélső vidámság szent célját szol* 
gálja. Alakjai és helyzetei egyaránt mu» 
latságosak. a darab egy félórai szaka» 
datlan nevetést jelent. A zeneszámok 
viszont Ötvös Adorján kompozíciói. A 
fiatal komponista, aki máris azon az 
utón van. hogy az ország legnépszerűbb 
slágereit írja, mint mondani szokás: 
belefeküdt ebbe a darabba. Hat számán 
nak mindegyike olyan sláger, hogy kot» 
tája és grammofonlemeze rövidesen e' 
fogja árasztani az országot. Van egv 
tercett je a darabnak, amelvnek ugy kez» 
Jődik a refrénje, hogy „Reggelig hoza» 
torn nia az italt . . . " Egy másik ropogós 
tánctercettnek ez a refrénje: „Nem er« 
tem kegyede t . . És aztán egy szép 
keringődal refrénje igy kezdődik: „Van 
ugv az ember . . " Ezek a számok a jövő 
héten már hires melódiák, lesznek es 
ö tvös zeneszerzői ázsiója megint akk y< 
rát ngrik, mint mikor a ,,Tyü de kutya 
jókedvem van"=nal, meg a „Börtárca"-
nótával egyszerre hires lelt a neve. 

A Zsarden»Kabaré társulata pompásan 
játssza a darabot. A júniusi attrakció. 
Király Ernő, aki ebben a hónapban csak 
a Zsarden közönségének játszik, egv jó» 
képű, vidám ujságirót alakit a darabban, 
egy szemfüles riportert, aki kivételesen 
nem akar színésznőt csinálni a babájá» 
ból; sőt éppen mindenféle ravaszsággal 
visszatartja a szini pályától, mert inkább 
feleségül akarja venni. 

A Zsarden primadonnája, Somogy• 
Xusi, egy testére szabott szerepben 

Szemere Magda 

Fiatal lány, u j név, mely máris jóhangs 
zTásu, kedvesen csengő, de rövidesen hi* 
resség lesz. Mert Szemere Magda igazi, 
művésznő, aki csodálatos tehetséggel ját» 
szik a hegedűn és egyik legnagyobb büsz* 
kesége mesterének, Hubay Jenőnek. A 
héten vizsgázott frappáns sikerrel, az 
egész napisajtó különös elismeréssel adó» 
zott talentumának. A fiatal hegedű» 
művésznő az ősszel hangversenykörutra 
indul és e körút állomásai egy világsiker 
Nációi lesznek. 

A Királysszinház első jubileumát 1904 ja« 
nuár 6»án ülte meg az Aranyvirág c. operett 
5(Mk előadásával. Főszereplők voltak: Fedák 
Sári, Szamosi Elza és Ferenczy Károly. 
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fogja elragadni a nézőket : egy mosodás« 
lányt játszik, jókedvű, szabid nyelvű, 
kedélyes jasszlányt, aki könyökig liebo« 
san állit be a szinre és mindenkit b u s / ' i . 
nyolcra vesz. A szerephez, amit a párat-
fanul mulatságos és kedves Somogyi 
Nusi nagy gusztussal alakit, természete« 
sen szédületes táncszámok tartoznak. 

A darab másik' női főszerepe egy fel« 
tűnő szépségű fiatal özvegy, Erre a sze« 
repre nem kellett sokáig személyesitőt 
keresni: Bánhidy Ilonkánál szebb szin« 
paci jelenséget nem igen szerződtethetett 
a Z Mir den. \ bájos szőke művésznő, aki 
általános feltűnést kelt a korzón, mikor 
gyönyörű kutyával és gyönyörű kalappal 
végiglejt, nagyon kedves szerepet kapott, 
ezt aztán még megpótolja saját kedves« 
•ségével. 

A falcengető nevetéseket a színpadi 
mókáknak olyan kitűnő mestere bizto-
sí t ja . mint a?, utolérhetetlen Sarkadi Ala« 
dár. Egy ligeti jasszlegényt kell játsza« 
nia, aki málnás vizet árul és mellékesen 
a inosodáslánvba szerelmes. Minden 
szava tréfa, minden mozdulata kacagá^. 
Egy kis humorért és tehetségért nem keli 
neki a szomszédba menni. 

Két teljesen egyforma szerepet játszik 
a Kabaré két if jú táncos komikusa: 
Pártos Gusztáv és Gallai Nándor. Kéí 
egészen fiatal lipótvárosi bárógyereket 
játszanak, két ikerfiút, akik egvütt kuri-
zálnak valahol, de megzavautatván, ép« 
pen olyankor kénytelenek elbújni a la« 
kás nyitott erkélyén, mikor zuhog az eső 
Amit ez a két fiu csinál, az teteje a b >= 
hozatnak. Nemzeti jutalmat kellene adni 
nekik, hogy szomorú időkben igy tud-
nak nevettetni. 

Egy nyelves, kedves, szemtelen szoba? 
lány szerepe - nem csak olyan egyszerű 
szobalányszerep — Szik Lujzának jutott. 
A z ő kellemes alakításával teljes a sze« 
reposztás, amely a legkitűnőbb előadást 
biztosítja, a kitűnő darabnak. 

Mindez a műsornak egyetlen pontja. 
Van még bőven egyéb is. Van például 
Molnár Ferencnek egy kis dialógusa, 
amit Szilágyi Rózsi, a kitűnő fiatal mű« 
vésznő és Pártos Gusztáv adnak el"). 
Szilágyi Rózsi mint háborús parasztlány 
is nagy feltűnést kelt a monológjával. 
Sarkadi Aladár mint Burián fogja meg« 
kacagtatni külön az embereket. A kül« 
földi attrakciók közül csak a két európai 
hirüt: a világszép Hegner Anne«Mariet 
és Waldemar Rudolfot emiitjük meg. 
Németh Piroska mint igen nagy karrier 

előtt álló tánemüvésznő debütál. Bibics 
Irén, egy gyönyörűen éneklő bácskai 
úrilány, most lép először színpadra 
Minderről legközelebb részletesen kell 
beszélni. Mert részletesen kell beszélni 
még egyszer Kirátv Ernőről is. Bánhidy 
I .unkával ketten játsszák a „Király Ernő 
mulat" eiinü énekes és táncos, jelenetet, 
amelynek sikerét nem lehet csak egy«két 
mondattal elintézni. 

S z i n f a á z c i m - p á l y á z a t 

A szinházcim -pályázatra beküldök név« 
sorát közöltük a Színházi Elet multheti 
számában. Válaszul a sok érdeklődésre 
közöljük, hogy a beérkezett pályázató« 
kat, melyek között sok érdekes ötlet 
van, átadtuk az igazgatóságnak, mely 
döntéséről a Színházi Elet utján fogja 
tájékoztatni az érdekeltek és érdeklő« 
dők nagy seregét. 

®A BASA.TOS SZERZŐ. A 
kőszívű ember fiai első részé« 
nek a bemutatójáéi zajos ová« 
cióban részesítették Hevesi 
Sándort, a jókaí«regény i zseniá 
lis színpadra ültetőjét. Hevesi 

Sándor azonban rendkívül bánatos arccal fo» 
gadta a tapsokat és egyáltalán nem mutatta 
az elégedett és boldog szerző fiziognomíáját. 

— Nem értelek, Sándor szólt Törz.i 
Jenő — más szerző úszna a boldogságban, te 
pedig a kétségbeesés szobrának ülhetnél ma 
modell;. , 

— Könnyű dolga van annak a bizonyos 
..más" szerzőnek! — elmélkedett Heiesi. — 
De hát lehetek én jókedvű; ha arra gondolok, 
hogy esetleg holnapután bukik meg a darab 
második része. 

— .1 M T I A. Méregdrága a ru« 
hí*, e / t tudja mindenki és leg« 

\ S \ főképpen hz a budai színkör« 
bell kórista. akiről ez a kis tör« 

l M-JAkÍ ténet szól. A kóristának gusz-
tusa támadt egy valamirevaló 

ruhára, de hiábavaló volt minden tapogatód« 
zás a szabómühelvek körül, a szabócéh derék 
mesterei olyan 'horribilis árakat kértek, ami 
nemcsak egy kóristának, de egy bunvivant 
nak is sok lett volna. Végül Ujj Kálmán' meß« 
könyörült a kóristán és elég jutányosán cl« 
adott neki egy jó állapotban levő ruhát. 

— Ejnye, de elegáns ez a fiu! —• szólt 
Tihanyi rendező, amikor a boldog kórista ki« 
öltözködve ott feszifett. 

— Könnyű neki, — mosolygott Bársony 
Aladár — hiszen — Ujj ruha van rajta. 
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„Pitypalaty 
kisasszony*' 
Operet te , irta: Faragó Jertö, zenéjét szer* 
zette: Zerkovitz Béla. 

udapest szinházjáró közönsége 
még élénken emlékezni fog arra 
a csupa temperamentum, barna, 
babaarcú leányfejre, aki két* 

narom évvel ezelőtt a Király*szin* 
ház szinpadáról csicsergett — a szó 
•szoros értelmében csicsergett — 
mert nemcsak gyönyörű éneke és 
pompás tánc volt az, ami nagy si* 

kerekre jogosította, hanem a pacsirtát és 
fülemülét is lefőző füttymüvészetével kü. 
lönösen nagy feltűnést keltett. Igen elő 
nyös ajánlatok szóllitották el akkor küí* 
földre. Nagy-nagy sikerek és diadalok 
után most a Royal Orfeum ajánlatát fo* 
gadta el Herendi Hermann Manci, mert 
•ö a szóban forgó Pitypalaty kisasszony 
és ő az, kinek fellépésével a Royal Or* 
feum juniusi műsorát ismét slágermü* 
sorrá avatta. — A legügyesebbkezü lib* 
Tetisták egyikével, Faragó Jenővel, — ki* 
>nek Budapestről világkörutra indult „Kó* 
ristalány" cimü operett je volt legutóbbi 
nagy sikere — Íratott részére egy bübájcs 
kis operettet a Royal Orfeum igazgaté* 
•sága, muzsikáját pedig a kifogyhatalan 
forrásból Zerkoviz Bélától merítette hoz* 
:zá. A kis operettek mintája a „Pitypalaty 
kisasszony", egy hangulattól, madárcsi* 
•csergéstől, erdei titokzatosságtól, poézis* 
tői át* és átitatott idyll, melynek négy 
kedves szereplője: Daysi comtesse, a 
röpködő, csicsergő, csintalan, fékezhetett 
len grófkisasszony, a néki szánt jegyest 
nem ismerő Patár Pista gróf, a terebélyes 
komorna, a kedélyes Rozal és a pompá* 
san megrajzolt Márton vadász figurája 
a d j á k azt a tökéletes kvartettet, mely 
szövi, bogozza, majd kibonyolitja a 
„Pitypalaty kisasszony" históriáját.. A 
címszereplő Hermann Manci belépője di* 

L rek t a régi jó időket ju t ta t ja eszünkbe, 
a bűbájos melódia szivünkbe lopózik és 
elbűvölve hallgatjuk, amint „Pitypalaty 
kisasszony" énekli, majd elfütyüli, hogy: 

„Kis madarak, kis madarak, 
Kik szálltok faágróbfaágra, 
Ti vagytok okosak, bölcsek csupán, 

-'Ti fütyültök az egész világra!" 

