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Stagione italiana
Olaszok a Váiosi Színházban —
E sorok irója néhány héttel ezelőtt Olaszországban járt és ottartózkodása közben
gyakran "volt alkalma írókkal, rruizsikusökkal, színészekkel beszélni; A magyar vendéget szívesen, örömmel fogadták mindenütt
és nem egyszer hangoztatták irántunk érzett rokonszenvükét. „Ne lepje meg önt az
olaszok magyarbarátsága, — mondta egy
szeretetreméltó milanói ujségiró, — nem
ujkeletü az, nagyon régi, mondhatnók tradíció. És ugy tudjuk, hogy kölcsönös. Az
a néhány szomorú, keserves év, ami elszakította egymástól ezt r a temperamentumában rokon népet, remélhetőleg hamarosan egészen a feledésé lesz és egy okkal
több ahhoz, hogy még inkább keressük egymás barátságát." A milanói kollégának igaza
van. Az olasz—magyar barátság tradíció és
a Nyugat felől hazatérő magyart nem lepheti meg, mikor átutaztábau hazája nyelvén felcsendülő beszélgetést hall a veneziai San Marco^téren. A béke hajnqlodásával
megkezdődött a kölcsönös érintkezés Itália
és Ungheria között, előbb gazdasági téren,
azután művészin is. Néhány nappal ezelőtt
Budapesten még csak a Muzeum-kert környékén csendült fel olasz szó és a pesti
arisztokrata-negyed lakói esténként legfeljebb csak piemonti bakák .vidám danáját
hallhatták. Kedd óta azonban a Tisza Kálmán-tér is hangos az , olasz beszédtől és
ugyanott esténként a derék piemontiakénál
különb éneklés hallható : az olasz stagione
megkezdte vendégszereplését a Városi Színházban.
A külföldi művészek közül a háború után
elsőnek Titta Ruffo és Alessandro Bonci
lonli- és pályatársai keresik fel Budapestet,
shol a múltban is mindig esemény volt az

ilyen külföldi vendégszereplés, de talán
sohasem oly szenzáció, mint most, ámikór
hat hosszú esztendő után ismét éllátogatnak hozzánk az énekkultura leghivatottabb
képviselői. Az olasz társulat/amely hoszszabb időre tervezett vendégjátékát é hót
elején a Városi Színházban megkezdte, a
figyelmes újságolvasó számára riefm'-'voVt
már egészen ismeretlen. Több héten á t "a
bécsi Völksoper vendége volt a stagione és
az ottani sajtó és közönség á legnagyobb
lelkesedéssel ünnepelte az olaszokat.'Ismerős
egy sincs köztük. Neveket, amelyéket hirnév
előzött "olna még, nem találunk a szinlapon, de csütörtökön már minden pesti szín-"
házlátogató tudta, hogy Michele Ffeta eg'y
uj Caruso-jelölt és Guiséppina Zinétíi'nél
érdekesebb, eredetibb Carmen még nem
szerepelt ná'unk ' színpadon. A pesti pübfi-

RINA DONÁT
Városj Színház — Olasz stagione
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kum szívesen tanul meg u j neveket, ha a
viselőiket szeretetébe fogadja és az olasz
társulatnak majdnem minden tagja népszerű és közismert lesz néhány nap múlva.
A stagione vezetői, Umberto Braida és
Pietro Mattiasevich
igazgatók nagy gyakorlattal és kitűnő érzékkel válogatták össze
gárdájukat. A legjobb fiatal, friss erőket
szedték össze az olasz operaszinpadokról,
Firenze, Milano, Turin, Nápoly legkedveltebb énekeseinek és énekesnőinek gyűjteménye ez a stagione, amelynek produkciói
ilyenformán a legkényesebb igényeket is
messze kielégítik.
— Szeretem a fiatalokat, — mondta Braida
igazgató, mikor a társulatáról érdeklődtünk
nála, — boldog vagyok, ha egy u j tehetséget felfedezhetek, de van az örömömben
sok üröm i s : a tagjaimat egyre-másra elcsábítgatják tőlem. Kitűnő tenoristámat,
Michele Fletát Bécsben szerződtette el a
jövő szezonra egy amerikai impresszárió hatalmas gázsi mellett, dirigensemet, a pompás Eduardo Granellit a bécsi Operaház
szerette volna magának megnyerni és ezt
az óhajt erősen támogatta a bécsi sajtó is.
Igazgatók, impresszáriók vannak állandóan
nyomunkban és ostromolják szerződésekkel
a stagione tagjait. Pedig egyelőre együtt
kell maradnunk, mert ősztől kezdve négy
hónapon át Triesztbe szerződtünk valamenynyien. Bécsben gyönyörű sikerünk volt, a
közönség elhalmozott bennünket ovációkkal,

4RTUR0 SIGISMONDI karmester
Városi Színház —r Olasz stagione

SIGISMONDO SALESCHI
Városi Színház — Olasz stagione
de az ottani lelkesedés még csak meg sem
közelíti azt, amit az első budapesti Toscaelőadásnál tapasztaltam. A magyarok aztán
igazán tudnak lelkesedni !
Braida igazgató elmondta még, hogy szerette volna bemutatni nálunk Grariellinek,
a „Tosca" kitűnő dirigensének operáját is,
az „Anna Karenina"-t, amelyet egész Olaszországban nagy sikerrel játszanak s előadták Moszkvában, Pétervárott is, de le kellett mondania erről az érdekes tervéről,
mert nem állnak rendelkezésre megfelelő
díszletek.
— Különben is, — mondta, — nagy meglepetéssel hallottam, hogy az Önök egyik
kiv.dó zeneszerzőjének, Hubay Jenőnek is
van egy „Anna Karenina" operája, amit még
csak ezután adnak elő. Ilyen körülmények
között nem is volna illő, ha mi megelőznénk a magyar bemutatót.
A színháztól, a közönségtől, a várostól
el vannak ragadtatva az olaszok. Eduardo
Granelli, akinek neve épp olyan ismert lesz
nálunk, mint amilyen annak idején Arturo
Vignáé volt, a .Tosca felvonásai között
egyre lelkendezve ismételte :
— Itt szeretnék muzsikálni ! Hangversenyeket rendezni I Nagy zenekarral. Szimfóniákat 1 Milyen közönség I Milyen megértés,
milyen lelkesedés I
De a lelkesedés valóban nem vólt túlzott.
A „Tosca" előadása minden dicséretet megérdemel. Az előadás stílusos, fegyelmezett,
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NADINA BORINA
Városi Szinház — Olasz stagione
Puccini zenéje minden izzó szenvedélyével,
drámai akcentusával kifejezésre jut,, az olaszok pedig énekelnek I Cavaradossi: Michele
Fleta a legjobb anyag, a jövő nagy énekese. Hihetetlenül fiatal, orgánuma frissen
csengő, fi legszebb csillogó tenor. Hogy
harsant fel a megkínzott Mario ajkáról a
„Vittoria I", hogy ragadta magával a hallgatót az ujjongó dac és pezsdülő fiatalság.
A harmadik felvonás levéláriája pedig külön
szenzáció. A közönség lélegzetvisszafojtva
hallgatta az egy vonalban énekelt csodálatos záradékot és mikor elcsendült végtelen finomsággal az ének, izgatott mozgás
előzte meg az elementáris erővel feltörő
tapsot.
A népszerű Puccini-opera címszerepét
Nadina Borina énekelte. Hangja, szépsége,
drámai játéka egyaránt hódított ; igazi Floria
Tosca volt. Nagyszerű Scarpia Sigismondo
Saleschi, ez az érdekes, fiatal baritonénekes,
akinek nagy intelligenciájú drámai alakítása
sejteti, milyen esemény lesz az olaszok
Rigoletto-előadása. Elsőrendű buffotehetség
Guiseppe Bordogni, aki a sekrestyés kis
epizódszerepében nyújtott figyelemreméltó
alakítást.
Az olaszok második estje : Carmen. Bizet
zenéjét a második dirigens, a fiatal Arturo
Sigismondo tolmácsolta nagy stilusérzékkel,
igazi déli szenvedéllyel. Megismerkedtünk
Giuseppina Zinettivel, akit méltón tekintenek ma az olaszok Bellincioni utódjának. A

legjobb Carmen, énekben is, játékban is ;
természetességgel, veleszületett művészi ösztönösséggel oldja meg a Carmen-problémát,
ami oly kevés énekesnőnek sikerül és nem
sikerült még az ünnepelt Jeritzának sem.
Zinetti Carmenje is démon, de van benne
azért szerelmes lágyság, naiv érzelmesség,
amit éppen ugy előir Bizet zenéje, mint még
inkább Prosper Merimée meséje. Don José
szerepében mint diadalmas ismerőst, Michele
FJetát ünnepelte a közönség, Perna Palermi
pedig elsőrendű Escamillo volt.
— Kissé kényes dolog nekem a társulatom tagjait dicsérni, — mondta Braida igazgató a „Carmen* második felvonása után,
— de higyje el, a közeli előadásokon még
uj, nagy és érdekes meglepetések várnak
önökre. Nem ismerik még Rina Donáti
hangját, aki a legfinomabb Margaréta, nem
hallották még Isora Rinolfi-1, aki mint
Madama Butterfly és mint Mimi, a Bohémekben fog bizonyára nagy sikert aratni. Mint
Mefisztó fogbemutatkpzniGiorgioDe Lascoi,
a hires turini basszus, akinek a „Mignon"ban kitűnő szerepe Lothario is. Ő lesz a
„Sevillai borbély"~ban Don Basilio, a „Bohémeké-ben Colin. Hátra van még Fleta parédés alakitása : Canio a „Bajazzók"-ban. A
bécsi vendégszereplés befejeztével, mu]t
szombaton külön jutalomelőadást rendeztünk tiszteletére, akkor is ebben a szerepben lépett fel. Az előadás, a rendes esti
előadás után éjfélkor kezdődött, dé a Volks-

GIORGIO DE LASCOI
Városi Szinház — Olasz stagione

SZÍNHÁZI EL'BT

4
oper akár még egy hajnali előadásra is
eladhatta volna összes jegyeit, oly nagy
volt az érdeklődés. A „Faust" előadásán
Bálint szerepében mutatkozik be egy másik
kitűnő baritonistánk, Giulio Fregosi, aki
Figarót (Sevillai borbély"), Toniot (Bajazzók)
és Marcellot (Bohémek) is fogja énekelni.
Bordogninak pompás vidám szerepe a „Bohémek" háziura, a „Pillangókisasszony"-ban
pedig látnak majd egy Gorot Nino Valeria
személyében, amilyen talán egész Európában nincs. Minden dicsekvés nélkül mondom, hogy szenzáció lesz Saleschi Rigolettója és ez alkalommal mutatkozik be
Malescotti a nápolyi San Carlo hires lirai
tenQxistája a mantuai herceg szerepében.
Ö énekli különben Meister Vilmost a „Mignon"-ban is. Akoloraturénekesnőnk CappeJlo
kisasszony,^ aki mint Gilda mutatkozik be
és ő les* Rosina is a „Sevillai borbély"ban. Összesen harmincegy tagból áll a stagione. Ne kivánja, hogy mindegyiket külön
dicsérjem i .
-i t
..
A kezdet után talán nem is kell többé a
kitünő'direttore Braida konferansza. A budapesti közönség már lelkes örömmel megismerkedett az olaszokkal és nagy érdeklődéssel várja azokat a különleges zenei és
sziriházi feseményeket, am'elyek általuk még
rájtr'Várnak.

?
;
•

UMBERTO BRAIDA
. ÍRa7gató

Városi stinház — Olasz stagione

M

PIETRO MATTIASSEVICH
igazgató
Városi Szinház — Olasz stagione

AKI NEM ENGEDI MAGAT
BEFOLYÁSOLNI. Temesvárt
kiállítást rendezett egy izben
a „Nemzeti Szalon" s résztvett a kiállításon Kóber Leó
is, a kitűnő karrikaturista és festőművész
is. Találkozik az egyik temesvári kávéházban Sebestyén Gézával s nagy örömmel
üdvözlik egymást.
— Mit csinálsz te itt nálunk Temesvárt ?
— kérdezi Sebestyén.
— Kiállítottam s szeretném eladni a képeimet.
— Mibe kerül egy kép ? — kérdezte tovább Sebestyén.
— Van ezer, kétezer, háromezer koronás
képem, — feleli Kóber.
— A háromezer koronás meg van véve,
— jelenti ki Sebestyén s már elő is veszi
a tárcáját s kivesz belőle három darab ropogós ezrest.
— De nézd meg előbb a képet, hisz még
nem is láttad. Hátha nem fog tetszeni ? - r
veti ellen Kóber.
— Nem nézem meg — jelenti ki kategorikusan Sebestyén, — nem engedem magamat befolyásoltatni.
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Németh-invázió

Olaszországban

— Mészáros Giza levele a „Színházi Élet'-hez

Kedves Incze barátom ! ígéretemhez hiven, folytatom
olaszországi
levelemet és irok neked
Milánóról.
Ugy-e tudod, hogy Milanóban Németh-invázió
van? Az összes Németh-ekkel
együtt voltam
Milanóban: Juliskával,
Toncsival,
Pirivel
s Milánó Németh-terület
lett.
Németh Toncsi, aki
közkedvelt
operett-dívája
Olaszországnak,
a
legjobb honleány, „magyar
estélyt"
rendezett.
A házigazda
Fraccaroli
volt. A legkitűnőbb
pörkölttel
kezdődött a vacsora,
amelyet
Toncsi
főzött sajátkezüleg,
mert
tudnod
kell, hogy Toncsi nagyszerűen
főz.
Az
asztal
gyönyörűen
terítve,
olasz és magyar nemzetiszínű
zászlókkal díszítve. Fraccaroli ezzel is
tanújelét
adta magyarbarát
érzelmeinek. Jelen voltak az estélyen a
Milanóban időző magyarok
és néhány olasz
festőművé'z.
Meghatóan szép estély volt. Nagyon kedves
emlékem
marad ez
az estély.
Mindentől eltekintve
—
legkedvesebb
nemzeti eledelem, a
zöld paprika, melyet április
elején
ott ettem, felejthetetlen
számomra.
Ezek után elmondom Neked,
hogy
Milanóban láttam a legjobb
színészt
életemben:
„Musco'-t, a hires olasz
jellemszinészt
a „Sua
eccelenza"
című darabban. Hálát adok az Istennek, hogy láthattam ; a legszebb,
a legnagyszerűbb
színházi
élmény
volt ez életemben. Hiszen
ismerjük
Zacconi, Novelli,
Salviní,
Grasso
nagy olasz művészeket,
akik
itt
jártak
nálunk,
akiknek
egy-egy
alakítása
ma is felejthetetlen
emlék életünkben,
de Musco mind e
nagyoknál
originálisabb.
Minden
mozdulata,
járása,
nézése az, ha
egy szót nem szól a
színpadon,
visszafojtott
lélekzettel,
elragadtatással kíséri az ember Musco játékát. Isteni művész ! Reméljük,
hogy
eljön Magyarországba,
ahol mindig

—

nagy elismeréssel
adóznak az olasz
művészeknek,
akik
kongeniálisak
a mi nagyjainkkal.
A
játékmodoruk, a temperamentumuk
borzasztóan hasonló a magyar
színészek
stílusával.
Most írok még valamit
az olasz
divatról, ami a nőket érdekli.
Nagy
luxus ruhákban,
ékszerekben.
Nálunk elképzelhetetlen
luxussal
öltözködnek.
Ahol az őrület a divatban nálunk végződik,
Olaszországban kezdődik.
Ott nincs
lehetetlenség, mindenki
a saját
tetszése
szerint
a reggeli órákban már a
legdíszesebb
toalettben jár.
Nagy
Cap. Déldivat az úgynevezett
előtti, délutáni, estély-toalettnél
elmaradhatatlan
kellék
Estélyruhák
a legfantasztikusabb
kivitelben
arany — fekete túllel, arany, ezüst
finomszövésü
anyagból.
Ernyő,
legyező nagy divat.
Strucctoll-legyező — minden elképzelhető
színben — aszerint,
amilyen
a ruha
színe. Decoltage! . . . Ha sejtenék
nálunk, milyen meztelen divat van
külföldön, a kedves
Krisztinkovich
Jenny nek visszatérítenék
az össze-

GIUSEPP1NA Z1NETTI
Városi Szinház — Olasz stagione
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get, amiért megbüntették,
hogy a
gyönyörű
hátát egy kicsit
látni
engedtette.
Ellenben egész Olaszországban nem láttam olyan rövid
szoknyát, mint azt nálunk
hordják.
Talán azért van ez, mert a magyar
női láb szebb ? Lehet.
Genuában megnéztem a „Buridán
szamarát".
Isteni előadás volt! —
a Vígszínházban.
A génuai
előadást nem láttam a
vigszinházi
emlékektől.
Rómában láttam
egy
nagy olasz művésznőt,
Maria Melato a neve, azt hiszem, a jövőben
szerencsénk lesz őt is üdvözölhetni.
Rómában találkoztam a szép Farkas
Toncsíval, a Csáky nővérekkel,
—
akik nagy sikerrel táncolják végig
Olaszországot Chiari néven.
Ha megírom, hogy az olasz Riviérán üdültem, Rapallo, Nervi a
legcsodásabb
helyek
s hogy
jól,
hogy istenien éreztem
magamat,
akkor még semmit sem mondtam
el. A negyedrészét
sem, amit láttam, tanultam. Nagyon sok amerikai
és angol társasággal
érintkeztem,
akik a legnagyobb
érdeklődéssel
kisérik
a magyarországi
eseményeket.
Incze, kedves
barátom,
miután
egyik lábbal megint külföldön járok — megígérem, hogy
felcsanok

MICHELE FLETA
Városi Színház — Olasz stagione

ISORA RINOLTI
Városi Színház — Olasz stagione

a .Színházi Élet" állandó
külföldi
tudósítójának
— természetesen,
ha
te'és a közönség elég
érdekesnek
találja cikkeimet. Különben — akinek nem tetszik, menjen saját maga
külföldre — tapasztalni — lírában.
Tehát
szeptemberben
folytatom.
Addig is Isten veled, jó barátom !
Üdvözöl hived :
MÉSZÁROS

OIZA

Z. MOLNÁR A LIDÓN. Most,
hogy meg van az eshetősége
annak, hogy az emberek a Lidóra mehetnek nyaralni, felelevenednek a régi Lidó-históriák.
Egyiknek a hőse Z. Molnár László, aki,
midőn elutazott Olaszországba, vett egy
Rozsnyai-féle „gyorsforralót", melyből két
perc alatt bárki megtanulhat olaszul. Egy
olasz piacon állt Z. Molnár, kezében Rozsnyai nyelvtanával, amikor előtte összeveszett
két kofa. Az olasz nyelv nagyon gyors, hát
még két veszekedő kofa száján milyen I Z.
Molnár kétségbeesetten állt a villámgyorsan
hadaró kofák előtt, amikor hozzálépett az
ugyancsak ott nyaraló Rátkai.
— Mit forgatod ugy ezt a Rozsnyait ? —
szólitotta meg Z. Molnárt.
— Mert nem tudom követni a beszédüket
— volt a felelet,
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Egy uj opera, három uj c >erett és rengeteg repríz
A cimben foglalt kecsegtető programmot Sebestyén
Gézáék hozták
magukkal. A budaiaknak soha sem
volt ilyen eleven szezonjuk, mint az
idei lesz.
Az eredeti bemutatók sora már
junius derekán megindul, amikor is
Farkas Imre énekes játéka a „Debrecenbe kéne menni" lesz az első
újdonság. Mult szombaton olvasta
föl Farkas Imre Sebestyénéknek uj
darabját, amely már az olvasópróbán
sikert aratott. A színészeknek nagyon
tetszett. Biztosan tetszik majd a
közönségnek is. A Farkas-darab után
valószínűleg egy uj operát fog bemutatni az operai személyzet Oberleutner ,, Vasfeszület" cimü tiroli cselekményül nagy daljátékát.

Aztán kerülnek majd sorra a többi
magyar újdonságok, Kővéry-Harmath
háromfel vonásos angol tárgyú operettje a „Bobby", melynek zenéjét Marthon Géza szerezte, aztán az Idegen
menyasszony,
Fodor Tibor—Hajós
Károly operettje. A klasszikus énekesdarabok közül, a Bőregér,a Boccaccio,
Orfeusz az alvilágban kerülnek reprizre. Ciklusban fogja a szinkör adni
Lehár operettjeit, a Hercegkisasszonynyal. A prózai műfajban a népszínműveken kivül — melyek állandóan
szerepelnek a repertoiron — Bisson,
Dumas, Dosztojevszkij,kerülnek
majd
szinre. Egyik legközelebbi félig premierszámba menő felújítása lesz a
színháznak a Charley nénje, ez a hallatlanul mulatságos angol bóhozat.

A budaiak :
1, Halnjoä jj'idJS, 2, Tanjis Bjnâ, 3. Virányi Sándor, 14. F u m Anna, 5.PKul<-sár Juliska
6 Síebeni^Margit.
j
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Mit ettek össze Seb styénék Lökösházán?
Sebestyének megérkezése óriási feltűr, ést
keltett a budaiak között. Nem azért, mintha
nem várták volna már türelmetlenül a színészek megérkezését, de mert különös változást észleltek a társulat 'tagjain. Budán
már másnap elterjedt a hir : Sebestyénék
meghíztak / Megkérdeztük Tihanyi Vilmost,
hol hiztak meg ennyire ?
— Nem Temesvárrott — válaszolt Tihanyi
— hanem Lökösházán, ahol nyolc napig feltartóztattak bennünket: Az aradi közönség,
amint mégtudta, hogy ott vesztegelünk, egymásután küldte a hatalmas élelmiszerszállitmányokat a lökösházai állomásra. Reggelig hordták Aradról kocsival a jobbnál
jobb-féle ennivalókat. Tudja, mit ettünk össze
Lökösházán ? 200 kiló kenyeret, J50 kiló
hust, 4 hordó bort, 30 kiló szalámit, 28 liter

EJ

pálinkát, 500 csirkét, 4 zsák krumplit, 2
kiló paprikát ós 50 citromot !
A társulat tagjai csettinteni kezdtek a
visszaemlékezés hallatéra. Mindenki csettintett, csak Simándy karmester nem. Simándy nem szereti, ha Lökösházát emlegetik. Kétszáz kiló szalonnával ült vonatra
Simándy Temesvárrott, azzal a kaján célzattal, hogy itt Pesten majd jó áron értékesiti a drága kincset. Mikor Lökösházán
megakadt a vonat, Simándy kétségbeesett.
Egyrészt, mert naponta húszszor vizsgálták
át a vagonokat és tartani kellett attól,
hogy elveszik a szalonnát. Másrészt, mert
a szalonna olvadni kezdett. Nyolc nap alatt
a felére olvadt le. Azóta a budaiak csak
ugy nevezik Simándyt, hogy Raskolnikov,
vagy a »Bűn és bűnhődés".

A budaiak :
1. Fülöp Sándor, 2. Bacsányi Paul^, 3. Kálmán Sári, 4. Koháry Pál, 5. Róna Valér,
6. Czakó Pál. :
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Nehéz hét az Operában
Ugyancsak mozgalmas volt az Operában
méjus utolsó hete. Hétfőre az Othello reprize volt .kitűzve Feinhalsszal, de az előadást az utolsó pillanatban le kellett mondani, a vendégművésztől távol álló okokból.
Othello helyett a Nürnbergi mesterdalnokok kerültek szinre. Pénteken a „Bajazzok"
és „Sylvia" volt műsoron hat órai kezdettel, ám a karmester még negyed
hétkcr
sem jelentkezett. Lázas izgalom uralkodott
a kulisszák mögött, meit Palay 'Matildnak,
« Nedda személyesitőjének hire-hamva sem
volt. Dalnoky dr. izgatottságában még szokásos, ötpercenkénti vicceiről is megfeledkezett, mikor végre szépen, nyugodtan
megérkezett Palay Matild, aki egész egyszerűen abban a hiszemben volt, hogy az
előadás — szokás szerint — hét órakor
kezdődik. A nézőtéren ezúttal általános

feltűnést keltett a művésznő realisztikus
játéka, ám hogy Nedda a sebt ben feltűzött paróka, no meg az egyhavi gázsi elvesztése miatt remegett ugy a vérszomjas
Canio előtt, azt csak a beavatottak tudták.
Egy órával később ujabb izgalmak színhelye volt a szinpad. A Sylvia első felvonásában tudvalevőleg huszonnégy tündér
lejt erdei táncot, még pedig Zöbisch balletmester felfogása szerint szigorúan tündérszerüen, azaz mezítláb. Ám amikor a negyvennyolc piskótaláb a színpadra lépett,
ijedten konstatálták a tündérek, hogy a
szokásos szőnyegről ezúttal megfelejtkeztek.
Vasárnap pedig Burián mondott le.
Igaza volt Csepke bácsinak, az Opera kapusának, amikor előadás után verejtékes
homlokát törölgetve mondta :
— Ejnye, de nehéz hetünk volt !