Igazi zenei humoreszk Rozal (Viola 
•Gizi) és Márton vadász (Szécsi) duett je: 

„Mert vélem nem lehet kukoricázni. 
Tiszteséggel szabad csupán cicázni!" 

Látni kell, ahogy ezt a vérbeli Zerko* 
vitz*számot Viola Giza és Szécsi eltán* 
colják. 

Á kis operette legbájosabb száma Pista 
gróf és Daysi comtesse duett je: 

„öszi szomorú világ, 
A szivbe betér a bánat; 
Majd ha nyit a jégvirág 
Keresd fel kicsi kamrámat! 
Télen, ha lehull a hó, 
Télen összebújni jó; 
Télen megleszünk majd kettecskén. 
Te, meg én! . . . " 

Ezt a számot már a főpróba közönsége 
megtapsolta és megismételte és biztosra 
vehetjük, hogy ugyanez lesz a sorsa es* 
térőbestére, mert a közönség nem tud 
majd betelni Szécsi Ferenc dalias Pista 
grófjával és Hermann Manci elbűvölően 
éneklő Daysi comtessével. 

Mesterien felépített kis finalette fejezi 
be az operettet és már a főpróbáról du. 
doló, fütyörésző publikum vitte magával 
előjeleit a „Pitypalaty kisasszony" nagy 
sikerének. 

A Royal Orfeum közönségének nem 
kisebb öröjnére fog szolgálni, a juniusi 
műsorban ismét fellépő K. Solti Hermin. 
ki bécsi sikerei után még több jókedvvel 
és közvetlenséggel fogja előadni azokat 
a nagyszerű lí^eíner-'kuplékat, melyeknek 
éppen ő, utolérhetetlen kreálója. 

Ha vége jó, minden jo! így gondolko* 
zott Zerkovitz Béla, mikor még az idei 
nagy táncsikerek után, amilyenek a 
„Csuda jó dolog a szerelem", az „Elsői 
rangú tánc" stb. voltak, még a juniusi 
műsorra is bőkezűen odanyújtot t a pat* 
togó ritmusu one steppet gondoskodva 
arról, hogy akik nyáron át is hódolni 
akarnak Terpsichorenak, azok ne a már 
elkoptatott téli slágerekre, hanem erre a 
vadonatúj számra lebeghessenek. „Ját* 
szunk papát*mamát" cime ennek a szö* 
vegében is rendkívül humoros táncduett* 
nak, melyet Somogyi Emmi, ez a kedves 
kis szubrett és dr. Erdélyi Géza, az ez 
•Jkalommal kis pubit mímelő kitűnő tán* 
cos szinészünk énekeïneK és járnak el 
utánozhatatlan gráciával. 

A fentemiitett színházi részen kivül a 
varieté*müsor is csupa újdonságot hoz, 
a varieté*számok külön*külön szenzációi 
lehetnének egy műsornak 
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## M SZÍJM HÂZ1 ÉLET MOZIJM X* 

it. m pnesmra 
Rendező: S ó s IFeítQte Operatőr : JVlerfow 

8. Pista meglesi Juliskát, amikor a fes* 
tővel szerelmeskedik. 

I. felvonás. 
1. Juliska falujában a fonóban a lányok 

közt dalosversenyt rendeznek. Termé» 
szetesen Juliska énekel legszebben kö* 
zöttük és elnyeri a Pacsirta nevet. Ju* 
liska nagyon boldog, Pali bácsi, az édes* 
apja is boldog, Pista, a vőlegénye is 
boldog: mindnyájan boldogok. 

„Egy boldog család." 
2. Festők érkeznek a faluba. Nagyon 

jól érzik magukat. Tejeskávét regge» 
liznek. 

9. Juliskát Zápolya Sándor karjaiban 
tart ja. Pista a korcsmából jön részegen, 
nekiugrik. Birkóznak, a festő legyűri a 
parasztlegényt, Pista kést ránt és Juliska 
csavarja ki a kezéből. Undorral elfordul 
tőle. 

3. Pista aratásra elutazik. Juliska, Pali 
bácsi elkísérik a határig. Búcsúzkodás. 
Látni, amint Pista lelkére köti menyasz* 
szonyának, hogy hü maradjon hozzá. 

4. Juliska nagyon megtetszik egy Zá* 
polya Sándor nevü festőnek, ö se nagyon 
utálja a piktor urat és beleegyezik, hogy 
a „portoréját" megfesse. 

5. Vilma, Zápolya Sándor régi barát* 
nője megtudja, hogy a festő szerelmes 
a falusi leánykába, vonatra ül és elutazik 
a faluba. Ép akkor érkezik, mikor Sán* 
dor Juliskát festi, a szivéhez kap. 

,,Hűtlen kigyó, megcsíptelek, most ta-
gadj, ha tudsz!..." 

6. Zápolya Sándor nagy bajba van Ju* 
hskával. Itt van Vilma és megérkezett 
Pista is, Juliska mátkája az aratásról. 

7. Juliskát Árpád báró is le szeretné 
festeni, de Pali bácsi kivezeti az istállóba 
és a tehenét ajánlja fel neki modellül. 

(Vége az I. felvonásnak.) 

II. felvonás. 

1. Zápolya Sándor lakása. Juliska 
boldogan él Pesten, csak édesapja nincs 
megelégedve a fővárosi lisztjegyes vi« 
lággal és ezért az erkélyt beveti búzával, 
hogy őszre legyen kenyerük. 

2. Árpád báró leselkedik a ház körül 
Vilma megbizásából. Pali bácsi locsolja 
az erkélyen a buzaültetvényt és a viz 
Árpád báró nyakába csorog. 
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Elmennék én lehozzátok az este . . . 
6. Sándor megmagyarázza Juliskának, 

hogy kaszinóba megy és Juliska meg» 
nyugszik és elalszik a kandalló előtt. 

7. Sándor besurran Vilmához. 

III. felvonás. 
1. Juliska szomorú Sándor miatt . Ven-

dége érkezik, csodálkozik, mert nem más 
a vendég, mint Pista. Elmagyarázza, 
hogy fel jöt t Pestre és kocsis a közeli 
száliitónál. Ha segitség kell, akkor csak 
fiitvüljön neki. Megmuta t ja , hogy fii«-
tyül jön. 

2. Sándor megérkezik. Pistát kidobja . 
Csúnyán összevesznek. A dühös Juliskát 
hirtelen lefesti Sándor, végre megtalálta 
a szemének igazi kifejezését. 

3. Kiállításon künn lóg Juliska képe. 
4. Juliska képével Sándor megnyeri a 

nagydí j at. 
5. Sándor még mindig Vilmát szereti. 

Juliska nem volt neki más, csak modell. 
6. Juliskáék pakkolnak, készülnek haza. 

l'ali bácsi örül, hogy ú j ra falura mehet . 
7. Juliska fütyül Pistáért . Pista rohan 

fel a festő lakására. 
8. Juliskáék mennek a vasúthoz. Elől 

l'ali bácsi, utána Juliska Pistával. 

5. Juliska nagyon nevetséges az ele* 
gáns ruhákban. Sándor megérkezik és 
lá t ja Vilmát, ú j ra felébred benne a régi 
szerelem. (Vége.) 

3. Vilma Pali bácsi által tudtára ad ja 
Sándornak, hogy társaságával fel jön 
vizitbe. 

4. A látogatók nem talál ják o t thon a 
ház urát, csak Juliskát és Pali bácsit. 
Vilma pokoli tervet forral. Elhatározza, 
hogy kiöltözteti Juliskát, had legyen ne» 
vetséges. 
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mf súlyosan, p könnyeit p könnyen 

Olem rendelek kék vi.lUnyfenyi.se hi-zo- kii- rát; 
£flem csinálok hoknsz-pókuszl, vem röntge-ne- zek, 
JCiszle-ri-ha a- zcr' gyógyult d ke-zeni a- Idtt, 

JCdidgszik rám Buddii Pesteti 
Freud tdnárdz álmoskönyvvel 
í)lem érdekel d pupil-ld, 

Moderato 

Dr. HUSZÁR . 
( S:entniik/üsi József) 

I 

minden iio-ld-nár. 
konkurált ue- lem., 
se dz ér-ve- vés, 

Rossz ideggel, d hány asszony, mind én-hoz-zám jár. 9ftordycsiktöl. 
Álmos doktort • száz no hosszal ken-1er- be ve- rem. Fe dák is a 
Mkor sok d pulzus-lak-tus, lu» d csök ke - vés. Szt nem értik 

Ferenczitöl cl- oár-tof-tak mind... Siicdlszámrd gyógyi-tom d no- ne-mû wig- rint. 
Freuddal pro bill-meg is bán-ta rég... JCozzám.járnak i- deßzstirrd Bé- di-Schivimmwék. 

d lanai'dk s ez ép-pen d vicc: ÜJobbel ér egy i f - j i i pásziov, mint d vén Priz-nic. 