A budaiak :
1. Parasztos Gusztáv, 2. Kállay Károly, 3. Huszár Károly, 4. Marton Aranka, 5. Szántó Mihály
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Van-e uj a nap alatt?
Van. Ezt bizonyítja Gilbert operettjének a Hermelines nőnek a szövegkönyve. Már hozzászoktunk, beletörődtünk
az operett-librettók igénytelenségébe,
nem kívánunk az operettől izgalmas
mesét; váratlan fordulatokat, tulsok
ötletet, szellemességet, megelégszünk
egy kis szerelmes történettel. S most
jön ez a Schantzer és társa, a Weüis
és csináltak Gilbert muzsikájához
olyan szöveget, amely a Vígszínház
színpadára való muzsika nélkül is.
Egy nagyszerű regény ez a szövegkönyv, izgalmas, mint egy Bernsteindráma, ötletes, mint egy Molnár
Ferenc-vigjáték.
Az operett próbái már megkezdődtek a Városi Színházban s egy-

kettőre megtartják a premiert a Vígben a következő szereposztással :
Gróf Beltrami Adrian
Marianna, a felesége
Suitangi árnyképvágó
Paltitsch ezredes
Stojan kapitány
Obradovitsch kapitány
Dostal őrmester
Herceg Schwarzenberg
Lavalle Sophia balettáncosnő
Báró Sprottl-Sprotti Kajetán
Teréza

dr. Bársony L.
Cséry Ida
Sziklay Józsei
Környei Béla
Pázmán F.
Soltész Kornél
Halmay Tibor
Tarnai Géza
Palásti Irén
Sziklay Jenő
Mihályfy Julia

Van u? a nap alatt: ime egy érdekes szövegű operett I A muzsikáról
pedig azt irták a külföldi lapok,
hogy a Hermelines nő a legszebb
muzsikáju Gilbert-operett.

A budaiak :
I, P. EJícsy Irén, 2. Pjtaky Ferenc, 3. Tmanyi Vilmos, 4. ErdélviJ Blanka,
6„Hamv4S JÓ283

p

app
~

Mançi,
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Nyilatkoznak a primadonnák szobalányai
A primadonna szobalánya az a
hölgy : aki letagadja a művésznőt a
riporterek elől, aki átveszi a hódolók virágcsokrait s aki sajátkezüleg
ir autogrammot a művésznő rajongó
híveinek. Felkerestük a művésznőket
és a szobalányokat, hogy nyilatkozzanak egymásról. Megtették.
Fischer

Grete — Fedák Sáriról
— Évek óta vagyok a Zsazsánál.Ó
hozott Pestre Karlsbadból.
Nagyon,
de nagyon szeretem őt. Most,
hogy beteg volt és
operálták a szanatóriumban, napokig egyedül voltam
ebben a nagy lakásban és nagyon
rosszul éreztem magam. Hála isten, megint idehaza van
és most már nyugodt vagyok.
Zsazsa — Gretéiől
— Remek nő az én Grétém. Nagyon örülök, hogy végre már őrófa
is irnak valamit. Ö róla, aki ezt
épen ugy megérdemli, mint én, mert
az ő kötelességtudása teszi lehetővé
az én munkámat.
Csak attól félek, hogy most, hogy
a fényképe megjelenik a
„Színházi
Élet"-ben, megtetszik valakinek és
elveszi feleségül. Mit fogok én akkor
csinálni ?
Sándor Erzsi — Zdravies
Mariskáról
— A forradalomkor tört ki nálunk
a szobalányválság. Egy lány ment
akkor el tőlem, aki hárorp évig volt
nálam. Aíóta rövid időközökben rengeteg szobalánnyal próbálkoztam, de
így sem vált be. Most rövid ideje
/an egy lány nálam, aki, azt hiszem,
ökéletesen megoldja a válságot,
szófogadó, dolgos, jóravaló teremés, akit ezért azzal jutalmazok meg,
iogy minden fellépésemre szerzek
leki az Operába jegyet.

Különben az a nevezetessége, hogy
rettenetesen szerelmes belé az olasz
misszió egyik fiatal katonája, aki
most utazott Bolognába és a következő sorokkal dedikálta neki arcképét: „Ali Mariska per mio sacro
ricordo tuo Pasqualo Martelli". (Mariskámnak, az én szent emlékemnek,
az ő Pasqualo Martellije).
Zdravics Mariska — Sándor Erzsiről
— Mióta hallottam énekelni a
méltóságos aszszonyt, azóta mindig azt szeretném, ha énekelne
és én hallgathatnám. Délelőtt, mikor idehaza van
és gyaKorol, alig
tudok takarítani.
Nemcsak szeretem, de büszke
is vagyok a méltóságos asszonyra.
Forrai Rózsi — Koiner
Midről
— Tulajdonképen nem is szobalány az én Micim, hanem a gyerekek kisasszonya, csak velem együtt
végzi a házi dolgokat. De példát
vehetnének róla a
mai szobalányok.
Koiner Mici
— Forrai Rózsiról
— A nagyságos
asszonyról
mindenki tudja, hogy
milyen jó színésznő. Most tudják
meg tőlem azt is,
hogy épen oly jó
gazdasszony is.
Váradi Aranka — Bajcsik
Tonkáről
— Az én Tonkám egy remek
lány. Ügyességével és találékonyságával már nagyon sok értékes
szolgálatot tett nekem. Különösen
most, a gyöngélkedésem alatt bizonyította be nélkülözhetetlenségét.
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Ba/csik
Vár adi

Tonka —
Arankáról

— Haragszom a
nagyságára, mert
mostanában roszszul viseli magát,
sokat
betegeskedik. Különben meg
vagyok elégedve
vele.
Paulay Erzsi —
Petiíő Erzsiről
— Büszke vagyok a druszámra.
Pethő Erzsi —
Pau lay Erzsiről
— Én is büszke'
vagyok.
Lábass Juci — Ley

Manciről

— Igen tehetséges nő ez a Manci.
Már proponáltam BeÖthynek, hogy
a legközelebbi szobalányszerepeimet
ő veszi át helyettem és én átveszem a konyhában az ő szerepét.
Különben ugy sem
pra^ak. '
juthatok oda sohaLey Manci —
Lábass Juciról
? — Szeretnék
olyan ' jó szobalány lenni, mint
amilyen jó színésznő az asszonyom,
rögtön fizetésemelést kérnék.
Somogyi

Nusi — Lukács

Juciról

— Derék, becsüles, dolgos lány
ez az én Jucim. Nagyon meg vagyok vele elégedve. Csak egy nagy
szenvedélye van. Nem tud dolgozni,
amig el nem olvasta a „Színházi
Élet" legújabb számát.

Lukács Juci —
Somogyi
Nusiról
— Kitűnő nacs
sága ez az én nacs-1
cságám.
Elvezet
nálaszolgálni. Nem
muszáj nagyon korán felkelni, mertf
ő is szeret szundikálni. Çsak pén-j
teki napokon van
baj, mert ekkor
hajnalban szalaszt
Színházi Elet"~ért.

el

trafikb
b.

UMBERTO, TIZIAN ÉS GA
RIBALDI. A Szépművészé
Muzeumban állandóan nagy
tolongás a muzeum legujab
„sléger"-je, a gyönyörű Joi
daeus-kép körül. A közönsé
csoportokba verődve nézi a hiressé vá
képet. Ismeretes a kép története s hogy m
lyen változásokon ment át Jordaeus remek
amig mostani formájában a közönség it<
lete elé került. A kép át volt festve, Adánr
n a k é s Évának a feje egészen más volt
ugyancsak volt dolga Beernek, a muzeu
nagyszerű restaurátorának, mig a sok réj
piszok és átfestés alól „kihozta" az ered«
alkotást. Erről beszélgettek a „Fészel
klubban s ebből az alkalomból mondta
Herman Lipót festő az alábbi kis história
— Donáth Gyula, az elhunyt mester, ej
izben azzal jött haza Olaszországból, hojj
sikerült egy nagyszerű Tiziánt felfedezn
és kicsempészve magával hoznia. Arra
kérdésre, hogy csinálta ezt, nevetve mondt
— Nagyszerű fej van nekem I (Doná|
tudvalevőleg rosszul beszélt magyaru)
Hagytam ráfesteni a Tiziánra a portrét i
olasz királytól, az Umbertotól és a határ«
a finánc s»ó nélkül engedte, hogy hozz
át az Umbertotól a portréját a nagybajusszi
— Az ötlet mindenkinek tetszett — beszi
Herman — s másnap a restaurátor nel
állt, hogy levegye a képről Umberto ai
képét s kihozza az eredeti Tiziánt. S ekli
rémes dolog történt. Umberto portréja
jött, de lejött a képről az ,.eredeti Tizié
is s alatta ott ragyogott teljes pompájáb
— Garibaldi vitézi portréja.
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Este nyolc óra és olyan meleg van a
károsban, mint kánikula idején. A meleg1,
ulledt levegő megszorult a magas házak
(özött, nem lehet kitartani ezt a hőséget.
A szabadba volna jó kimenni, talán a Ligetbe. Sziklai Jenő és Sziklai József urak,
ikik most, hogy a Városi Színházban az
9lasz< k vendégszerepelnek, ráérnek esténcént, azt proponálták,
menjünk ki a Jardinbe.
Könnyű Katót a Jarlinbe vinni, megalkuizünk egy barátságos kéiü konfliskocsissal és nekivágunk a Városligetiek. Már az Aréna-utnál
íW
megcsap bennünket a friss
evegő, aztán keresztül a
J gefeit, a Hermina-utón,
mintha virágillatban úszna velünk a konflis. Szikai Jenő olyanokat "lélegsik, fuj, zihál, mint egy
antasztikus gőzgép. Az
;gyik karja oldalt kinn
óg à kocsiból, lál ait felakja a kisülésre, kalapja
tz ölében, hátradől, szivja
nagába a nagyszerű ler
egc(t és felfrissülve bízatja' a kocsist, hogy kelen versenyre egy előtünkVobógó automobillál.
V kocsis : már-már hajando is lenne, de a lova
lem. Lassan "'kocog a loacska és pontőSan fél
ilencre megáll a Jardin,
lőtt!
A Lj.axdin kabaréjaan most kezdődik az
lőadás, — Veszünk két
egyet ós beülünk a szel-
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lős, tágas nézőtérre. A műsor nagyszerű!
Kőváry Gyula ötletes kis darabja „A zöld
vacsora," Rostand „Fehér vacsorájáénak a
paródiája kerül szinre. Ragyogó ötletek,
szellemességek kergetik egymást, a nézőtér
pompásan mulat, Sziklai József olyanokat
kacag, hogy attól félek, összetörik alatta a
szék. Végh Erzsi, Simái István és Heltai

ZERLINE BALTEN
a jardin vendégművésznője
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Andor mókáznak jókedvvel „A zöld vacsorában", amely amellett, hogy Rostandot
parodizálja bravúrosan, jóizü aktualitások
sorozata. Következill Michael Sircai egyfel vonásosa, a „Jegesmedve". Ezzel a darabbal hónapok óta járja a világot Konstantin Leopoldine s mindenütt óriási a
sikere. Valóban Michael Sircai ur darabja
grandiózus. Témája kissé kényes, de ragyogóan szellemes. Visszaérkezik az északi
sarkról Dániába egy mér elveszettnek hitt
expedíció. Az ország nagy ünnepséggel
akarja fogadni a hősöket. Az ünnepséget
rendező bizottság elnöke, a herceg azt javasolja, hogy az expedíciót — negyven
tagja volt, amikor elindult s a negyvenből
heten térnek vissza — ne csak rendjellel,
bankettel fogadják, de valami egészen újszerű, meglepő fogadtatást készítsenek számukra. Arról beszél a herceg, milyen
sóhajtva gondoltak a hősök a messzi hómezőkőn, a gyönyörűséges dán hölgyekre,
a jégkunyhókban biztosan budoárokról álmodoztak. És javaslatára ugy döntenek,
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hogy a hősöket a hét legszebb dán nő
fogad a — ölelő karokkal. Megérkezik az
expedíció s az egyik felfedezőt egy dán
moziszinésznőhöz kvártélyozzák be. A művésznő felkészül, hogy a nemes cél érdekében a lehető legkedvesebb legyen a tudóshoz és elfeledtesse vele az északi sark
borzalmait. Ez azonban sehogy sem sikerül,
mert a hős tudós ahelyett, hogy méltányolná
a moziszinésznő önfeláldozását : geologiai
előadásba kezd. Szakkifejezések, latin szavak
röpködnek a levegőben, a tudós átdiskurálja
az egész éjszakát.
A moziszinésznőt Haraszthy Mici játszotta,
a félszeg tudóst Szerémy Zoltán. Nagyszerű
volt Haraszthy, — forró és perzselő, a arája
Szerémy pedig hallatlanul mulatságos. A
többi szerepet Stella Gyula és Simái István
játszották, mindketten kifogástalanul.
Még egy darah szerepel a Jardin Kabaréjának műsorán : Kövessy Albertnek az
„Utolsó lecke" cimü jelenete, amelyben nem
kisebb művészek lépnek fel, mint Hegedűs
Gyula, Szerémy Zoltán ", Makay Margit és