A Z U J S À G P O L I T I K A I N A P I L A P 

°)It>m ve re m én kőt t-sé-gek- l/e a fér-Je- ii-
Jancol - hal-tiak vir-ra-dai- ig à térdref-lec-
Jl módszerem, mindegyiknél d ré- gi ind-
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3rd va, írd i'J, Ira-ra- ra 

a drága kis 
csak szóra - ko m 

dupld dó-zisl 

geszen masegeszen inas. égy hiiszarkadett... 0lejn Irén,nem molett: Csókos kis huszár, Ss uf-ra uiiulaz asszonyka 
gészeu más, egészen íitás. Kél hnszárkdddtt.. 3 lem Irén, nem molett: OrdJitgos huszár, Ss tíf-ra boí-jjoQdz asszonyka 

32eni rendelek Judeiidorfol, se fe- nyo- fúr- dot, 
Su-vo-láz-hal ô- nagysá-gd, ak-kor se ka/s inast: 
Ss lia az iigy el- lia- nyagolt, mégis sn-lyo- sabb, 

Szóra - ko- zas - sal ki i- rá- lom 
Se ve-ro-nall se bronikurat', 
9Iaggsás asszony akkor nincs bajt 

feszes ritmusban. 

xwl. 12.&gy huszdigyerek... JCuszarl rendelek. Biztos d hdlJsßldgysddd kôzèrzèsenias.S-
zdsi. 3. Kél hnszárgyerekKe Hó I ren-delek. Bizlos a falás, Vlagysáda kôzèrzèse más. S-

ZENEMÜVEK A S Z Í N H Á Z I ÉLET B O L T J Á B A N j 
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M O Z I K R O N I K A 
A rovatot szerkeszti LEHRER ANDOR 

Mz lifter* filmgyár» 
mozgószinházak versenyéből az 
idén az Uher filmgyár is nagy 
ambícióval készül kivenni a 
Tiaga részét, s ami az ambíción 

kívül még föltétlenül szükséges: nagy 
költséggel és áldozatkészséggel is. Erre 
most képessé teszi a vállalatot a nagy» 
Szabású átalakulás, amely életében tör» 
tént. Másfélmillió tőkével részvénytársa» 
Sággá formálták át. Elnökké Uher Ödön 
cs. és kir. udvari és kamarai fényképészt , 
a vállalat alapitóját választották, akinek 
út törő érdeme van a magyar filmiparban. 
Az artisztikai vezetés tovább is i f j . Uher 
Ödön föladata lesz, akinek rátermettsé» 

f érői, képességeiről eddigi sikerei ékesen 
ieszélnek; a szövegkönyveket pedig 

ezentúl Sas Ede, az ismert jeles iró irja, 
akit a vállalat dramaturgjául szerződte» 
tett . A központi és kereskedelmi vezetés 
dr. Szűcs Ernő ügyvédnél van a legjobb 
kézben, aki ezt a vállalat érdekében oly 
fontos munkakör t eddig is ellátta. Rende» 
zőül pedig, több kitűnő szakerő között , 
nem kisebb nevezetesség állott az Uher* 
gyár szolgálatába, mint Louis Neher, a 
berlini Ufa főrendezője, aki a német csá» 
szárvárost s ot tani fényes pozícióját eh 
hagyta, költözik Budapestre, kétségtele» 
nül az Uhersgyár és a magyar filmmüvé» 
Sz et fej lődése javára és dicsőségére. 
N e m szabad elfeledkeznünk a siker még 
egy fontos tényezőjéről: az operatőrről. 
Az Uhersgyár e tekintetben sem marad 
hátra, mert operatőr je : Virágh Árpád, 
ölsőrangu szakember. 

Ezzel a nagy. felkészültséggel az Uher» 
gyár igazán gazdag munkaprogramm 
megvalósításához fog, amely mozinyelven 
Szólva, csupa slágereket foglal magában. 
Magyar szerzői élén Herczeg Ferenc ne» 
ve ragyog, akinek a Kivándorlók cimü 
színmüvét, amely a Vigszinház közönsé» 
gének annyi gyönyörűséget szerzett, te» 
Szik át filmre, különös gonddal és pom» 
pávai. Elsők közt szerepel Bródy Sándor 
is, Tirnár Lizájával, a hercegkisasszony» 
nak nevelt kereskedőleány megkapó tör» 
történetével, amely a filmen bizonyára 
oly lázas érdeklődést fog kelteni, mint a 
színpadon. Egész sereg java magyar iró 
munká já t szerezte még meg az Uher» 

gyár, akik eredeti dolgaikkal is gyarapi» 
tani fogják ezt a pompás műsort . 

Ami a külföldi irodalmat illeti, az va = 
lóban a remekek remekeivel van képvi» 
selve. N a g y gondolat minden idők egyik 
legklasszikusabb alkotásának Bovaryné= 
nak a világot jelentő filmre varázsolni. 
Ki nem ismerné Flaubert korszakalkotó 
regényét, s ki ne volna kíváncsi rá, hogy 
a szép, könnyelmű, tragikusan bűnhődő 
Bovarynét filmen is lássa? Feldolgozza 
az Uher»gyár Hugo Viktor grandiózus, 
csapongó képzeletének egyik legmonu» 
mentál isabb termékét : A nevető ember t 
is. A Vigszinház legújabb szenzációját 
Pierre Louis A z asszony és a bábujá t pe» 
dig az Uher»filmgyár azon frissiben meg» 
szerezte. Sardou hires Boszorkánya, Ro» 
vetta megrázó drámája , A becstelenek, 
amelynek sikere közönségünknek még 
oly élénk emlékezetében él, Mark Twain 
gyönyörű meséje A koldus és királyfi, az 
örök szép Egy pár kis facipö, Quida kölí 
teménye prózában, sorakozik még ebben 
a vázlatos programmban, — azonkívül, 
amit az elsők közt kellett volna megem» 
li tenünk: Max Pemberton ha ta 'mas re» 
génye: A bánya titka, amelyet két részre 
osztot t a rendezőség, hogy minden szép» 
ségét és nagyszerűségét érvényre juttat» 
hasssa. 

Hogy ehhez a pá r j á t r i tkitóan gazdag 
programmhoz a vezetőség kivá'ó művész 
gárdát szerződtetet t , azt mondanunk is 
fölösleces. Akiket a közönség a szinpa» 
don szeret és csodál, azokaï mind látni 
fogja az új jászületet t Uher»gyár művészi 
tökéletességű filmjein. 

A PAPA — A MOZIBAN. Rómában a 
Szentatya a névnap alkalmából először volt 
életében moziban. Benedek pápa a névnapi 
ünnepet nagy diszebcddel ülte meg, amelyen 
a pápai Kollégium tagjain kivül, több római 
egyházi méltóság is hivatalos volt. Ebéd után 
a társaság fölkerekedett és a vatikán egyik 
termében berendezett mozgófényképzsziiv 
házba ment, amelyben végignézték a Wise» 
man bibornok Fabiola cimü népszerű regényé» 
bői készült filmdarabot. A pápa és a Szent 
Kollégium tagjai megelégedéssel tértek vissza 
a kirándulásról. 

TÖRZS JENŐ ÉS MATTYASOVSZKY 
ILONA játsszák „Az Izrael", Bernstein Henry 
világhírű drámájának főszerepét. A darab, 
amelyet az Astra filmgyár készített, rövidesen 
megjelenik. 
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Hungária filmgyár 
A Hungária filmek márká ja egyike a 

legrégibb magyar márkáknak, hire az or« 
szág határán tul ter jedt . A jövő évadra a 
legsikerültebb programmot állította ösz* 
sze, a szereplők pedig biztos sikert biztos 
si tanak a Hungária filmek'nek, ehhez még 
hozzá já ru l az is, hogy a filmek egytől* 
egyig kiállítás, rendezés, gazdagság 
szempont jábó l is az eddig látot t film» 
produkciókat legnagyobbrészt felülmúl* 
ják . 

Számos külföldi film élén szerepelnek 
elsősorban. Az egyik ezek közül párat* 
lanul értékes és érdekes at trakció lesz. 
Madame Tallien a cime és a francia for* 
Tadalom eg*/ik lcgregényesebb, legizgal* 
m a s a b b epizódját hozza elénk. Ugyan* 
•csak Lydia Borelly játssza A tizenhármak 
története cimü hatalmas dráma fősze* 
repé t és az ő nevéhez fog fűződni a 
Malombra és Karnevalsnacht cimü tár* 
sadalmi at trakciók sikere is. 

Mária Jacobinivel, ezzel áz u jdnnan 
fe l fedeze t t tragikával három filmet fog 
hozni a vállalat. Ezek egyike irodalmi és 
művészet i szempontból a legnagyobb 
szenzációk egvike lesz. Tolsz toj Leónak 
egyik legértékesebb és leggrandiózusabb 
regénye, a Féltámadás, e filmnek a té* 
máia , amelyben Mária Jacobini egészen 
különleges alakitást fog nyúj tani . 

Egy másik irodalmi értékű dráma n 
D a s allzulange Leben cimü dráma lesz, 

' amely Bernsteinnak egyik kevéssé is* 
mert , de rendkiviil érdekes munkájából 
készült. Mária Jacobini fogja különben 

'*szani az Art ikel 4. cimü dráma fősze* 
repét is. 

A legnagyobb érdeklődésre tar that 
számot természetesen az n három Hetek* 
t ivsorozat is, amelynek főszerepét Gioni, 
Francesci Bertini volt partnere játssza. 
Mindhárom széria egyenkint 4—4 film* 
bői fog állni. 

A másik hírneves férfistar, Mario Bon» 
nard is nehánv rendkívüli érdekfeszitő 
darabban kerül a magyar közönség elé. 

A Hungária filmgyár egvébként főleg 
magyar darabokkal fog föltűnni. Ezeket 
már iunius 18*án, 19*én és 20*án fogják a 
Mozgókép*Otthonban bemutatni . Bemu« 
ta tásra kerül Tolsz toj regénve a Karc 
nin Anna, Varsányi Irénnel Kertész De* 
zsővel és Fcnyvcssy Emillel a főszerepben, 
a Barbárok, Olga Wohlbamk regénye 
Fenyvessyvel, a J00 000 koronás ruha, 
Pásztor Árpád játssza a főszerepet, a 

Szerető, amelynek Magyar Szinházbeli 
nagy sikere még élénk emlékezetünkben 
van. Ebben Fedák és Rákosi Szidi játsz* 
szák a főszerepeket, mig Cs. Alszeghy 
Irma a Fabricius leányban muta t j a ma jd 
moziművészetét . 

Nemcsak a moziszakm'a, de a moziba* 
járó magyar közönség is bizonyára alig 
vár ja ezeket a szép filmeket, amelyek a 
jövő szezon legszebb mozidarabjai lesz* 
nek. 

UJ MAGYAR FILMEK. Biró Lajos két 
színművéből a jövőben mozidarabot készite* 
nek. Az egyik lesz a „Hotel Imperial", ame* 
lyet dr. Janovics Jenő dolgoz át mozidarabbá, 
a másik Biró*darab pedig „Az utolsó csók" 
cimü szinmű. Ez lesz egyúttal a harmadik 
Biró*film. A legelső Biró*fiÍi~i ugyanis a „Sárga 
liliom" volt, amelyet még békében adtak elő 
a magyar mozikban. 

PF.THEÖ ATTILAT, a Belvárosi Szinház 
tagját a Lux és Astra filmgyárak szerződtet* 
ték. Petheő legközelebb tizenkét u j film fő* 
szerepét fogja játszani. 

Rayor Gizi, a Nemzet i Szinház bá jos 
művésznője, a közel jövőben hat mozi* 
darabban fog föllépni. Az első föllépése 
Pásztor Árpád egyik darabjában lesz. 
amelynek „A 100.000 koronás ruha" a 
címe. 

PASSZIÚ-JATÉK. A Fiisor* 
kabaré megnyitó előadása után 
Balassa Jenő melegen gratulált 
a közreműködő művészeknek 
és különösen Vendrey Ferenc* 
nek, aki nagyon is belevette 

magát a közönség kegyeibe. Vendrey tata 
szerényen tiltakozott a gratuláció ellen és ki* 
jelentette, hogy valóságos öröm és boldogság 
a:; ilven passzió*játékban résztvenni. 

— De Tata, — ijedezett Balassa — hiszen 
passzióíjátek. csak néhány hét múlva lesz és 
akkor is a Városi Színházban. 