Heltay Andor, Nóvák Margit, Végh Erzsi, Aradi Aranka, Simay István a Jardin kertjében.
(Diskay 'elvétele.)
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Stella Gyula. Hegedűs Gyula egy öregedő
iszákos szinészt játszik meggyőzően, mély
művészettel, Makay Margit stílusosan, megejtően agy színésznőt, Szerémy egy súgót,
Stella pedig a vidéki direktort.
A szólószámok között szinte meglepetés
Zerllne Balten német előadó-művésznő, egy
ragyogóan szép hölgy, aki gitár és banjó
kísérettel finom, művészi dalokat énekel. A
művésznő nemrég még a Deutsches Volkstheaternek volt tagja, pár hónapja szerződött csak kabarékhoz, ahol egyéni művészete igen nagy sikert hozott száméra.
És meg kell még jegyeznünk a nevét
Aradi Arankának, -aki két Harmath-Heidelberg dalt énekelt. Novak Margitnak, aki
Balassa Emil két dalát adta elő és \égh
Erzsébetnek, aki meglepően szép, ügyes és
tehetséges.
I
Mikor vége volt a kabaré-előadásának,
beleültünk a Jardin ragyogó kertjébe. A
legszebb hely Pesten ez a kert, csupa virág,
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illat, kényelem, meglepetés, minden lépésnél.
Csodálatos lugasokra vörös és rózsaszínű
vadrózsafák borulnak, hatalmas zöld lombkoronák közül csillan elő a villanyfény.
Gondozott sétányok mentén kis kerek asztalok főúri karosszékekkel, a zöld fákat
mesebeli fénybe vonják a sokszínű villanykörték. Jó órahosszát sétálunk a hatalmas
parkban. Sziklai Jenő elragadtatással beszél
arról, hogy francia királyok parkjával vetekszik a Jardin kertje.
Találkozunk Halmay Árpáddal, a Jardin
kitűnő igazgatójával, gratulálunk neki a kabaréhoz, a parkhoz s megkérdezzük : mi a
Jardin főattrakciója ? A kedves Halmay
szinte meghatva mond egy nevet :
— Pu lay!
— Ki az ? — érdeklődik Sziklai József.
— A főszakácsunk I ő a legnagyobb attrakció. A régi Fővárosi Orfeumban még
Waldmann fedezte fel, a legelőkelőbb főhercegi és arisztokrata házaknál volt s most

Hegedűs Gyula, Szerémy Zoltán, Kövessy Albert, Makay Margit, Stella Gyula a Jardin kertjében.
(Diskay felvétele.)
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hozzánk szerződött. Egész hadsereg felett
rendelkezik a Jardin konyháján, amely a
legragyogóbbat produkálja, amit csak az
angol, francia és magyar szakácsművészek
valaha is kitaláltak.
Sziklai Jóska meg akart ösmerkedni Pulay
ur főztjével, letelepedtünk egy hatalmas
gésztenyefa alatt álló asztalhoz vacsorázni.
Erről a vacsoráról csak verset szabad irni,
de mert sem Sziklaiak, sem én szerencsére
nem vagyunk költők, versírás helyett felkerestük Pulay urat és percekig szorongat*
tuk elragadtatásunkban a kezét.j
—r Ön egy művész ! — kiáltott lelkesen
Sziklai Jenő, keblére dőlt' a főszakácsnak,
aztán megvacsorázott még egyszer. Hajlandó lett volna harmadszor is vacsorázni,
de már nem bírt. Ugy jóllakott, hogy támogatni kellett a Jardin Tabarinjáig, ahol a
feketénket megittuk.
A Tabarin egy külön csuda. Egész sereg
fiatal hölgy táncol itt, klasszikus és a legmodernebb táncokat mutatják be^ Innen
ismét visszamentünk a parkba, ahol a szabad
ég alatt épült bárban pár pohárJca amerikai

A Jardin Tabarinja előtt
(Diskay felvétele)
italt fogyasztottunk. A cukrászdában is
fogyasztott valamit Sziklai Jenő. Annyit
fogyasztott, hogy hízott vagy öt kilót ez
este. Hazamenet pedig a konflison a következő ünnepélyes kijelentést tette :
— Hatói óztam! Idén nyáron a Jardinben. nyaralok !
S mivel egyik Sziklai nem hagyhatja
lefőzni magát a másiktól, a Jóska is kijelentette :
is itt nyaralok I.,
után én is 1
GÉMES-GINDERT KÖPFE
REI. A szobrászoknak tudvalévőleg hatalmas kezeik vannak. Az agyaggal vésővel való
bánás izmos emberekké teszi
kezük sem marad nőies lágyságu kis kacsó. -,
.
, »
Gémes-Gindert Péternek meg épenséggel
óriási tenyerei varinak. Hatalmas,;, izmos
kezei akkorák, hogy isten ments' egy. pofont
kapni tőle : kész. halál, kampec-.'. . Róla
beszélik szobrászkollégái a következő esetet :
Megérkezik, Gémes-Ghulert . Páffsból. Kiszáll a keleti-pályaudvaron, csórtíj|gját a
hordár hozta, hatalmas kezein pedijp Párisból hozott vilagossárgja keztyü feszült. A
tolongásba^ kifelé igyekszik a jó. Péter,
amikor az ott várakozó kis csirkefogók
egyike megszólitja.

HALMAY ÁRPÁD
a Jardin direktora

- . — Nagyságos , ur, ne vigyem a koffert ?
— Miféle koffert ? kérdezi Péter.
<
— Azt ott ni, — mondja a gyerek s rámutat
Gémes-Gindert sárgakeztyüs kezére.
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INTIM
PISTA, mi van
Gombáékkal?
Régen nem beszélt
róluk.
— Jól vannak, szépek
és
vidámak
valamennyien.
A mult héten Ella beteg
volt néhány
napig, a torka fájt, de
azért ez nem gátolta meg a többieket,
hogy kirándulásra
ne menjenek.
Valakitől azt hallották,
hogy a
Hűvösvölgy őn tul van a Hangya-forrás,
a legszebb hely Budapest környékén,
a három Gombaszögi-lány
tehát,
Margit,
Frida, Irén egy szép vasárnapon
nagy
t á r s a s á g élén fölkerekedett,
hogy megkeresse
a Hangya-forrást.
Mentek,

mendegéltek,
tul jutottak
a Hüvösvölgyön jóval, de a Hangya-forrást
csak
nem találták
meg. Valószínűleg
nincs
is ilyen forrás egész Pest
környékén.
Hanem azért kitűnően mulattak és hogy
milyen szerető, figyelmes
nővérek, azt
bebizonyították
azzal, hogy a betegen
otthonmaradt
Ellának hoztak a kirándulásról
minden
elképzelhető
jót és
szépet, színes virágot, illatos
szamócát,
ropogós cseresznyét. így élnek Gombáék.
— Mit tud az újságírók és színészek
készülő ünnepélyéről ?
— Már valóságos szállóige lett ez az
öt szó : junius 26. Újságírók és
színészek. Ezt vetítik valamennyi- pesti moziban a vászonra és erről hallani utonutfélen. Az a kerti ünnep, amit az idén
az újságírók
a színészekkel
karöltve
rendeznek,
valóban
nagyszabásúnak
Ígérkezik. Az Angol Park lesz a mulatság főfészke, de jut attrakció
bőven

A lardin kertjében
(Diskay felvétele.)
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a ligeti mulatóhelyek
valamennyijébe.
Az Angol Parkban
minden
színháznál,
látványosságnál
egy-egy
neves
színész
vagy
újságíró
lesz a kikiáltó.
Az
ünnepet nagyszabású
felvonulás
nyitja
meg, amelyben a Szép Heléna
összes
szereplői
eredeti jelmezeikben
résztvesznek. A menet élén Gyárfás
halad
majd — szamárháton.
A
Scala-színházban a Szép Heléna előadását két
nagy
attrakció teszi érdekesebbé
a
szokottnál. A második felvonásban
legjelesebb
művészeink
közreműködésével
hangverseny lesz a színpadon,
a harmadik
felvonásban pedig olyan ballet,
amilyermég nem látott Pest Lesz egy álarcos
hangverseny
is, am elyen a közönségnek

a hang után kell
kitalálni,
melyik
álarc alatt kinek az orgánuma
csendült
föl. A cirkuszban
is nagyszerű
látványosságok
várnak
a
közönségre.
Paulay Erzsi mint műlovarnő
mutatkozik be, Csortos zsonglőr lesz,
Rátkai
Gyárfással
ad elő egy
bohócjelenetet
és az istállómester
szerepét
Békeffy
László tölti be ezúttal. Lesz
tűzijáték
is, az estét pedig betetőzi a nagy
álarcosbál a Jardin de Parisban.
A
legnevezetesebb része ennek
az
ünnepélynek
az, hogy ez a bál — reggelig
tart.
A
főkapitány
ugyanis
az újságírók
és
•színészek kedvéért erre junius 26-ra felfüggesztette
a zárórát. Egyszer tehát lehet megint vigadni kivilágos
kivirradtig!

S1MONYI MÁRIA és MAROSI ADÉL
Belvárosi Színház — ,A bárónő levelei"

(Angelo fotográfia•)
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— Hát az iró-szinész meccsel mi lesz ?
— Tizenkettedikén
tartják
meg a
Hungáría-uti
sporttelepen
a hadifogoly
újságírók és színészek
javára. A szinészcsapat:
Heltai, Gyárfás,
Salamon,
Kürthy György, Virágh Jenő,
Vándory,
Kabos, Baló, Sebestyén
Dezső, Uray és
dr. Torday.
Az író csapat : Boross,
Bodó Ödön, Karinthy,
Paulini,
Kiss
Gyula,
Lázár József,
Falus
Ferenc,
Székely,
Relie, Benedek,
Dr.
Fodor.
— Mit tud a külföldi magyarokról ?
— Montag
Ilonától, a Berlinbe
szakadt kiváló
magyar
énekesnőtől
kaptam
egy képeslapot a napokban. Meglepő fordulatról értesít, azt
írja, bogy
felcsapott drámai
színésznőnek és már kapott
is nagyszerű
szerződést Hágába, ahová
rövidesen
elutazik.

rezni, hallgassák meg az olasz stagionét
a Városi
Színházban.
Remek,
egyszerűen nagyszerű ! Különösen a karmesterük az, egy egészen fiatal ember.
Ahogy ez az olasz dolgozik, az csuda.
Ha szeretik a csudákat, ne
mulasszák
el megnézni a stagione előadásait. Most
is oda sietek, hogy a jövő
előadásokra
biztosítsam a
jegyeimet..
Csókolom
a kezeiket,
a
viszontlátásra [

— Kikészül
mostanában
külföldre?
— Nem tudok uj
globetrot
terekről.
De hallottam,
hogy
Hegedűs Gyula nekifeküdt
és
angolul
tanul
vasszorgalommal. A tanára el van
tőle ragadtatva,
hihetetlen
könnyedséggel tanuljd, meg
a legnehe&ebb
britt
kif'jezésket.
Nem
hiába van
tréningje
a tanulásban.
—
I —
mit.
nagy
nak

Más újság ?
Nem tudok semDe ha nagyon
élvezetet akarmaguknak
sze-

RAJNA ALICE
Belvárosi Színház — ,A bárónő levelei*

(.Angelo fotogr.)
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Ernszt Lajos
Huszonöt esztendeje szolgálja a magyar
művészet ügyét egy szerény, kedves ember,
aki csendben, lárma nélkül dolgozott mindig, holott más az ő helyén marokkal tépte
volna a babért. Einszt Lajos, az Ernsztmuzeum tulajdonosa, aki most huszonötesztendeje kezdte el a magyar művészet
történetében úttörőnek nevezhető munkáját
olyan embertipushoz tartozik, amely nálunk
úgyszólván még ma is ismeretlen : a művészet önzetlen szerelmesei közé, amilyenek
a renaisszance idejében voltak talán és külföldi metropolisokban akadtak elvétve néhányan még ma is.
Ma már révbefutott : kezdik elismerni
nagy érdemeit, méltányolják azt a nagy
munkát, amelyet végzett, de amikor kezdte,
akkor úgyszólván egészen egyedül állt a
magyar művészetnek ez a fanatikusa s nem
tudhatta, hogy sikerre tudja-e majd vinni

ERNSZT LAJOS

azt az eszmét, amelynek utja akkor még
nagyon-nagyon reménytelennek látszott.
A „Nemzeti Szalon"-t úgyszólván ő teremtette meg s közel tiz évig vezette. Akkor
hagyta ott, amikor már virágzásnak indult,
amig azonban küzködni [kellett, ott volt a
harcon. Igazgatója volt a Petőfi-házna is
s mialatt vidéki városokban szervezte a
Szalon kiállításait és terjesztette a magyar
művészeti kultúrát, arra is ráért, hogy
egész sor művészettörténeti munkát írjon,
amelyek sokban járultak hozzá ahhoz az
érdeklődéshez, amellyel ma a közönség a
magyar színészet iránt viseltetik.
A nagy publikum csak azóta ismeri tulajdonképen, mióta megnyílt azErnszt-muzeum,
amelynek tizennégy terme a magyar kultura dicsőségének tárháza. Azóta az Ernsztmuzeum fogalom, kiállításai pedig a legkiválóbb művészek egész sorának bemutatkozási helye. Aki az Ernszt-muzeumban
kiállít, arról tudja a közönség, hogy elsőrangú művész, mert Ernszt előtt csak egy
szempont lebeg : a szent művészet és amit
még ennéL is többre tart talán : a szentmagyarság, apielynek hogy olyan elsőrendű
művészi kulturája van, abban ennsk a finom
humoru kedves errbernek is nagy része van.