— Nem igaz, a Fasor*kabaréban mutatják 
be a valódi passzió*iátékoí\ Ilegedüs Gyulá* 
val is Pauley Erzsivel együtt játszani, az való* 
ságos —- passzió. 

HÁROM STAR. A Margit* 
szigeti SzinVör egyik előadásáé-
nak szünetjelen, a tavasz pom* 
páiában izzó. gyönyörű Margit* 
s'-zißeteni, csillagos égbolt alatt 
hangzott el ez a párbeszéd: 
személyzete van fcnnek a kis 

színháznak. Még kőszinbázban is ritkaság, az 
ilyen fenomális három női star. 

—• Igazad van Ennek a színháznak van két 
primadonnája és egy — Delladonnája. 

Remek 
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rOGSMG UTMM ^ 
IRT 71 : ZEMPDÉJVYi KD/ttt/l 

Előadják az Intim-Kabaréban 

Személyek: 
Rcv Béla, csererokkant tiszt — Beregi O. 
Magda: A felesége — — —• —- Fenyő Irma 
Pubi: A kis fia, 4 éves — — — Csendőr E. 
Julis: régi cseléd Mészáros A. 
TakaHtónő — Dinnyési R. 

Idő: A nagy háború 4*ik esztendejében. 

Szin: 
(Egy fiatal házaspár egyszerű, de Ízléssel 
rendezett hálószobája. A szokott bútorokon 
kívül egy-két kis asztalka, melyeken vázák* 
ban virágok állnak. Az ágyon is, papirosba 
göngyöli csokor, melyet még nem volt idö 
elhelyezni. Az ablakok nyitva, a bútorokon 
por ül, szőnyegek felcsavartan támaszkodnak 
s falho2, a csillár fehér vászonba húzva, min-
denen látszik, hogy a szobát sokáig nem lak* 
ták. Most nagytakarítás van, szorgos, vidám 
munlsM folyik. Az ablakon enyhén tüz be a 

szeptember délutáni bágyadt napsugár. 

1. jelenet. 
(Az asszony, gyerek, Julis és a takarítónő.) 
(Az asszonyon utcai ruha, kis kalap van. Fiát 
öltözteti, aki egy széken áll. Mozdulatai für* 
g ék, alakja, arca fius és friss, jókedvű, sőt 
boldog. Prémsnpkát huz kis fia fejére,' han* 
gosan nevet): — Hű, Pubi, most csak a nó* 
zikád látszik ki! — (Julis a szőnyegen térdel, 
söpör, felnéz): Mint a Péter mackónak. Pubi 
most olyan, mint a nyafogó medve, amit 

apuka küldött Szibériából. 

A GYEREK: Messze van az, anyika? 
AZ ASSZONY: Szibéria? A legmesszebb 

volt. a legtávolabb, mikor elvitték apádat. A 
végtelenség, a világvége havas, jeges halál* 
ország, mikor megtudtam, hogy ott van, hogy 
oda vitték. Most? Most egy szomszéd ország, 
egy közeli virágos kert, egy kedves, drága, 
ismert vidék, amelyik küldi, engedi haza, 
ahonnan jön. Most elérem a kezemmel, most 
lehunyom a szemem, kitárom a karom és már 
ott vagyok; Szibéria, kedves ország, ahonnan 
az uram, ahonnan az apád jön, jön . . . 

A GYEREK: Anyika, hány nap még? 
A Z ASSZONY: Még, még, még — talán 

már csak harminc! Egy hónap. Már csak 
harmincszor imádkozik és fekszik le Pubi és 
akkor megjön apukája. Megjön apukája, meg* 
jön! Te drága, te édes, megjön, megjön! (Szé-

les, hangos örömmel öleli magához a gyer-
meket, majd a földre állítja.) 

JULIS: Nagysága kérem, a brunolint nfr 
tessék elfelejteni! 

A Z ASSZONY (indul a gyermekkel): Nem, 
nem, viaszkot is hozok. És maga takarítónő,, 
majd felhozza a fát. Csak szorgalmasan Iá« 
nvok, Julis el ne felejtse, kinek tiszteletére 
takarit! (El.) 

11. Jelenet. 
(Julis, takarítónő.) 

•U LIS: Dehogy felejtem, dehogy. Szegény, 
jó urunk! Hej, ezt se hittük volna a lakodal« 
mon, hogy egy évi boldogság után igy megy 
el tőlünk! Három, hos-szu esztendőre Szibé* 
riába! 

TAKARÍTÓNŐ: Maguk most a nagysága, 
anyjától jöttek? 

JULIS: Attul. Szegény asszonyom több 
mint "két évig szomorkodott itt, ebben a las 
kásban. Aztán velem együtt visszakerült a. 
lánykori hazájába. Hej, nem volt élet nékü 
ez a három év, sirt, ahun senkise látta! 

TAKARÍTÓNŐ: Jó asszonynak látszik. 
JULIS: Jó. Nagyon jó. És az uráért az éle* 

tét adná. A sok sírás után, most, hogy azt a. 
levelet kapta, megbolondul az örömtől. Nem 
is gondol arra, hogy mi hibája lehet az úri-
nak, hogy ugy haza engedik, csak egész nap 
uzt hajtogatja a Pubinak: megjön apuka, meg* 
jön apuka. És este, mikor lefekszik, nekem 
mondja sóhajtva, Julis megint elmúlt egy nap. 

TAKARÍTÓNŐ: Mikor jön? 
JULIS: Nem tudjuk pontosa®. Jövő hónap» 

han talán. Soká tart, mig ideérkeznek. Messze 
van az. 

TAKARÍTÓNŐ: Szép virágok — 
JULIS: A faluról hoztuk. Egész nyáron fe= 

léjük sem nézett, meg se szagolta őket. Mos>fc 
az egész kertet lekaszálíatta volna. Szedte ec 
piros rózsákat és csak folytak a boldog 
könnyei. Virágot Julis, virágot vigyünk abba 
a szomorú, pesti lakásba, hogy az is meg* 
érezze, milyen ünnepre készülünk! Felvirá* 
gbzni minden szobát, hogy még a bútorok is-
iássák, kit várunk mi! Reszketett a keze, mi« 
kor vágta a rózsákat és ilyen volt az egész: 
uton a vonaton is. 

TAKARÍTÓNŐ: Jó asszonynak látszik,, 
megérdemli a boldogságot. 

JULIS: Ha ő nem, hát senki. 
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TAKARÍTÓNŐ: Hát most megyek a fáért. 
JULIS: Jó. Addig itt rendbe hozok min« 

dent. Szent isten, az ur. Hát itt tetszik lenni? 
A FÉRJ (megáll, fáradtan körülnéz, végig 

simit a homlokán): Hát itt vagyok — itt va« 
gyok újra. (Hirtelen összeszedve magút, ku 
egyenesedik és csodálkozva, meglepetten, in« 
gerülten.) De mit keres maga itt? Mért van 
ez a lakás nyitva? Hát nem kapták meg a 
távirataimat? 

JULIS: Semmiféle táviratot nem tetszett — 
FÉRJ (kitörve, szinte durván): Nem tett« 

szett. Mit nem tetszett. Öt sürgönyt is küld« 
tem, tisztán, világosan megírtam bennük, 
hogy mindannyian maradjanak Gyomán és 
ezt a lakást hagyják lezárva. Az anyósomnál 
várjanak rám! Minek jöttek Pestre? Hát csak 
ennyit jelent már maguknál az én akaratom? 

JÜLIS (a csodálattól szinte dermedten): De 
hiszen nem is tudtuk, hogy ma jön a nagy« 
ságos ur, nem is vártuk még. 

FÉRJ: Nem is vártak! Hát már nem is vár« 
tak! Na hisz ezt gondolhattam volna. Nem 
is vártak még! Hát persze, három év után, 
nem is vártaklfLeveíi magút egy székre.) Hol 
a feleségem? 

JULIS: Sétálni ment, a városba — — 
FÉRJ: ' Sétálni! — —• (Elhalgut; mereven 

néz Julisra; megembereli magát, csendesen.) 
Menjen ki Julis, menjen ki, egyedül szeret« 
nék lenni, egyedül. 
(Julis csodálattal néz. szólni rknr, de rem 
tud: mit. A férjre néz, majd le a földre, 

aztán szó nélkül kimegy.) 

111. jelenet. 
(A férj egyedül) 

A FiiÀ. : „Sétáin; men:. „A városba". Hát 
így. Hát jól sejtettem, hát nem ok nélkül 
marcangoltam magam, hát nem ok nélkül 
rombolt bennem a gyanú. Mikor három év 
után megérkezem, nincs itthon. Nem var. 
Nem fut elém. „Sétál". A városban jár gond« 
talanul, ki tudja kivel, ki tudja kire moso« 
lyog. kivel beszél, milyen szavakat hallgat? 
..Sétál". Sétál és sétált, járt, kelt, e három év 
alatt, mig én fogva voltam; bezárva elkár« 
hozva, élve eltemetve. Sétált, beszélt, mosoly« 
gotí, nevetett! A városban járt, kivilágított 
utcák, ragyogó házak közt és mindenki lát« 
hatta, nézhette, a járását, a teste mozgását, 
mindenkinek szólí a mosolya, mindenki érint« 
Lette a kezét, amig engem távol, piszkos, kis 
falvak unalmában meghurcoltak, egyszer ide, 
másszor oda dobva, tehetetlenül és öntudat« 
lanul, mint az állatot, akit vágóhidra visznek. 
És ezalatt a három év alatt, itt nem szűnt 
meg az élet és a vígság, itt tovább korzóznak 
az emberek, mulatnak, sétálrjak, férfiak és 

nők. Nők? — a feleségem is — (Elhallgat. 
Majd kitörve, vadul.) Hát igaz, igaz, hát most 
naái' látom, amit tudni akartam, amiért egyik 
ne várjanak itt> hogy egyedül lehessek itt, a 
régi lakásban, hogy beszélhessek a falakkal, 
a bútorokkal, hogy megtudjam a valót, az 
igazat, hogy kiolvassam e holmikból az áru« 
lást, azt, hogy nem lehetett ez az asszony hü 
hozzám három hosszú esztendeig, hogy három 
éven át nem élhetett csupán az emlékeinek, 
hogy ennyi idő nem ' tar that ta meg benne 
tisztán és épen a szerelmet! Hogy egy ilyert 
asszony, egy ilyen fiatal, egészséges asszony 
nem maradhatott hü három hosszú, medd(> 
év alatt? Bizonyítékokat akartain, egy áruló 
jelt, egy itt felejtett utmutatást. (Bereked, 
elfárad, kezébe hajtja fejét. Csendesen, las« 
san.) Ez a lakás. Ez a hideg, szétdúlt, fel« 
hányt lakás. Amit ugy hagytam itt, mint egy 
meleg, drága fészket, egy barátságos menedé« 
ket, ez a lakás, ez a szoba, amely minden bol« 
dog percemet magába fogadta megértőn, ahol 
a feleségem könnyei hullottak, mikor elmen« 
tem: drága, asszonyi könnyei, ahol utoljára 
öleltem át. (Körülnéz, tétován.) Ez a szoba, 
a legszentebb, — most milyen dult, milyen 
rideg! —• Nem várt, nem készült és nem fo« 
gad. Már nem is ismer föl. Ezek a butorokf 
Milyen zárkózottak. Mégis mintegy titoktartó 
lepel ül rajtuk a por. (Körülnéz, lassú szóra« 
kozottsággal megáll, egy váza virág fölé haj; 
lik.) Virágok, hazai rózsák. — Milyen drága 
az illata, milyen piros a színe. FIárom éve nem 
láttam (Lehull.) piros rózsát. Az ő kedvenc 
virága. Minden vasárnap reggel, korán neggel, 
ő még az ágyban feküdt, egy szál piros rózsá« 
val leptem meg és csókkal ébresztettem fel. 
Régi, mámoros, vidám vasárnap reggelek! És 
most, most. ki tudja, kitől vannak a rózsák, 
ki kedveskedett neki a virágokkal? Ki lépett 
a helyembe, ki figyelmes most hozzá, kinek 
hálás, kire néz fel köszönő, meleg pillantás« 
sal? (Fiókokat próbál kinyitni, asztalra dobja• 
a virágokat, tovább megy.) És minden elzárva, 
lecsukva! Ez sohase volt azelőtt! (Kitörve.) 
Fiát mi ez? Miért ez? Ez a néma titokzatos? 
ság! Mit kell itt titkolni, leplezni, elzárni? 
(Megránt egy fiókot, de az nem enged. Pillám 
tása hirtelen az asztalon feldőlt képre esik. 
Egy pillanatig megrémülve néz. aztán a képef 
leveszi az asztalról, halkan.) A gyomai ten« 
nisz«parti. (Keserűn felkacag.) A fiatalkori 
játékoskép! Amikor még cp voltam és fiatal! 
Amikor megszerettük egymást, Magda meg 
én. mint két szép, erős és az élet arcába ka« 
cagó, boldog gyerek! — Magda így szeretett 
(Falikép.), így, csak ezért! Az egészséges 
fiatalságomért. A férfit szerette meg bennem, 
a bátorságomat, az erőmet. És mi vagyok ért 
most? Egy roncs, egy nyomorék, egy beteg, 
elkeseredett, elfáradt, egy öreg, egv agg — 
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egy keserű, egy torz nyomorék — Aki csak 
audni szeretne, pihenni. (Leül a falikép alatti 
székre.) Magda — ( Kép kezében.) szép', 
kis fehér lányom te, — milyen tiszta, milyen 
hófehér vagy. — Mentünk a Körös partján, a 
füzesek közt, a szikrázó napsütés alatt, — a 
hajad szőkén lángra gyúlva, nyitva hullt u 
válladra, a fehér kezedben labdaütő. — Az 
arcod rózsás.zinre gyultan, — és én, én telve 
élettel, akarattal, vad és boldog ambicióval, 
lelkes, rajongó szerelemmel. Hova lettek az 
izmok, hova lett az én egészségem? Hova 
lett mindaz, amit szerettél bennem?! Mi ma» 
radhatott meg ebből a szerelemből? Talán 
csak a sajnálkozás. Talán az sem. Talán azt 
is ellopták tőlem mások, tudnom kell, lát» 
nom kell mindent, tudnom kell, hogy mi tör» 
tént itt, mig én távol voltam, (egy kis, no-
íróasztalhoz megy, a fiókot erővel fe 
leveleket, írásokat dobál ki, vizsgál, néz meg) 
Levelek, irások, számlák, amiket sohas-em lát» 
tam! Minden az alatt történt, mig én távol 
voltam. (Egy csomag átkötött levelet talál): 
Levelek. Szalaggal átkötött levelek. (Hirtelen, 

ÏÏDUM\mM\ 
TPQJFODEIZLP 
Wassziteus* a r e á p o t ó j 

M ^ Z M M M M 
^SggsnHA esAtik 

fzenes Béla e-s Kober Leó 
^wSk't^r Előfizetéti ér negyed» 
^«©EsSS®^ eure 7 korona. tÇiaàô* 

hivatal R . i f k S j I árd u O 

vadul feltépi a szallagot, mohón olvas.): Ó, 
az én régi leveleim. (Elgondolkozik, megza» 
vzrodva, csendesen): Hát ezek még meg van» 
nak. A régi, vőlegénykori levelek. Hát igy 
eltette, megőrizte. Kis Magda. Az én forró, 
szerelmes leveleim. (Szórakozottan nyit ki 
egyet, belenez): És ezt ő irta. (Leül.) A sze» 
relmes, drága menyasszony. (Olviis): „Béla. 
én azt hiszem, hogy ugy szeretlek ttgea', 4 
mint még senki se szeretett soha! Te vag\ 
nekem a levegő, a napfény, az egész élet. 
Te vagy az erő, a férfiasság, a nagyság és a 
ragyogás, (Hirtelen leejti a levelet, mánmár 
felderült, lelkesült arca eltorzul a fájdalom-
tól): a ragyogás, a nagyság, (kitör:) az erő. 
Az erő! (ököllel üt a levélre): Hát csak ezt 
szerette bennem? ezt, ami már nincs? ami 
elmúlt? széthult mint egy megálmodott 
csoda? azt szerette bennem, csak azt, ami 
már nincs! (Felkap egy ^levelet, belenéz): 
Szeretlek, mert te vagy a legkülönbb, a leg» 
nagyobb, (lecsapja az egész csomót az asz» 
talra): Nem. nem, ne is lássam, hisz minden 
szava, minden betűje csak bizonyíték, minél 
forróbb, minél szerelmesebb volt akkor, an» 
nál keserűbb, annál fájóbb most. (Elfordul, 
lábára néz, csendesen): Most. (Meglátja a föb 
dön kis fia mackóját): Istenem, (felveszi): A 
kis jamé! Már milyen nagy lehet. Nem is 
ismerem. Még hordozták, mikor elmentem. 
Még nem is láttam járni a. fiamat. (Csend. 
Nézi. forgatja a játékot): Hm. Fvvel iátszik 
a kis fiam. Az apró fehér kezeivel. (Meglát 
a mackó hátán egy rávarrott apró cédulát): 
Mi ez? (Olvassa): „Kis Bubijának apuka, 
messzi Szibériából." Mi ez? Mit jelent ez? 
Hiszen én. én sohasem küldtem a gyereknek 
semmit sem! Nem is irtam, hogy a nevemben 
vegvenek neki valamit! Mi ez? Nagyon hab 
kan): Magdának jutott volna ez az eszébe? 
Hogy el ne felejtse a gyerek az apját? Hogy 
tudja, hogv van apia. ha távol is van, ha 
mcss'i is. Hogv szeresse, hogy szeretettel 
gondolinri reá? Magda? (Föl az asztalra teszi 
a iátéknt, feh/p.szi a kApet): Migda? (nézi. 
hnllaat ) Fz itt Kis Feri. ez Bt láz s Gvuri. 
(Gondolkodik.) Ez is szerette Meg is kérte, 
fis ez az ember nem is volt katona. Itt volt. 
Az egész bárom év platt itt volt Magda mel» 
lett. Hisz iárt hozzánk akkor is, majd min» 
den nap: Vitől föltettem volna én azt az 
asszony t akkor? Akkor! Még rnbiztsm, kér» 
teçi. hogv vigvázzon rá, vigasztalja, nvug» 
tassa, mig én el leszek, hogv szórakoztassa, 
lítodassa meg gvakran legven mellette. Én 
kértem erre. én fogocitottnm fel. én. És ha 
most erre gondolok, ba erre emlékszem, ha 
ez int az estembe, bogv egvedül volt itt 
bárom lírnt'/ii évjn Jtt. itt bnesuztam tőle, 
az ntoi«ó forró csóVa még tiszta a számon, 
móg neiri boriálvosiilt el, rnég érintetlen. 
flVortv ő Qt̂ +ti n,-Vem Még érzem az izét. a 
melprtöf \TorírJq 0/̂ f.Q Mtrt^órpl fAgvboZ 
r̂ prt-.» Pm1"! píríoip egy éves ko-

rában. Apukának." (Onndolkodik, nézi, hab 
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kan olvassa a másikat). „Pubi cipőbe két éves 
•korában. Apukának." (Majd ellágyulva, nat 
g yon csendesen a harmauik..) „i ubi cipője 
három éves korában. Apukának." (Végig su 
mit a homlokán.) Nekem tették el. Minden 
esztendőben egy kis cipőt. Bronzba öntette. 
Még látszanak rajta a ráncok, a hajlások, 
amit a lába járása tiport ki. Egy gomb le» 
szíiV-fHva. Ez bizonyára játszás közben, vagy 
mérgében tépte le a piciny ujjaival. És ezt 
ck«..,..^ nexó.n. Apukanak. Mindig, mindig 
ilyen figyelmes volt, ilyen drága, ilyen meleg 
ötletü. Ilyen igaz asszony, ilyen megértő. 
(Nagyon halkan, fájdalmas szeretettel.) 
Három, kis kitaposott cipő, édes, kis csalá* 
dom, ti. 

IV. JELENET. 
(A férj, Julis.) 

JULIS (bejön, halkan, meglátja, hogy a 
férj sir, egy pillanatig ijjedt zavarral figyel, 
aztán részvétteljes meghatottsággal elfordul. 
A férj felnéz, Juliit már csak elfordulva 
látja, megkönnyebbülten áll fel. Egy butor» 
nak támaszkodik, figyeli Julist, aki csendesen 
é'< igvekvő elfogulatlansággal rendezkedik. 
Egy fiókból tetitöt szed e/ő, majd tányért 
csördit poharat; egy kis asztalkára térit. Szó 
nélkül munkálkodik.) 

A FÉRJ (halkan, jósággal): Mi az? Mit 
csinál, Julis? 

* TS (elfogulaVaitOt, terúiészetesen): A 
nagyságos urnák készítettem egy kis enni 

ùokat utazott, éhes lehet. (Hideg huit, 
befőttet tesz az asztalra.) 

A FÉRJ (osztalhoz ülve): Befőtt. De rég 
nem ettem ilyet. De nem is láttam. Tessék 
csak megnézni az üvegen a cédulát. Még 
tizennégyben tettük el Gyomán az öregnek. 
Mikor aztán mondtam a nagyságámnak, hogy 
hát nem főzünk be az idén semmit, akkor 
azt felelte, „nincsen kinek befőzni, Julis." 