MŰKIÁLLITÁS — NAGYVÁRADON. A mult héten megírtuk, hogy
az „Artes" kiállítás akar rendezni
Nagyváradon. Most végre sikerült
minden nehézséget leküzdeni, minden
akadályt legyőzni és szerdán elindulhattak végre a kiállítás rendezői
Hoffmann Lajos dr. és Csáktornyay
Zoltán festőművész, még pedig imponáló anyaggal, amennyiben négyszázharminc darab képet és szobrot
vittek magukkal. Várad után Aradon
fog az „Artes" bemutatkozni.
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Az „Artes"
képeskönyvei
Negyvenkét pályamű érkezett az .Artes"
képeskönyv-pályázatéra s ugyancsak nehéz
dolga volt az Iványi-Gritnwaid Béla, Heltai
Jenő, Bálint József dr. és Kóber Leóból
álló zsűrinek, hogy a sok jó közül kiválassza
a legjobbakat.
Hogy mennyi tehetség van ebben a kis
országban, azt az „Artes" pályázata újból
bebizonyitotta. A pályázók — csupa ismeretlen név, fiatal, most szárnybontó emberek — olyan nagyszerű anyagot küldtek be,
amely mint Heltai Jenő bírálati jelentésében
irja, „nemcsak szerencsésen gazdagítja és
pótolja az eddig úgyszólván teljesen idegenből táplálkozó képeskönyv-irodalmat,
hanem egészen uj, friss irányba tereli azt
és a magyar motívumok beiktatásával és a
nemzeti érzés erős hangsúlyozásával végre
megteremti a régóta várt magyar képeskönyvet".
A 15.000 koronás első dijat az „Erdély"
jeligéjű pályamű nyerte meg, amelynek cime
Erdélyi mese. A jeligéslevél felbontása után
kitűnt, hogy a könyv tervező művésze Budai
István, mig a szöveget Zomboryné Pokánka
Margit irta. Budai Istvánban egy eddig is-

. . .

Budai István müve

Örkényi István müve
meretlen, rendkívüli izlésü művészt tért fel
ez a pályázat, kinek nagyon nagy jövője
van. A birálók jelentése mér ezt a munkáját is abszolút becsiinek mondja s bizonyos, hogy ehhez hasonlót nálunk még senki
sem produkált ezideig.
A második dijat a Paprika Jancsi és Bogát Sára szétnéznek a nagyvilágba cimü
magyaros tervezésű képeskönyv nyerte el,
melynek szerzője Örkényi István, mig a
harmadik dijat a „Képeskönyv* c. pályamű
kapta, amelynek szerzői Vaszary Gábor és
Vaszary János.
Dicséretben részesült ezeken kivül még öt
pályamunka. Ezeket az .Artes* 2000 -2000
koronás jutalomban részesítette. A dicséretet nyert művek: „Mennyből az angyal" —
szerzői Bálint Ferenc és Átdor F. László,
szövegirója Lestyán Sándor, „Gyurka ós
Panni" — szerzője Kardos Böske, „Duett"
— szerzői Szirmay Ili és Sztehlo Lily, „Hungária" — szerzői Vaszary Gábor és Zách
Tibor, végűi a .Háromezer" jeligéjű, amelynek szerzője Farkas László.
A pályázat eredménye nagyszerű biztatás
a jövőre s hálásak lehetünk az „ Artes'-nek,
hogy alkalmat adott kitűnő, uj, magyar ta
lentumok bemutatkozására. A képeskönyvek
a karácsonyi könyvpiacon fognak megjelenni.
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A legszebb Vénusz

KÓBER NEM KÖVÉR. Kóber Leó festőművésznek az „Artes" kitűnő igazgatójának
A milói Vénusz volt eddig a szépség nevét a múltkor tévedésből Kövét Leónak
ideálja. Szebbet, tökéletesebbet ennél a szo- szedték a nyomdában. Meg kell állapitabornál nem ismertünk, a milói Vénusz volt nunk, hogy végzetes dolgot mivelt ez a
a legszebb nő és a legszebb szobor. Most sajtóhiba, mivel Kóber Leó nemcsak hogy
— ugy lehet —! meg fog ez változni, de nem kövér, hanem olyan sovány, hogy az
annyi egészen bizonyos, hogy erős kon- már nem is illik egy olyan kitűnő vállalat
kurrenst kapott a szépség milói isten- igazgatójához mint a milyen az „Artes".
asszonya egy másik Vénusz-szoborban. A
Ismerősei és tisztelői, mint halljuk, nagy
háború vége felé találták a gyönyörű
számban üdvözölték a kitűnő mestert a
torzót, amelynek feje és karjai hiányzanak
nyomdánk által eszközölt névmagyarosítás
s a római Termák muzeumába vitték. A
alkalmából, amit ő szerényen avval hárított
habokból kikelő (anadyomene) Vénuszt ábel magéról, hogy ilyen hőségben nincs kedve
rázolja, s egyike a klasszikus szobrászat
legtökéletesebb alkotásainak. Lapunk egy egyelőre — Kövérnek lenni,
A KECSKEMÉTI MŰVÉSZTELEPEN az
barátja hozta a szobor fényképét Rómából s most bemutatjuk a magyar közön- idén nem lesz művészi élet. A telepet régi
ségnek is a világ legtökéletesebb női szép- lakói otthagyták s most még bizonytalan,
ségét, amely diadalmasan támadt töl több- hogy mi lesz a telep sorsa ? A város nem
ezeréves álma után. Amint látható az év- akarja a költségeket vállalni, az állam meg
nem veheti át azokat. Reméljük, hogy majd
ezredek nem ártottak a szobornak.
csak találnak valami megoldást, mert nagy
kára lenne a magyar művészetnek, ha e ^ a
• Zord Arnold, aki még a háború előtt, gyönyörű kulturatelepünk nem szolgálhatná
tizenháromban mpnt ki Svájcba, most is ott többé, — mint eddig tette — a magyar művan, ott is marad. Nagyon jól megy a dolga. vészet szent ügyét.

AZ UJ VÉNUSZ
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Hogy kell 1 írjét fogni?
Uj színház nyilt meg nemrégen az Angolparkban. Fekete macská-r\aV hivjék az uj
színházat, amely felé esténkint nagy tömegekben vonulnak ki a pesti leányok. Azért
vonulnak éppen a Fekete macskához, mert
itt egy olyan darab van műsoron, melynek
a cime „Hogy kell férjet fogni?" A színpadon három ur tanít ki mindenkit a férjfogás művészetére : Szőke Szakáll mint librettiste, Szenes Andor mint versiró és
Buday Dénes mint zeneszerző Hogy kell
férjet fogni . . . A probléma magábanvéve
is érdekes, hát ha még hat képben tálalják
föl, énekkel, tánccal, látványosságokkal és
ezernyi ötlettel fűszerezve I
A kitűnő előadás lelke a szerző, Szőke
Szakáll, aki ugyanolyan jó színész, mint
amilyen jó író. Sok kacagást vélt ki még
Doktoi János, Egy komikus srerepben kitűnő Tainay Leona. A női főszerepet Mihályi
Licy adja. A fiatal gárda többi tagja is jól
megállja a helyét. Endrey Jenő, Dinyési
Kutó, Kiss Mariska, Kohut Ella, T&rnay
Lonci, Brián Lilly, Baina Síri, Zamard

Kálmán, Áldor Árpád, Vidos Jenő, Vigh
Miklós kitűnő alakításokat nyújtanak. Ha
még megemlítjük, hogy a díszletek elsőranguak, a kórus szép, a zenekar pedig
Buday Dénes vezényletével precizen működik, mindent elmondottunk a „Hogy keh
féijet fogni"*ró\.
Ha már itt tartunk az Angol-parki színházaknál, nem lehet elmenni szó nélkül a
„Vágóhíd* mellett sem. Lóvaszy Károlynak
ez a kedves kis szatirikus színháza, típusa
az igazi kabarénak, ahol nemcsak az találja meg az élvezetét, aki nevetni akar, de az
irodalmi gourmand is ízletes csemegét kap.
„Hatvan perc alatt elfelejteni minden szo~
moruságot" — ez a Végóhid célja. Ezt a
célt el is éri a kitűnő megnyitó-műsor,
melynek darabjai közül a „Halandsa parlament" — a „Sokoiopátkay Sedak Fári"
(operettparódia) — „Jaj istenem (nézőtéri
és színpadi móka) — „Petőfi-Társaság" (\rodalmi szatira), — „Akar e ön élelmiszert
Amerikából" — (Uránia paródia) emelkednek ki.

SZŐKE SZAKÁLL, VIDOS, DOKTOR JÁNOS
Fekete macska — „Hogy kell férjet fogni ?"
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A sárga árnyék
A Corvin-filmgyár most fejezte be legújabb nagy attrakcióját, „A sárga árnyék"-ot, Falk Richard poszthumus darabját. Az amerikai évszázados faji harc, a
yankee és a kinai élethalól-küzdelme képezi a darab gerincét és ebből nő ki a
többi egészen amerikai stilü cselekmény. A
darab kiállítása és megrendezése is amerikai méretű, Garess Márton ezúttal a nagy
amerikai iskoláktól elsajátított formát mutatja. Hatalmas gyári tömegjelenetei, autókalandjai, ijedelmes tűzvésze és tengeri
hajósképei, bármely legnagyobb stilü nyugati filmmel felveszik a versenyt. Nagy-

szerű és bizarr díszleteket produkál Ferenczy Sándor, oszlopos indokinaí csarnokával, kinai odújával, szép termei vannak,
interieurjei mindig finomak és Ízlésesek.
Lukács Pál kezében van a főszerep, melyet
lendületesen és erővel tölt be. Ezzel parallel szerep Z. Molnár László kinai intrikus
alakítása, mely elsőrangú és nehéz színészi
munka. Fenyvessy, Pálffy és a többi szereplő, mind egész alakot nyújt. Almássy
Sári okos és jó játéka és kedves jelensége
rendkívül előnyösen érvényesül az egyedüli
nőiszerepben. A film nagy jelenetének felvételénél, — a kinai rejtett csarnok égése

PÉKÁR GYULA államtitkár látogatása a Corvin-g\ árban.
Alsó sorban: dr. Molnár Dezső a Corvin igazgatója, Pékár Gyula, Dinich miniszt. lanácso?.
Felső sorban : Szabó az Uránia igazgatója, Strasser Richard Corvin vezérigazgatója,
Garas Márton rendező, Almási Sári, Rátkai Márton,
N
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ez amerikai rendőrcsapatok harca a kínaiakkal a lángoló, beszakadt, oszlopos boltosét alatt — megjelent Pékár Gyula kultusz
tiUamtitkái kíséretével, hogy ezt a páratlan
produkciót nem filmen, de valóságban végignézze. Az államtitkár urat valósággal
frappirozte mindaz, amit látott és elragadtetását fejezte ki a gyár vezetősége előtt.
A felvétel után pedig végigjárta a gyér
óriási termeit, megtekintette azok felszereléseit és újólag kifejezte legteljesebb elösmerését.

SÉTA

HOGY LEHET KIFOGNI A FOLYTATÁSOS
FILMEKEN. A folytatásos filmek nagyon sok
nézőnek ugyancsak próbára teszik a türelmét.
Vannak, akik szívesen adnának ezer koronát
is, hogy valamennyi folytatást egyszerre megnézhessék, mert nem győzik türelemmel az
egyheti időközt. A türelem azonban — rózsát terem. Akinek türelme volt és kibírta
mostanáig, hogy a két utolsó nagy filmszenzációhoz, A burlingtoni jaguárhoz és a Miss
Americanhoz hozzá se kezdjen, az néhány
Másik nagy szenzációja lesz a Corvinnak nap óta bőven kárpótolhatja magát. Mind a két
»A végszó" cimü dráma, melynek felvéte- film most már a legkülönbözőbb mozik műlein most dolgozik Pásztori M. Miklós. Ez során szerepel. Az egyikben az első részt
a darab, melyet Paul Frank híres regénye adják, ugyanakkor egy másikban a másoután dolgozott át filmre a Corvin drama- dikat és így tovább. Mindössze annyi a
turgja, i f j . Radó Antal, nem külső hatások- körülményesség, hogy más-más moziba megy
kal, mondhatnók nem „moziszerüségével" az embert a folytatást megnézni. így viszont
fog hatni, hanem komoly és mélységes négy nap alatt mindakét film négy-négy folypsychologiai momentumaival. A főszerepre, tatásával végez.
mely egyike a legnagyobb színészi felEITEL FRITZ — MOZISZINÉSZ LESZ.
adatoknak, a Corvin Németország egyik legA Daily News egyik legutóbb hozzánk érkekiválóbb színészét, Ferdinand Bonn-t szerzett száma szolgál ezzel a szenzációval. A
ződtette. Ez magában véve is alap, hogy
lap egyik tudósítója állítólag felkereste a
megállapítsuk azt a legkomolyabb és leg- volt német császár fiát, aki ezidőszerint egy
magasabbra fokozott várakozást, amivel a automobiljavitó műhely tulajdonosa. A herszakkörök és a színházi emberek a Corvin ceg a tudósító előtt kijelentette, hogy mivel
eme műve elp tekintenek.
az üzlet nem jól megy, viszont autózni első-

Francia filmek a
. Kertmoziban
A Kertmozi, a főváros e legkellemesebb
és legkedveltebb nyári szórakozóhelye hétfőtől kezdve az uj francia filmkultura két
nagyszerű produktumát tűzte műsorára. Az
ettrakciós filmnek A szent bűn a cime és
cselekményében tökéletesen ujat és meglepőt^ nyújt. A rendezési raffinementjaiban
szenzációs irodalmi színműben René Cresté,
a „Judex" hires kreálója játssza a főszerepet Olyan ragyogó művészettel, mint a
filmstarok legjelesebbjei. A szent bűn kiállításában csupa pompa és stilus, szabad
felvételei, amelyek a Riviera tündéri miliőjében készültek, szinte káprázatosak. A
Kertmozi u j műsorának másik filmje ugyancsak francia termék. A kétfelvonásos vígjátéknak A csalafinta férj a cime s főszerepében szintén a „Judex"-ből jólismert
Cocantin (Marcelle Levesque) {olyan mulatságos alakítást nyújt, amely előreláthatóen
megkacagtatja a publikumot.

rangúan tud, Amerikába fog szerződni moziszínésznek.
UHLE SEBESTYÉN. Az Astra-gyár uj
filmjét, az Uhle Sebestyént, amely Tsuk Jolán
lengyel tárgyú regényéből készült, már a
napokban befejezik. A filmben Gáihy Rózsi,
Bardolly 11a, Kertész Dezső, Vendrey Ferenc
és Gere Zsiga jutottak pompás szerephez.

Moziposta
Pearl-rajongó. 1. 26. 2. Amerikai nő. 3. A
jövő szezonban okvetlen. 4 Megkaphatja a
Színházi Élet könyvesboltjában. — K. Emil.
Ném emlékszünk ilyen cimü filmre. — / . V.
A Színházi Élet könyvesboltjában kapható. —
Fekete tulipán. 1. Az illető szinész Berlinben
van. 2. Igaz. 3. A Starnál most is készülnek— M. G. Debreczen: Posta utján, ajánlottlevélben. — K. A. Szombathely. René Cresté,
Páris, Gaumont-filmgyár. — Fullton. A mult
héten kezdték el játszani Párisban. — D. D.
Projectograph, Rákóczi-ut.
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Gyűlnek
A Színházi Élet címerpályázatának egyre nagyobb a sikere. Mind
többen és többen küldenek be hoz-

cimerek
Weisz Magda, Budapest, Aradi-utca
3 0 . Bulyovszky
Aladár, Budapest,
Üllői-ut 101. Csepe/ő Vilma, Budapest, Dobozi-utca 17. Malek Károly,
Budapest, Fő-utca 16. Lukács Irén,
Budapest, István-ut 41—43. £őrLiza,
Pinkász Mariska, Budapest, Akácfautca 6 . Weisz Margit, Budapest, Teleky-tér 3., Rumann Irénke, Budapest, VII., Elemér-utca 30.

Keringőszerelem

exmaro,.

zánk pesti színésznők, színészek és
irók részére készített címereket. A
legjobbakat itt közöljük. Fedák Sári,
és Szép Ernő
címere nyert
ezen a héten
pályadijat.
Mind a kettő
szerzője dr.
Kapdebó
Oszkár orvos,
akinek az
autogrammos
arcképeket
elküldöttük.
A sok beérkezett
címer közül, ha
£R/ro
nem is nyertek még dijat,
de d i c s é r e t e t érdemelnek azok,
melyeknek tervezői, illetve rajzolói :

A külföldön nagy sikereket ért operettek
közül nem mindegyik jut el hozzánk. Van
számos olyan Berlinben, vagy Bécsben száz
meg száz előadást ért énekesjáték, amelynek csak a hirét halljuk. Egy ilyen operettet mutat most be a Fővárosi Orfeumban vendégszereplő debreceni színtársulat,
a „Keringő szerelem" cimü Granichstädten
Bruno operettet. Az operett főhőse Surányi
Laci gróf, egy kedves, gazdag és finom
arisztokrata, akinek egy kastélyt vesz az
apja, az öreg gróf Surányi Sándor. Laci
gróf nagy házszentelőt tart a kastélyban,
ahol egy idegen dominó is megjelenik. A
dominó bájos és szép és Laci gróf bele is
szeret — keringő közben.
A második felvonásban még mindig tart
a keringő szerelem, dacára annak, hogy a
két fiatal csak telefonon keresztül beszélget egymással. Nagy baj van azonban, az
öreg Surányi meg akarja házasítani Laci
grófot, sőt kijelenti, hogy a menyasszony
nemsokára itt is lesz. Laci kétségbeesik,
és hogy meghiusitsa a kér.yszerü házasságot, kijelenti, hogy ő mér nős ember, sőt
gyerekei is vannak. A választott menyasszony — aki pedig nem más, mint a rejtélyes dominó — erre az öreg Surányinak
adja oda a kezét.
A harmadik felvonásban persze, mint ez
egy jól nevelt operetthez illik, az összes
bonyodalmak elsimulnak. Kiderül, hogy Laci
gróf állítólagos felesége, nem is feleség, nem
is nő, hanem a gTÓfi inas, aki evve'í a ra'
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v a s i trükkel akart segíteni a gazdáján. Viszont a menyasszony és a dominó, a szépséges Török Alice grófkisasszony most már
nevetve és boldogan borul Laci gróf karjaiba, aki pedig még egy felvonással előbb
hallani sem akart róla. Ezt a kedves mesét
át meg átszövi Granichstädten finom muzsikája. A terjedelmes partiturában egymást kergetik a lágy melodikus valcerek, a
lüktető menetű indulók és a nagyerejü
íinálék. Kiválóan szép mindjárt az első
felvonás úgynevezett nagy keringője, amely
mellett Laci gróf és Alice grófnő megszeretik egymást. Aztán a gróf bucsudala, az
inas és szobalány táncduettje. Az újdonság
szinlapja a következő :
Surányi Sándor
Szabó Gyula
Laci fia.
Járay Sándor
Török Alice I
u
u
Honth
A dominó /
>' H a n n a
József inas
Várnai László
Margit szobalány ... Bercelly Magda
Gábor
... ... Debreceni Sándor
Ilka i
... Ligeti Lili
Olga ! színésznők ... Kárpáthy Rózsi
Ella ;
— Bocsánszky Carmen
Honthy Hanna és Járay Sándor a főszeTepekben kifogástalanok, de jó valamennyi
szereplője az operettnek.

DOHNÁNYI ERNŐ
•vezényelte' a Filharmonikus Társaság mult•iieti hangversenyét, melyet a norvég segitöakció javára rendeztek.

Ez aztán a siker!
Egészen szokatlan tartalmú levét
érkezett a minap a Vigszinház igazgatójához. Egy színházlátogató irja
a Varija bácsi előadásával kapcsolatban és elragadtatásában nem kevesebbet kér a direkciótól, mint hogy
duplájára emelje a helyárakat. Íme
a levél :
Budapest, 1-920. május I I .
Mélyen tisztelt Direktor ur !
Láttam a „Vanja bácsi" premierjét, megnéztem a második előadást is, a harmadik
este csak azért nem mentem a darabhoz,
mert üzletileg el kellett utaznom, különben
harmadszor is megnéztem volna.
Hát kedves direktor ur, ilyen darabot,
ilyen szereposztást, ilyen rendezést magyar
szinpad már rég nem látott. Ez a darab
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egyenesen a szívnek, a léleknèk a morálnak
van címezve és aki megnézi, az átszellemülten hagyja el a színházat.
Ezt a darabot mindenkinek meg kell néznie. Ennek az előadásnak valóságos valutajavítási célja is kell hogy legyen, ide kell
jönni külföldnek, csak tágranyilt szemmei
nézze a játékot, ha fikarcnyit sem érf a
dialogusbó!, de adóznia kell az egészséges
valutával. És miután nagy tolongást kell
amúgy is elkerülnie, ajánlom, hogy emelje
fel a helyárakat a duplájára, mert ennek
a színdarabnak végigélvezése minden pénzt
megér. Kövesse a tanácsomat,
őszinte tisztelője
Balla Pál

íme egyigazi rajongó,, és egy igazi
siker!
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Molière a Fasor-Kabaréban
Junius 8-án, kedden este mutatja be az
Aréna-uti Fasor-Kabaré, e kitűnő nyári színház ez évi szezonjának második műsorát,
amely nem kisebb szenzációval szolgál,
mint Molière egyik egyfelvonásos bohózatéval. Magyar kabaré színpadén még nem
láttuk a hatalmas francia vigjátékiró egyetlen darabját sem, holott Molièrének több
olyan kisebb bohózata van, amely legsikerültebb alkotásai közül való. A Fasor-Kabaré
e francia klasszikus Repülő orvos cimü
bohózatára készül és bizonyos, hogy a
közönség részéről a legnagyobb elismerést
kapja ezért. Természetesen az igazgatóság
mit sem kiméivé, olyan előadásban mutatja
be Molière bohózatát, amilyent szintén nem
produkált még magyar kabaré. A címszerepben Kertész Endre, egy másik főszerepben pedig Molnár József a legtökéletesebb művészi alakítást nyújtják. A darab
elé Zágon István irt finom veretű élőbeszédet. Ë szenzáció mellett a műsor
további része a magyar irók és színészek
jegjava munkájából való. Buda ostroma
címen Harsányi Zsolt irt a kabarénak egy
rendkívül mulatságos és szellemes vígjátékot, amelyben Gombaszög! Irén és Bársony István nagyszerűek lesznek. Fazekas
Imre poétikus, mesterien megirt verses játékában a Szerelmesek-ben
Jákő Amália és
Kertész Dezső a Vígszínház művészei megint
beszéltetni fognak magukról. Frappáns
parasztvigjáték a Valaki az ágy alatt, Török
Rezső pompás vígjátéka, amelyben Balog
Juci, Bársony István és Baló Elemér kacagtatják majd meg a közönséget, a Miből
lesz a cserebogár-ban, — Harmath Imre
kitűnően megirt idilljében — szintén egészen eredetit lát majd a közönség. Boross
Géza egy 17 éves diákot játszik, partnerei
Kábeleim: Feleky Newyork

a sokoldalú Czobor Ernő és Radó Teri.
Az aktuális tréfák során a Szép Heléne
paródiája Schön Hetén kerül színre, amelyet Haimath Imre teii tűzdelt kacagtatóbbnál-kacagtatóbb jelenetekkel. Szép Helena
helyett Schön Helén, Menelausz helyett
Mene Lajos, Paris helyett pedig Parizer
a paródia szereplői, akiket Asztalos Mária,
Czobor Ernő és Baló Elemér játszanak.
Ezeken kivül még két kacagtató tréfa lesz
az u j műsoron és azonkivül a kitűnő magánszámok. Boross Géza ismét két mulatságos
dallal fogja növelni népszerűségét, Radó
Teri az olyan hamar népszerűvé vált bakfisdalok előadója u j bakfisdalokat énekel,.
Váradi Erzsi most is finom sanzonokat ad
elő és végül — akit szándékosan hagytunk 1
utoljára — az u j műsorban ismét a közönség elé lép Sólyom Janka, akit szép csengésű hangja, művészetének könnyed finomsága és művészi előadása olyan egyszerre
a legelsők közé emelt.
A premiér előkelő közönsége bizonyáré
azzal az érzéssel hagyja el junius 8-án a
Fasoi-Kabarét. hogy ilyen művészi nívón
álló, ilyen derűs és mulatságosan kedves
műsort magyar kabaréban még aligha látott
Születtél volna boldogabb hazában,
Hoï érdemeknek kedvezőbb az ég :
Dicsőségednek fénye ragyogása
Egy félvilágra elsugárzanék.
(Petőfi verse Egressyhez 1843-ban
Ti ittátok be lelkem lángját
Régi színházunk kedves kövei :
Ti fogadjátok már ismerős öletekbe
Kilobbant poromat.
Jászai Mari előre elkészített sírfelirata.
(A kerepesi temetőből.)