VI JELENET. 
A FÉRJ (egyedül): „Nincsen kinek be» 

főzni, Julis." Ez a lány nem hazudik. Rossz 
álom volt az egész, egy kínlódó, keserves, 
hosszú álom, amiből felébredtem. Nem vc» 
szett el semmi, megmaradt Magda és az én 
kis fiam. (Csengetnek. Ajtó nyitás. Majd 
Magda jókedvű hangja.) Képzelje Julis, nem 
kaptam brunolintl Pedig az egész várost . . . 

rj ie.k-.p/j a fej^t, hirtelen nagyon iz-
gatoti, egy vázából virágot kap ki, az ajtó 
e''• ornrja. kilöki az aitót. kitírja karjait, az 
ajtónál állva, lehunyt szemekkel, remegő 
hangon, nagyon boldogan): A feleségem. 

Hl idui I»» I » » I il 

SZÍNES C R E M E DIDO A MODERN HÖLGy= 
VILÁG ARCKRÉMJE 

KülföldiparfumöK 
Ajánlok leg f inomabb parfümöket dekánként: Cheva-
lier d'Órtay, Quelque tleurs, Ambra Antique, ftatschari, 
Iiorigan lu.— K Rózsa homtide. Hygiea Cüypre, i liule, 
V'demecum, Serenissima, Kairo! m virág, Ibolya, Ideal, 
Kliusan«, 1-ola be la, borna, Huvardia, Oigona, Gyöngy-
virág, Akacia, Orchidea par timöt 6.— K-ert dekánként 
utánv*tt«l. — Gyártelep: Hyvarion & Comp, tigyedtilj 
szeíkül'lési hely : Gross Antal kivite i haza, Buda. 
pasten, VIII. kerület, József-körut 2 3 . szam 

NYAECKFKDTHÜS 
LÁSZLÓ ANDOR, 
Budapest, 
IV., Kigyó-utca 5 és 
V., Dták ferenc u. 14. 
Csodaszép nyahkftfldők 
gazdag válasz tékban. 

{ eltűnést iwsito yi'/ir pompr-
' ban iiyiiï m cg a „Nystkkendő-
liáz" fiókja ti ' V Kipyó-u . fz 
ala ti Klotild.idiótában. Olvasó-
in« »ziv«*s figyelmebe ajánljuk 
a szemnek oly ke* ve s a lélek-
nek oly jówerb, • ökel'» i .éssel 
a-t e d«zett üzleí megtelintéset. I 

Viszketegséget, sömört, ruht 
a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch 
o 15.-iéle ervdefi, törvényesen védett o 

SKABOFORM K E N Ő C S 
Nem piszkít, teljesen szagtal-n. Próbatégely K 2.30, nagy 
tégely K 4. , c-aládi adag K 11.—. Bndapesten kapható : 
örök József gyog) szertárában, Kiraly.uioa 12 szara. 

Vidéki» megrendelési cím: Dr. I'iescli K. Korona-gyogy-
„ze Iára, Győr. — „Skaboform'-védjegyre ügyeljünk! 

Lisztes Josse? szűcsmester 
Ajanija saját miihflyóhen ».észült, du-

n j f í v sail felsze.elt kés-s szörmeáru-raktá-
űuűapesí, IV. l à t jiinneniienü szörmeáus; «s t. Ii 
Váci-utca 46. ruhák nyári gondozási* eifogad'atnak. 

a H O L G Y F O D R A S Z 
3 1 3 1 1 1 1 6 MANIKÜR SZALON 

* Arcápolás. Onduiárió 
l „ Dalsz nház -u . 10. S m k L . C p e r a h á z mellet t 

Ifölgyfotfrászíerem 
IBí i i s ondo.a as fc»Uie>.el . gy 

I'., niüítá-, "D o|. h•, f -
sliié««rl együtt K :t. 

gyütt K 2. . Matricur. 
Ultday-iitrn «»flu, ..•„•„,. 

IPARMŰVÉSZETI S Z A L O N 
BUDAPEST, VIIL, BAROSS -UTCA 21. IL EM. 

MSvfsxl selyem 'áoipaernySfc V.rnden ( 
•«»« Ipar •>»*«•>•< i kOM-eUftw» • Kí en j 
és terr szerint. Korabeli antik bátorok. , 
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Halló, mi ufság? 
N A G Y ENDRE SZABADKÁN. Nagy 

Endre most a nagyobb vidéki városok előkelő 
közönségének konferál. A Színházi Élet ven» 
dégszereplési ífodája rendezi ezt a nagysikerű 
körutat, melynek nevezetes állomása volt a 
inult hét péntekjén Szabadka. Hogy milyen 
sikere volt Nagy Endrének, arra bizonyság 
az :: távirat, melyet a konferansz»est után ka» 
pott a Színházi Élet. A távirat igy hangzik: 

Nagy Endre fényes anyagi, erkölcsi sikere 
alkalmából köszöntjük a Színházi Életet. Sza» 
badka egész ~uri publikuma lelkesen ünne» 
pelte és visszavárja Nagy Endrét. Korzó» 
mozi, Braun, Fenyves szerkesztők. 

i U N I U S lsÉN indul körútra a Szinházi 
Élet vendégszereplési irodája rendezésében 
Szalontai Ferike kabaréja, amelynek tagjai 
Pásztor Zoltán, Pártos Jenő, Kaposi Gizi, 
Lakatos, Vécsey karmester. 

PÖSTYÉN. A legnagyobb, világszerte is» 
mert és elismert magyar gyógyfürdő csoda» 
tevő fürdőivel. Pöstyén ma is a legelső ma» 

gyar fürdőhey, melynek igazgatósága páratlan' 
előzékenységgel és hozzáértéssel gondoskodik 
a gyógyulást keresők kényelméről is. 

A V O G N E világhírű divatlap legújabb 
száma megjelent és t Színház iÉlet boltjá» 
ban kapható. (Erzsábet^körut 29.) 

A HÁROM GALAMB. (Kádár Lehel re» 
génye.) Fiatai magyar talentum pompás re» 
génye A három galamb, csupa művészi, sti» 
lusos szépség és kedves, néhol izgalmas árde» 
késség. Kádár Leheti, mint újságíró jelentke» 
zett a nyilvánosság előtt, a stílusnak olvan 
készségével és képességével, mely mindenkit 
meglepett. Majd novellái keltettek fültünést 
és most regénye kelt nagy föltűnést a magyar 
irodalomban. A gyönyörű kötet Singer és 
Wolfner kiadásában jelent meg, ára 6 korona. 
Megrendelhető a Szinházi Élet holtjában. 
(Erzsébetskörut 29.) 

BÉBIKÉ MEMOÁRJAI (Andor Mária' 
könyve). Csodálatos könyv, a legelmésebb *és-
legtalálóbb korkép, — egy kis kutya önélet-
rajza. Derűs, elmés, kedves, egy fiinom lélek 
finom irása. A Révai testvérek kiadásában 
jelent meg. Ára 8 korona. Megrendelhető a 
Szinházi Élet boltjában (F.rzsébet»körut 29). 

/> ^tiiili l / IS i^T^^ t fTW^^^^^I^ i^W^I^H^^t^ 1 i i , m i i h 

HMCZEG TESTUERERis"™"a UFT. Ä » 
EIiSäaEWaÜHÖIKflLaPBIIS/STTEREM {j!,a,™lféIf 

R E I N E R N E S Z E P E S S Y T Ü S S I 
női ta laf i üzlete 7. 

\ Budapest IV, Koranaherceg-a. (Haris-Köz) 

Tui'V)>ioil»s : UOUIII)ï UïiiLA 
Budapest, IV., Meh'red Szultán-ut 31. sz. 

M A U T N E R N É 
E L S Ő R A N G Ú NŐI 

DIVATTERMEI 
VÁCI-U. Í J FÉLEM. 

TELEFONSZÁM 47-74 

MAZZANTINI LAJOS 
VMÂM°ESHÀÎ TÁNCAKADÉMIAJA 
Salon, ballet, színpadi táncok és mozi-
kiképzésre nlvendéktkefc naponta felvesi 
IL kerület, Fó-utoa 12. fid. 5—6. 

ím any, ezikt, ékszerek 
l nagy választékban. Vesaelc 

zöíOfrcz^duBíit mindenről. 
CJeJb Sátttmon Biw«îapest. Ï.. AítSla-ntca 8 

mm 

hölgyfodrasz-
és ma n i k ü r-VÁGÓ VIKTOR 

termét áthelyezte R Á K Ó C Z Y - U T 57. 
Ondoláoió, SZÁM ALÁ (MUNKÁCSY" 
hajmosAs. hajfestés KÁVÉHÁZ MELLÏÏT) 

NAGY M I H Á L Y 
; Budapest, V„Váei-üt 4. 
j SsappiuKS, lUxtsiöorir, kfctsierek, 
< háztartasi cjkkek i<Mfaüc»otili be-
I vásárlási 'omím. — feAnfeuék 
] mÍTi'Íp.n fi?.i i'bcii kapha-fté. 

DROGÉRIÁJA 

Telefon : 160-96. 

C a r b o n m 
pipereszappjanfözöszer illatositásával, tízezer eset* 
ben bevált ára pontos utasítással l l/2 ki óhoz K 7.— 
Kapliató minden gyógytárban és drogériákban. Szét-
küldi Honvéd Drogeria Budapest, Attila körút 2/c. 

FÜZŐTERf i f lE I 
Király-u. 93. Damianich-u. 18. 
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Szerkesztői üzenetek 
•CE rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok megörzé--

sére nem vállalkozunk.) 
K. S. Ungvár. Vidéken van. —• Lugosi elő: 

fizető. 1. 30 éves. 2. Rk. 3. 16.000 K. 4. 1911 
;szeptember havában a Magyar Színházhoz 
szerződöt t . 5. Nincs. — Tessza. 1. 30. 2. Nincs. 
3. Rákóczisut 76. 4. Szondysu. 98/a. — Kották. 
Nem válaszol. — Sz. Rózsi, Újpest. 1. Kolozss 
várot t tartózkodik. 2. 1891 március 31sén szüs 
letet t Kisvárdán. Iskoláit Kassán végezte. 
1911 szeptemberben lépett a szini pályára. — 
K. Kálmán. Népszinházsu. 49. — H. Piri, Uj: 
vidék. 1. Hamis hir. 2. A kérdezett müvészs 
pá r nem válik, sőt ugv tudjuk, hogy ki is bé= 
kültek. 3. Az autogrammsdélelőttöket ősszel 
ú j r a fogja rendezni a Színházi Élet, annál is 
inkább, mivel az érdeklődés az egész országs 
ban páratlan volt. — V. Baby, Eger. Rózsa» 
hegyi Kálmán szinésziskolájának cime: VIII., 
Népszinházsu. 22. — Színházi Életirajongó. 
H a figyelemmel kiséri a Szerkesztői üzenetek 
rovatát , észrevehette, hogy a Színházi Elet a 
példánvonkint vásárlóknak is készséggel vás 
laszol a kérdezősködőknek, a fővárosi és vis 
déki levelekre egyaránt. - Borzas szőke szépt 

ség. Ismeretlen név. — W. S.. 1) Corvin, Lux, 
Phönix, Star, Astra, Uher, Pallas, Glória. 2) 
Nem. — Pillangó. 1) 1884=ben született. 2) 
1876sban. 3) 36. 4) 30. — G. T. 1) Egyelőre 
nem működik. 2) Nős, —- a felesége nem szi* 
nésznő. — Erika. 1) Nincs nyári tanfolyam. 
2) Rózsahegyi Kálmán színésziskolája. (VIII.. 
Népszinházsu. 22.). — H. Anti. A szinészegves 
sülét tanácsa mindaddig nem adhat mükoüési 
engedélyt, amig ezért nem folyamodik. Tessék 
a kérvényt e hó végéig benyúj tani és a jus 
niusi felvételi vizsgára feltétlenül jelentkezzék. 