F E L E K Y KAROLY

Alapíttatott 1890. évben.

sziofaázi vállalatai

Palace Theatre Building, New-York
Magyar színműveket, operetteket szinrehoz, drámai és zenei kitűnőségeket képvisel Amerikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. Megszerzi amerikai darabok előadási
jogát Magyarország területére.
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Nyaralnak az Apollo tag ai s közben kabaréznak
Békeffy László, Ujvary Lajos és egy KolozsAz Aréna-ut és a Dembinszky-utca sarkán van a Nyári Apollo. Finoin és kedves várról jött fiatal szinész, Gálosi Zoltán móhelyiség- ez a Liget szélén, a nézőtere tágas, káztak benne jókedvvel.
Két Békeffy-tréfa szerepel még a gazdag
kényelmes, a páholyai intimek. Egy nagyszerűen felszerelt uj szir.ház van itt a Dem- műsoron. Az egyik cime „Melancholia", a
binszky-utcában eddig nem is tudtunk róla, másiké a »Tulaj". Mindakettő brilliáns.
annál többet kell most majd foglalkozni Békeffy,
Balázs Margit, Nordiey
Lucy,
vele, hogy itt nyaral az Apollo-kabaré tár- Gálos és Újvári játsszák. Zilahy Lajos kosulata. Soha ennél ötletesebb nyaralást ! A médiájában — cime küzdelem a létért —
színésznők és színészek kora délután már egy koldus köszönt be a gazdag ur lakákinn vannak a Városligetben, a zöld fák sába. A ko idus abból él, hogy egy listával
alatt élvezik a nyarat — estére pedig ka- minden elsején végig pumpol vagy ötven,
barét játszanak a „Nyári Apollo"-ban.
gazdag embert. Most azonban pórul jár,
De milyen kabarét ! A megnyitó műsor mert nem kap egy vasat sem.
— Nézze, ugy tönkrementem — mondja
már beigazolta, hogy a „nyári" Apollo semmivel sincs mögötte a „télinek". Négy na- a gazdag ember — hogy még a szőnyegeigyobb darab szerepel a műsoron : Szoma- met is el kellett adnom.
A koldus elérzékenyül és nagyobb kölházy István „A megboldogult Alajos* cimü
csönt ajánl fel a gazdagnak. Az átveszi a
bohózata, Újhelyi Nándor „Gyöngyvirág"
pénzt, s mikor a koldus távozik, a másik
című jelenete, Forró Pál kis drámája a
„Te vagy az asszony !" és Bús Fekete szobából előhozatja az elrejtett szőnyegeket.
László tréfája a .Szanatórium*.
Magánszámokban is erős a programm.
„A megboldogult Alajos" mulatságos s Első helyen kell említeni Iiosvay Rózsit,
amellett nagyszerű irói kvalitásokkal bővel- aki egy irredenta dalt ad elő mély művékedő bohózat. Egv emberről szól, aki el- szettel és a „Férjem" cimü víg kupiét
határozza, hogy feleségül veszi gyermek- énekli. A tehetséges Sugár Teri „Erdélyt
pedig nem adjuk" cimü melodrámában
kori ideálját. Az ideál már évekkel ezelőtt
férjhez ment s szerelmese meghallja, hogy nyújtja a legjobbat. Hódossy Erzsi finoözvegyi sorba került. Hősünk gyorsan vo- man, kedves hangon s már teljesen kifornatra ül, siet, hogy most már ő tegye ne- rott játékstílussal adja elő a „Legénylakás"
jévé. S mire megérkezik, az ideál már újra' cimü sanzont. Arvay Tibor skót, francia és
férjhez ment. Sugár Teri, Békeffy László olasz dalokat énekel, Békeffy színházi akés Herczeg Jenő játsszák a Szomaházy tualitásai pedig ismét nagyszerűek. A
d í r a b szerepeit bravúrral. Igen nagy sikere magánszámok szerzői : Egyed Zoltán, Bavolt Újhelyi Nándor finom, poétikus és lassa Emil, Somlyó Zoltán, Mihály István,
tragikomikus jelenetének a »Gyöngyvirágé- Nádor Mihály és Erdélyi Patat Leó. Az uj
nak. Margitszigeti idill ez, a nagy Íróról kabaré sikerének főrészesei Békeffy László
szól és — Gyöngyvirágról. Gyöngyvirág és Herczeg Jenő direktorok és Erdélyi
megjelenik a Szigeten és elbóditja az irót Patat Leó, a zenei vezető. És még valamit
a fiatalságával, a rajongáséval, ártatlan- meg kell dicsérni : a buffet-t. Nagyon
ságával és mintha nem is tudná, hogy a előkelő ez a buffet, csupa szőnyeg, füghires iró előtt áll. . . Ez tetszik, különösen göny, kép. Nagyszerűen lehet vacsorázni a
az Írónak és a jelenet végén hirtelen és vá- Nyári Apolloban.
ratlanul megtudjuk, hogy Gyöngyvirág pesti
szininövendék egy bestia. Iiosvay Rózsi
Magyarországon ma sokkal nagyobb hivajátszotta ezt a szerepet s ez a fiatal művésznő ismét a legelsőbbrendüt adta. Az tása ván a szinpadnk, mint annakelőtte.
A magyar nyelv örök fennmaradásának, évíró szerepét Herczeg Jenő vitte sikerre.
Fonó Pál értékes kis drámája a .Te vagy ezredek multán való eleven életének a sajtó
az asszony" már csak azért is érdekes, mellett a színpad a legszentebb biztositéka.
Molnár Ferenc.
mert két szereplője közül az egyik — nem
••••
szól egy szót sem. Egy asszony rájön, hogy
az ura meg akarja mérgezni és kezében a
Az élet a legtökéletesebb színdarab, mert
méregpohárral teszi, felelőssé férjét élete abban a legvalószinütlenebb fordulat is élethű.
• •••
tragédiájáért. A férj némán hallgatía végig
az asszonyt s mikor az ki akarja inni a
A
„Sárga
csikó"
századik előadása 1886.
mérget, kiüti a poharat a kezéből. Janfebr.
14-én
volt
a
Népszínházban.
kovich Magda mély művészettel adta a
••••
szerencsétlen asszonyt, Herczeg Jenő hallAz első magyar énekesnő Czagányiné
gatása pedig megrázóan beszédes volt. Bús
Fekete László ötletes tréfá iában a pesti Simonyi Julianna volt. Szép hangjáért mindeszanatóriumi életet tűzi gombostűre. Ha- nütt kedvelték. 1809-ben tagja volt a Vida
raszthy Mici, Balázs Margit, Herczeg Jenő, László intendánssága alatti magyar társulatnak
Pesten. 1825 után lelépett a pályáról.
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— Látta már Schenket ?
— Nem.
— Akkor nézze meg a Tabarinban !
Megnéztem. A Tabarin egy világvárosi
tencpalota, a Rékóczi-uton van s vetekedik
a párisi Moulin Rougeval, a berlini TanzPalaicevnl, a brüsszeli Palais de Danseval,
a newyorki Dansing Palaceval. Egy nagyszerű hely ez a Tabarin, olyan, mint egy
fantasztikus kinai pagoda, óriási selyem
lámpákkal, szőnyegekkel, függönyökkel ; az
üvegmenyezeten át száz és száz lámpa
kinai sárkányokat világit, a falakon mindenfelé piros, lila és sárga lampionok. Körben
futnak a páholyok a parkett felett s a parketten csoda, hogy miket csinál professzor
Schenk.
Schenket nem kell bemutatni, már ismeri
a pesti publikum. Nemrégiben tartott nagysikerű estétyt a Vigadóban, ahol dr. Karikás
mentőorvos ismertette Schenk tudományát.
Most a Tabarinban vendégszerepel ez a
hipnotikus csuda. Hogy néz ki egy hipnotikus csuda ? Nagyon jó megjelenésű fiatalember, olyan elegáns, mint egy angol lord,
jól táplált, mosolygó és szőke. A szeme
nem „Svengali szem" kék és ártatlan, mint
egy fiatal gyermeké. És miket csinál ezzel
a szemekkel . . .
Egy nagyon bájos fiatal hölgy, Erdélyi
Ferike konferálja be ötletesen Schenket. A
zenekar üdvözlő tust játszik s a nehéz
sötétkék függöny mögül előlép a mester.
Lejön a parkettre s felszólitja az előkelő
tss disztingvált publikumot, hogy minél
számosabban jelentkezzenek : médiumnak.
Egész sereg ur és hölgy jelentkezik. Schenk
egy-két pillanat alatt kiválasztja közülök
azokat, akik tényleg médiumok, a többit
visszaküldi helyére és megkezdi mutatványait.
Nem hipnotizál, mindössze éber szuggeszciót alkalmaz, de ezzel is bámulatos s ami fő,
mulatságosnál mulatságosabb dolgokat produkál. Maga elé ülteti hosszú sorban a
médiumokat, pár pillanatig farkasszemet néz
velük, aztán hirtelen el kezd kiabálni :
— Nem tudnak felállni a helyükről ! Hiába
próbálják, mintha oda lennének szögezve a
székekhez Î Próbálják meg ! Senki sem tud
fe) állani !
És tényleg. Senki sem tud mozdulni
a helyéről, amig Schenk ugy akarja. Ezután
egyes emberekkel végez mutatványokat. Egy
molett ur kezébe pohár vizet ad. Szemébe
néz és rászól :

ban*.