P. Miczi. Bármely szinház titkáránál lehet 
érdeklődni, bizonyítványra nincs szükség. — 
Aranyos cigányprímás. 1. Izr. 2. Cvklamen. 
3. Kolozsvárott tartózkodik. — Sz. Ferencné. 
A kérdezett színésznő Betleni László társus 
latánál működik. Jelenlegi cime: Lúgos, Városi 
szinház. — Hannerl. 1. Évi 10.000 K. 2. Rózsa* 
hegyi Kálmán iskoláját végezte; 1913sban a 
Magyar Színháztól a Modern Színpadhoz 
szerződött. 3. Máv. titkár. 4. Más zsánerű müs 
vésznő. — Ptrajongó. 1. 2. 3. Berlin. 4. Cso* 
konaisu. 16. — Chantecler. Nem került szinre, 
miután tetemes költségbe került volna. — 
B. Juckó. 1. 28 éves. 2. Magyar Színházban. 
3. A lexikonban megtalálja. 4. Igen. 5. 36. —-
Bagolyvár. 1. Esti 400 K. 2. Igen. — Micv. 1. 
Vidéken. 2. 31. — Két pipacs. 1. 1890 "febr. 

s Fekete 
Legufahb könyvek 
Andriska Kárcly : Asszony a köriben. 

(Regény) — — — — — — 
Balázs Béla: Hét mese— — — — 

Merített papíron - - — — — — 
Kalandok és figurák. (Novellák) — 

Hermann Bang: A négy ördög. (Re-
gény az art is ta világból) — — — 

Bán Ferenc: Szerelem hajnala. (Re-

Beöthy Zsolt : A magyar irodalom kis 
tükre. (5-ik bővitett kiadás) — -— 

Bíró Lajos: Budapestiek. (Novellák) 
Anftcle France: Vérző vágyak. (Re-

Meyrink: Walpurgis éj . (Regény) — 
Mikszáth Kálmán : Alakok — — -

Krónikás történetek — — — — 
Mcir.ár Jenő : Amit csak ketten tud-

na!: 
Mely Tamás: Jöt tment. (Elbeszélések) 

kötve —- — — —- — — — 
Pásztor Árpád: Ösri szántás. (Versek) 
Szász Piroska: Lehullóban. (Versek) 

5 — 
8.— 
12.— 
7 — 

6.50 

6.50 

4.— 
5.— 

6.— 
8.— 
5 — 
6.— 

5.— 
6.— 
7.— 
6.50 

Postaköltség kötetenkint 55 fillér. — Meg-
rendelhetők a SZÍNHÁZI ÉLET kiadóhi-
vatalában, Budapest, Erzsébet-körut 29. 

azország legnagyobb divatkelme-áruháza 
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 14-16. 

A FOVAROSI SZÍNHAZAK 
M Ü S O R D A R A B J A I : 
Bíró Lajos: H o t e l I m p e r i a l . . . 5.— kor. 

Robert de Flers és Gaston Arman de 
Cailla vet : P A P A . Fordította Molnár 
Ferenc —.80 kor. 

Gábor Andor: A prmc._ 5.— kor. 
Hatvany Lili : N o é b á r k á j a ... __ 4.50 kor 
Hevesi Sándor: G ö r ö g t ű z 4.— kor' 

Pierre Loy és Pierre Frondaie: A z a s z -
s z o n y é s a b á b u . Fordította : Heltai 
Jenő 1.20 kor. 

Szomory Dezső : II. J ó z s e f c s á s z á r 5.— kor. 

Postaköltség kötetenkint 55 fillér. Megren-
delhetők a „Színházi Élet" kiadóhivatalá-
ban, Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. szám 

Ënslitanîfllliam c g é s z napon át, e!6nyös feltételek mel-mili!tlGII!U^fllll lett. Ksti tanfolyam is. J.ntlímylné *»<•! tanárat, Raross-u. 75. Telelőn : József 69—14. 

Femina Marton Nővérek divatsza-
lonja, IV., Haris-bazár6. sz 
Koronahercejr-utca sarok 
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2«án született. 2. Jövőre. — Káldor M. 26 
éves. —• K. Lili. 1. Baross«tér 8. 2. E r d é l y i t . 
19. 3. Újpest i rakpart, Palatinus«ház. 4. Párisi» 
u. 1. 5. Kolozsvár, színház. — A. Ernő. A kér» 
dezet t monológ a Színházi Élet legközelebbi 
szamában meg fog jelenni. 

H. Erzsébet. 1. A Színházi Élet kiailóhivata« 
Iának jeg\ pénztáránál tessék érdeklődni. 2. 
Egyelőre igen, lemondott a szinipályáról. ha 
azonban új ra fellép, erről meg fog emlékezni 
a Színházi Élet. 3. Vannak. — H. Sándor, Bus 
dapest. Legalább 4 középiskola kell a színi« 
pályához. A tanfolyam különböző. így pld. a 
Rózsahegyi4s.kolánál 8 hónapig tar t a kurzus, 
miután elméleti oktatás ott nincs. Az akadé« 
mián 3 évig tanítanak, mig a többi intézetek 
2 évi tanítás után adnak végbizonyítványt. Az 
akadémiai és egyesületi növendékek kivételével 
a többi iskola hallgatói azonban csak akkor 
léphetnek vidéki szerződésbe, ha előzőleg az 
Orsz. Szinészegyesület felvételi bizottsága 
előtt bemutat ták képességüket, azután gya* 
korlatra bocsátják a jelentkezőt és- a végleges 
sités előtt még egyszer kell vizsgázni ugyan« 
csak a Szinészegyesületnél. 

Elza, Nagymagyar. Még nem jutot tak dűlőre 
vele. — Hóvirág. Igen, ot t lakik. — T. I. Ung' 
vár. 1. Könyvalakban, — a baloldal üres ma« 
rad. 2. Bármelyik filmvállalat elfogadja, ha 

jó a müve. 3. Nem. 4. Lehet. 5. Megállapodás 
' «rdése. —• Csúnya önkéntes. 1. Csengeri«r 
28. 2. 2 éves. 3. Havi 20 K«tól feljebb. 4. A 
titkárhoz. —• Rózsi. 1. Arad, Modern Szinpad, 
— Lengváriné. 2. Temesvár t és Budán. 3. A 
Színházi Élet kiadóhivatalánál tessék érdek* 
lődni. 4. Nem lesz. — Napraforgó 1 Don 
Huán —- spanyolosan, Don Zsuán—franc iá« 
san, 2. 31 eves. 3. izr. 4. Aréna«ut 16. 5. 39. — 
Soha többé . . . 1. Baritonista. 2. Elsőrendűé« 
ket. 3. A Király«szinháznál működött . 4. Most 
őrmesteri rangja van, többszörös kitüntetés« 
sel. 5. 33 éves. — Carlos. Izr. 

Remény. Kisebb színháznál meg kell kisé« 
relni. — R. J. Fp. 495. Mindketten. — Sztam--
bul rózsája. 1. 2. 5. Vidéken. 3. Megállapodás 
szerint. 4. Kiadóhivatalunk ut ján. — Gsérdeki 
lödő. Igen. — N. O. Pécs. 1. 2. Egyelőre még 
nincs megállapítva 3. Ráthonyi Akos, Pálmay 
Ilka, Németh József és Papír Sándor játszót« 
ták a főszerepeket. — Dr. Sz. Kézdivásárhely. 
1. Nem. 2. Debrecenben működik. 3. A Fasor« 
Kabaré tagja. 4. Meg van. — Dr. K. O. Nagy« 
sieben. 1. 4. Azonos. 2. 3. 4. Nem vált meg. 

Lévai bakfis. 1. 2 évvel ezelőtt. 2. Elvált 
asszony. 3. Egy gyermek anyja. — Angelo 
fotografia. 1. Felvilágosítást Sziget«utca 4—í). 
szám alatt nyerhet. 2. Csak előzetes hejelcn« 
tésre. 3. Igen. 4. Csak ősszel. 

f ő ú r i c i p é s z B u d a p e s t , I V . , K a p l o n y - u . 3 . j 

- I Gróf Andrássy-pafota 

arckrémek, poudere ;, szap-
pan ós a csodás halá:U 

D e c o î â e t a g e pu ter riz mindrn'itt kaphatók. 
í öraktár: Székely Vilmos Budapest VI!!., 
Rökk S^üá rd -u . 10. Telefon Jó>set -'5—37. 

R. Nagy Annus Fonios hissoÍDiiái. 
Mérsékel! árak. 

S l e p i s hőlgafoárász és man ikür s za lon 

Rnűrássy-ut 53. szam 

R.©MR MâiMA ( K a ó S S f U S Z ) 
Budapest. Util,, Saross-utca OS 
l'iókoU . II , Kô-il .7, IV., EsUB-ut 6 és Kocs-
kom t -u. 14. VI.. AniJiáss.v ut 11, Tei<?z-I(ör-
•U -9,V . iTmmcad-il. 4, VIII., Jóisef-líörui 
E - _ _ - = = = = = = = 

S ű u á r o s e lső ás 
cgrtgibo rsiohe-

s7. i l i l ó , v e g y i i s z -
f i l ó ss i i » i ns fES iő 
gyári nfírefs :: 

Iliin könyv megrendelhető a „Szín-
házi Élet" kiadóhivata-
lában, Brzséliet-körut 29. 

A S Z I M F Ó N I K U S Z E N E K A R H A N G V E R -
S E N Y E dé lu tán 5 órátó l es te 11 órá ig 
E g r e s s y S á n d o r ka rnagy veze téséve l . 

Es te fé l 8 - tó ! 
a be lépődí j 

A Hsdikiállitás Nagy 
vendég öjeben ki t i inö 
hat Koronás teríték!! 

korona Belépődíj 

Katonák, gyermekek "f korona 

F á s í f s k a n ő s w a s á B - n a p s s s r e s z s i y e - v á s á r a s z e r ű o s z t á l y á n . 

ö : 
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Amaryllis. 1. Cime: u. o. Wien. 2. Kolozs* 
vár, Szinház. 3. 4. Berlin. — József és Artúr, 
Arad. 1. Nem felel meg a valóságnak. 2. 29. 
3. 37 éves, rk„ évi 20.000 K. — „Kabarét, 
Sellye". Tessék a Belvárosi Szinház igazgató* 
ságához fordulni. — Butuska. 1. 30. 2. 1889 
január ll*én született, Ökanizsán. 3. Szinlapon 
megtalálja. —• „Lesz még egyszer" . . . 1. A 
Haditermény kirendeltség főnüke, Aradon. 
2. 3. Lehár Ferenc irta. 4. Szerecsen*utcában. 
5. Gyakorlat utján. Szegedi olvasó. Női szin* 
müirók voltak: Bulvovszkyné Szilágyi Lilla, 
Beksich Gusztávné, Apraxin Julia grófnő, (a 
régebbi időkben) ujabban gr. Teleky Sán* 
dorne, Vizváry Mariska, Hunyady Margit stb. 
— Két pajkos leány. Kolozsvár, Nemzeti Szin* 
há;:. 

M. E. 1. Vidéken vendégszerepel. — 2. 
Nincs mellőzésről szó. — W. E. Temesvár. 1. 
Évi 26.000 K. 2. 1890. febr. 2*án született, 
Aradon. 3. 16.000 K. 4. Szintén. 5. 14.000 K. 

Nyitrai leány. 1. 39. 2. Férjes nő. 3. Nem 
azonos vele. 4. Az utóbbi. 5. Többen vannak 
e nemből. — F. M. Királyhelmec. 1. Cime a 
M. kir. Operaháznál megtudható. 2. Nincs 
Hzárva. — Színházi Élet — rajongó. Temes* 
vái. 1. 1893. márc. 14*én született Nagyszc* 
benben. 2. Igen. 3. 3 évre. 4. 30.0000 K*ig. 5. 
16.000 K. — P. Gerd. A Theater in der Kő* 

villák, bérhá-
s 3 zak.áruházak, 

gyártelepek. gyári és egyébtelhek forgalmi vállalat. 
Huszár A. V., Zriny-iu. 1. (Gresham-palota . Lakás, 
üzlethelyiség, ingatlan forgalmi hirdetési irodája. 

Telefon 81—OS. 

S Z A B D 1 L J X Ï manikür Andrássy 
«... L Ö • FL I - Ö K O Z M í . r i - ut8«. Pa r i« Nagy 
K r t l l í Ö L G Y F O D R A S Z . Arnli zzr.l szembe 

P I N T E R E S Z T E R 
nöi d iva t te rme V., B-ÏJvâny-u, 18. I. 

KONDOR GYULA l v Ä t 
»E» * els í i rsndü c ipőkülön iegessége i 

i ő i m o s d e l l í I o s z t i á m ö K , 
selyem, szövet cobmantok, grenadinruhák, 
lüsziei* selycmköpenyek, b uzok, pongyo ák 
nagy választékban kaphatóit : Hársfa-u. 18. 

niggrätzer*Strasse tagja, Berlinben. — Pa* 
csirts. 1. Esti 400 K. 2. évi 70.000 K. 3. 
Nőtlen. 4. 28 éves. — Ciklámen. 1. Báró 
Aczél*u... 3. 2. 28. 3. Ref. 4. Népszinház*u. 
22. — J. M. Fp. 220. 1. Azon időben Szege* 
den volt szerződésben és Bcssyt játszotta a. 
Leány vásárban. 2. Nem, —- mivel akkor még 
az Opera tagja volt. — Birk. 1. Nem közöl* 
hető. 2. Akadémiai felvételhez legalább 4 
középiskola kell. —• R. M. Rózsahegyi Kál* 
mán színésziskolája, VIII., Népszinház*u. 22. 

K. leuka. A szinészfelvetel jun. ll*éa 
kezdődik a Szinészegyesülct tanácsa előtt. 
Szükséges okmányok : keresztlevél, iskolai 
és erkölcsi bizonyítvány és szülői beleegve« 
zés. Ha a vizsga sikerül, előbb gyakorlatra 
bocsátják, azután újra vizsgára kell jelent* 
kezni, melynek leteltével véglegesitik. Ettől 
az időtől fogva számítják a nvugdijbefizetést. 
— Hamlet. 1. 400 K. 2. Báró" Aczébu. 3. 3. 
Rk. 4. Nem bizonyos. — Vágyódó. Tessék a 
junius ll*iki szinészvizsgára jelentkezni, az 
egyesületnél, ha a felvétel sikerül, esetleg 
elszerződhetik vidékre. —• G. P. Nagymihály. 
1. Szőrcghy Gyula. 2. 3. Bécsi művészek. 4. 
Martens Valéria. 
T* it lïïViiTiàirn^tff^m^T^T^^rn^TV/TVtfrn ll>|»l n I 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 

Xr au in J a k a b n é 
M A N I K Ű R . H Ö L G Y F O D R Á S Z 

Budapest, VII., Dohány u. í . 

Z s í r o s , 
f é n j i & Q a r c , 
mitesser,pattanás el-
len a Ráez-féie Mites-
ser viz biztos hatású 
szer. Egy üveg 6 K, 
3 üvegnél kevesebb 

nem küldhető. 

RÁM IRIÍÖJ 

H a m i s s , 
r ű z s á s e r e , 
eperpiros ajak ér-
helöel a Rózsaszirorrt 
kivonat használatá-
val. Teljesen ártil-
matlan. Kgy üveg3 K 
3 üvegnol kövesebb 

nem száilitliató. 
kozmetikai u-.',,-' i nti 
laboratóriumban, tliSiiUllllmäS il. SZ 

M'íJ an Ai végi,-g eltávolít ,,KLAB1S8" R a c h 
O í P S Z u I u í i u l ' » » r t ö s K y kozmetikai intézet. 

> Mindennemű szépsá.hibáit kezelése, 
szépeié i á v o i i c t s , l á n c o k k i s i m i t á s i , u r cgözö lés es a í vmasszás 
jutányos bérié ben. B u d a p e s t V . l . , A l t n á 3 s y - u t c a 3 sz . 

Pompás kivitelben megjelent a 

» S Z Í N H Á Z I ÉLET« 
<bármely évfolyamra használható) 

BEKÖTÉSI TÁBLÁJA 
dombornyomásu födelén KOSÁRY EMMS fényképével, 
ára K 6, szállítási dij 50 fillér. Az összeg eló;etes 
beküldése ellenében azonnal megküldi a ki dó» 
hivatal : Vll. kerület, Erzsébet»körut 24. szám. 

Budapest, Koronaher-
ceg u. 10. IL>.Calvin-tér 

-nöi divat nagyáruházi . 

Fióküzletek: Rákóczi-
ut32, II. Buda,I'ő-u.S2 
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Színházi képrejtvény 
.> « e » r F !)« 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. 

I. díj. Egy magyar iró színmüve, a szerző 
sajátkezű aláírásával. (E héten dr. Hevesi 
Sándor Görögtűz cimü müvét sorsoljuk ki.) 

II. díj: Egy művészi arckép, a művész sa« 
játkezü aláírásával. (E héten Dömötör Ilona 
sajátkezű aláírásával ellátott kcpet adjuk.) 

III. díj: Egy színházi páholvjcgy a főváros 

egyik színházába. Mult heti számunkban kös 
zölt rejtvény megfejtése: Tüzpróba. Helye&en 
megfejtették 653*an. Dr. Hevesi Sándor Gö« 
rögtüz cimü művét Szabó Rózsika, Kereske* 
delmi bank; Dömötör Ilona sajátkezű alá« 
írásával ellátott képét Kling Lujza, Margit» 
körút 24. és a páholyjegyet Erődi Irma, 
Szövetségsu. 22. nyerte cl. 

Magyarország legelső, leg- Előfizetés : nt> 
jobb humerisztikug hetilapját fyedArre T.50K 

Felelői szerkesztő : Molnár Jene. 
Művészeti szerk. Bér Dezsí. 
Főmunkatárs: Karinthy Frigyes. 

Kfjres u á a 
6 0 m-

A lap munkatársa : minden KiadóhiriUüai 
számottevő iró és mövész. V. József-tér 13 

M 9 N D E N H A N G J E G Y 

megrendelhető a Szin-
. házi Élet kiadóhivatalá-
ban, Erzsébet-körut 29. 

g B a B l . f f i l B E a M 

( A R A N Y Á T 
mágus napi árban beváltok, 
ékszert, ezüstöt, 7álög;cödulát 
bármiről, magas háborús árban 
veszek. 8CHWARÇZ Budapest, 
Eizsébet-tér 7. sz. Bécsi-utca 
sarok. Telefon szám : 158—77. 

Ves l l fözŐk 
MOiONkz<3eee£aKK mûtkbm». 

H A J S Z Á L A K A T 
v é g l e g u ' ô n y o m n é l k ü l v i l l a n y k e z e l é s s s l , s z e p l ő 

s ^ e m ó i c i v é g e g e 3 e l t á v o l í t á s a , p a t t a n á s f é í i é r i t ő 
s z e p l ő e r i m é s poud<>i\ T a n í t v á n y o k f e l v é t e t n e k 

B ü d i l i o i s i i i M i i i Közmellkal intézet 
t i t K l a p i - H . VS. l i e r . . MI«Ml.v-tMc» •*•! s z . I . » . 

isr'tini Kozmetikai eníezeí ä L 
eltávolítása véglege oa. Hámlasztó-kura, szeplő, 
szemölcs eltávolítása. .Marian" szórvesztö, kebel-
kré n, archámlasztó a lit K. Tanítványok fel-
vétetnek. Teleion : József 4 9 - 5 t . 
Holtmann War!;?. Oudapssf, SÍIIJozssi-liiinif 43. 

fejmosás, 
— hajfes tés , 

minicure, a - ce s köztinomitó sze-
rek, pipere és illatszerek, hajpót-
lékok nagy raktára. Olcsó árak. 

Kolláron; fl.-m Hipjnntiazütsa IS. sz. 

M E N D E N K Ö N Y V 
megrendelhető a Szín-
házi Elet kiadóhivatal 
ban, Erzsébet-körut "9 

W E 1 5 Z S Z A K O R V O 
orvosi rendelő intézet. — Biztos sikerrel 
gyógy it ideg gyöngeséget, szájsebeket stb. 
Budapes t , V jI. , D o h á n y ^ u t c a 39. sz . 
Rendeld, e. 10—12=ig, d. u. 4—7-=ig, vasár^ 
és ünnepnap d. e. 10—12=ig. Vidékieknek 
l e v é l r e díjtalanul, diszkréten válaszol. 

KÉT OROSZLÁN 

blouse test -
a „HÁJKÖZPOS4T" ban 

;el fesse át blousât, 1 csomag 1 K. 
Erzsébet-körut 35. | 

Üli 
kelmefestő és vegyíisí-
titó vállalata, Felsöerdo-
sor-u . 38 .Telefon166-38 

„UJSAGÜZEM" könyvkiadó é« nyoma» rt. Budapegt. 
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BEREGI OSZKÁR Angelo fölvétele. 