(

— A kezeiben egy , pohár pezsgőt tartMeg fogja kóstolni. Érzi milyen erős alkohol tartalma van ? Ugy-e érzi ? Akarom,
hogy érezze ! Hiszen maga egészen berúgott I . . . Már tántorog, alig tud a lábén
állani. Nagyon jókedve van. Énekeljen
valamit.
A pocakos ur szórul-szóra azt teszi, amit
Schenk ráparancsolt. A szó teljes értelmében berúg a pohár viztöl. Tántorog, rekedt
hangon énekel. Óriási, hogy milyen mulatságos ! A publikum harsogva nevet. Schenk
ráfúj a berúgott úrra, az azonnal kijózanodik és sehogysem érti meg, mit nevet a
publikum.
Most egy hölgy következik.
— Kisasszony, ön egy kis macska . . .
Érti ? Nem ember, hanem egy kis m a c s k a . . .
Nem is tud két lábon állani. Mászni tud
csak a földön. Most miákolni fog, mert egy
másik macskát érez a szomszédos háztetőn ...
Minden ugy történik, ahogy Schenk akarja.
A hölgy groteszk mozdulattal négykézlábra
esik és mászkálni kezd köröskörül a parketten. Nyávog, miákol s ha valaki közeledik hozzá, karmolni kezd. Valóságos macska Ï
Schenk mielőtt fölébreszti ráparancsol, hogy
felébredése utón két percig az; érezze, hogy
macskafark lóg le hátul a szoknyáján
A publikum csak most mulat igazán.
A hölgy mosolyogva, mintha mi sem történt volna, megy helyére és leül. Ebben a
pillanatban felugrik, azt érzi, hogy ráült
a farkára.
Ujabb urak, hölgyek következnek. Az egyik
ur nem tud elmozdulni darabka kis papírlapról, másik — Schenk parancsára —
villámgyorsan forgatja kezeit, harmadik
csak a páros számokat tudja kimondani,
negyedik csak a páratlanokat, az ötödik
ugy szaval, hogy csak minden második
verssort mondhat ki.
Nagyon örülök, hogy elmentem a Tabarinba, roppant érdekes volt az egész „humoros szeánsz". És Schenk mellett ragyogó táncműsora van a Tabarinnak. Csak pár számot
jegyzek fel : Fulger és Jons komikus duettjét, a bájos Bending ikrek tánc- és énekjelenetét, egy ötletes csibész-sextettet. Rengeteg fiatal hölgy táncolt még klasszikus
és a legmodernebb táncokat. És hogy el
ne felejtsem : nagyszerűen vacsoráztunk és
pompás amerikai italokat ittunk.
Mikor távoztam, az öltöző ajtajában találkoztam Schenkkel. Rám nézett. Azt hiszem hipnotizált, hogy csupa jót irjak róla.
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SÎ vörös gyémánt
Sjinßa^i
Sírta:

regény
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Az üveges előcsarnokban, mely
Le Rosier kisasszony lakosztályához
vezetett, csinos, francia szobalány
fogadta, azzal a meghitt és mégsem
tolakodó mosollyal, mely a kedves
és szivesen látott vendégeknek kijár.
A szőke lány, aki a vígjátékok finom
szobacicáira emlékeztette, elvette tőle
kalapját és sétapálcáját s a télikerten keresztül bevezette úrnőjéhez.
András pálmákat, nippeket, napfényt,
szines ablakokat, aranyos bútorokat
látott, de mindezt félig öntudatlan
kábulatban. A szobák, melyeken keresztül ment, azt az impressziót keltették benne, hogy valami fejedelmi
kastélyban jár, — a szálloda-fényűzésnek ezt a fokát mindeddig nem
tudta volna elképzelni. „Ez hát a
környezet, melyben él I" — gondolta
magában ellágyulva s meghatott
pillantást vetett egy-egy ezüstkeretes
kézitükörre, mely talán a Le Rosier
kisasszony bronzvörös haját sugározta

vissza egy negyedórával ezelőtt. De
végre magához tért kábultságából,
mert egy finom kis szalon selyembutorai között egyszerre megpillan-

cJstván

(10)

totta a művésznőt, aki most valami
egzotikus pongyolát viselt, mely egy
kecses, tropikus mezők fölött libegő
pillangóhoz tette hasonlóvá.
— Pontos, mint egy született uralkodó, — mondta Le Rosier kisasszony
és sápadt kezét, melyen ezúttal nem
volt ékszer, mosolyogva odakínálta
az ajkainak.
András nem igen tudta, mit
válaszol, szive a torkában vert,
mint az első légyottjára siető diáké,
de aztán megemberelte magát és
szembenézett a leánnyal. Mint a színész, aki az első szavak után egyszerre megszabadul lámpalázától, ő
is magához tért, kiegyenesedett és
ismét a férfias és önérzetes Dombyvá
lett, akit a legszebb asszonnyal való
egyedüllét sem hoz zavarba. Egy
másodpercig még átvillant a lelkén a
kérdés : va»jon mint idegen, vagy mint
bizalmas jóbarát fog-e eltávozni innen
— minden nyugodtsága ellenére bizony átfutott kissé a hideg a hátán,
mikor az utóbbi eshetőségre gondolt
— de ez az idegizgalom többé nem
nyilvánult külső jelekben ; a diszkrét
kézcsók után elengedte a művésznő
kezét, s kedves, de nem tapintatlan
öniróniával nézett a fehéroszlopos
órára, mely egy Lajoskorabeli kredencen tiktákolt.
— Mindig pontos voltam, de ez
a pontosság még sohasem esett oly
nehezemre, mint ma délután. Elhiszi, hogy a montecarloi órák tizedrésznyire se sietnek ugy, mint a mi
dombegyházi klepsidráink ?
— Szegényke, hát maga oly nehezen
várja a feketekávét? —
mondta szánakozva Le Rosier kisasszony és gyorsan tenni-venni kezdett a kredenc előtt, melyen aranyoskék borszeszláng lobogott.
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Pár perc múlva készen volt a
kávé, egy kerekes asztalkán fantasztikus likőrös palackok s aranyvégű
cigaretták gördültek az András párnásszéke elé s Le Rosier kisasszony,
az ezüstcsapon át, megtöltötte a
hártyavékonyságu csészécskéket a
bugyborékoló, barnás lével, mely
édes és izgató aromával töltötte be
a szobát.
— Ugy igya, hogy ezt a kávét
egyedül az orosz cári családnak termelik í A nagyherceg hozta magával
Pétervárról, a pálinkát meg az aranyszálu krimiai dohányt is ő hozta. A
kávéjával sokkal jobban fukarkodik,
mint az aranydombokkal, amiket a
kaszinóban elveszít . . .
András megállapította, hogy még
sohasem ivott ehhez hasonló kávét, a
cigarettának valami végtelenül finom
parfüm-illata volt, a csésze, a kis
aranykanál, melynek nyele egy ó~
egyiptomi istent ábrázolt remeke
volt az iparművészetnek, a kis szalon csecsebecséinél még életében
sem látott szebbeket s a pongyolaruhát, mely szabadon hagyta a Le
Rosier kisasszony karjait, csak az
ihlet percében álmodhatta meg a
világ legtehetségesebb szabónője.
Valami soha nem álmodott, öntudatos boldogság lett úrrá az idegein,
melyhez hasonlóra nem tudott visszaemlékezni ; mindeddig csak a lustaságot, az izgalmak nélkül való nyugalmat, a derűs szemlélődést, a
magányosság csöndes harmóniáját
könyvelhette el földi mérlegében az
élvezetek lapjaira. Most, ahogy itt
ült, a boldogságnak valami pozitiv
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öntudatosságát érezte s a könnyű
mosoly mögül, mely a szelíddé tompult szemekből feléje sugárzott, néha
a reménységek és ígéretek forró és
sejtelmes lángja csapott feléje.
— Mivé olvad fel ez az udvariasság harminc perc múlva? — kérdezte magában, mialatt illedelmessel
megköszönte a második csésze feketekávét.
Le Rosier kisasszonyon nem látszott semmiféle izgalom ; nyugodt,
fölényes és szeretetreméltó volt, kedvesen érdeklődött az András családi
viszonyai iránt, figyelemmel hallgatta a meséket, amiket vendége a
tanyai életről mondott neki, de a
ködszerű révedezés, mely némelykor
szinte a trance benyomását keltette,,
csak egyszer fátyolozta el a pillantását : mikor András a csillagos magyar éjszakában kigyulladó pásztortüzekről beszélt, melyek a földreszállt csillagok fényével csillognak a
végeláthatatlan rónaság sötétjében,
— Csak az a szép, arait a kuitura
a maga fegyverével még nem hódított meg í A pásztortűz, a délibáb
a beláthatatlan puszta, az őserdő,
melybe földi ember még sohasem
tette a lábát f Mily szívesen odaadnám ezekért a gőzhajók dísztermeit, a szállodák kényelmét és az
összes XVII-ik századbeli bútorokat í
Igazán csak az fogja meg a lelkünket, ami szűzi érintetlenségben maradt meg, amióta a jó isten megalkotta.
András bólintott és ezt mondta:
— Tudja mit ? Ha egyszer nagyon
torkig lesz a kulturával, jöjjön el
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hozzánk, vademberek közé, a dombagyházi pusztára. Szebb és érdekesebb földrészt fog fölfedezni, mint
azok az utazók, akiknek könyvei a
világ összes nyelvein megjelennek.
Le Rosier kisasszony hátrahajtotta
szép fejét, mosolygós szeme kissé
átnedvesült s halkan, mintha álmában beszélne, igy szólott :
— Igen, egyszer eljövök magához a világ végéről s minden fáradtságomat kipihenem az alacsony szobában, ahol valamikor az édesanyja
élt. Azt hiszem, sohasem aludtam
olyan édesen, mint ott fogok, ha a
pásztortüzek a messze éjszakában
íalcsillognak előttem.
— Édesebben fog aludni, mint
Titánia az erdő tisztásán í — mondta
András, de a lelkesedés, mely elfogta; hirtelen kialudt a finom és
ironikus mosolygás láttára, mely Le
Rosier kisasszony szeméből pajkosan feléje csillant.
— Eljövök, de majd csak akkor,
ha eléggé megöregszem, hogy egy
magányos agglegény vendége lehessek. Bottal fogunk járni a tanya
körül és mindig tejbenrizst eszünk,
nehogy a megmaradt fogainkat fárasszuk.
András nagyon csalódott arcot
vághatott, mert Le Rosier kisaszszony szükségét érezte, hogy megvigasztalja valamivel.
— Akarja, hogy énekeljek magának valamit? Valami régi chansont
fogok énekelni, amit halott-királyok
hallgattak egykor az üvegkarikás
ablakaik mögött . . .
(Folyt, köv.)
A művészet olyan, mint a sziklán termett
virág; kemény talajra s az élet viharának
szelére van szüksége, hogy kifejlődjék. Emésztő
szenvedélyek a művész szivén keresztül kell,
hogy megérlelődjenek, ha a lámpák előtt hatni
akar velük. A sziv nehezen enged játékot
űzni magával s ha a mások szivében vihan
akar a színész vetni, a föiindulástól, az érzelmek áldozatától menten az övé sern maradhat.
Dumas Fils mondása.
• •••
A Nemzeti Színházban az első Shakespearebemutató 1838. április 30-án volt. Lear királyt
adták, Egressy Gáborral a címszerepben.

Szemesé a világ
A szemes, akiről itt szó van, egy
pesti ur, akinek van egy villácskája
Szemesen. Ezt a villát ki akarta bérelni Székelyhidy Ferenc dr., az Operaház művésze. Elment a háziurhoz és
megkérdezte mit kell fizetni a villáért ?
— Ezer koronát, — volt a válasz.
Székelyhidy,kit valósággal frappirozott ez az olcsóság,boldogan kérdezte :
— Mindössze ?
— Mindössze nem — mondta mosolyogva a villatulajdonos — az ezer
koronán felül a bérösszeg még 6 és
fél méter himzett vászon, 20 kiló só,

20 kiló kenyérliszt, 30 kiló nullásliszt, 7 nadrág, 7 pár cipő és félmétermázsa krumpli.
Székelyhidy most ismét frappirozva
volt. De nem azért, amiért előbb.
Honnan szerezze össze ezt a sok
csudát? A háziúr nem akart engedni
sem a nadrágból, sem a cipőből,
Székelyhidy tehát nyakába vette a
várost és rövid kétheti irtózatos
lótás-futás után, borzalmas összegeket fizetve le, beszerzett mindent,
amit a villáért kértek. Két gyermeke
már lenn is van Szemesen, sőt már
levelet is irtak apjuknak, arról értesitik, hogy naponta öt liter tejet isznak. Székelyhidy pedig sóhajtva
meséli ösmer^seinek :

P

üjp «».

— Sohasem nyaraltunk még ilyen
drágán . . . De a napi öt liter tej
megér mindent.
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SZÉP HELÉNA
Operette 3 felvonásban
Zenéjét irta : OFFENBACH
A versek HAKMATH IMRE fordításai.
Szövegét : MEILHAC és HALEVY.
F o r d i t o t t a : KARINTHY FRIGYES.
Páris. Krétába egyszer három, Istennőcske
Boldogok ők, hogy lelkük fagyos, akár
Szépségversenyre kelt,
[a jég
Kőszívűkben rut irigység oly sötéten
S gyötri a legény szivét.
[énekelt,
Chalchas. (Megtisztítja és zsebre teszi a
Evőé !
szemüvegét.) Gratulálok, hercegem ! Ha
Az Istennők kacér, de drága hölgyikék, Vénusz parancsol — én engedelmeskedem.
[Evőé ! Restelem ugyan a dolgot, mert Menelausz
Boldogok ők, hogy lelkük fagyos akár nekem fölöttesem, de meg régi cimborám
ta jég is. De mit lehet tenni. Hercegem! Rendelkezésére állok mennykövestől. Parancsolja,
S gyötrik a legény szivét,
hogy mindjárt bemutassam a feledelem'
Ekkor egy ifjú jött feléjük
nőnek ?
Oly gyauutlan, mint a szél
Kezében alma és veszélytől még egy
Páris. De ne szóljon neki, hogy ki vagyok.
[csöppecskét se fé), Meg kell tartanom az inkognitomat.
Állj ! Ne menj tovább
Chalchas. Bizza csak ránk. A Scala-szinKörünkben jól érzed majd magad,
házban vsgyunk vagy mi a szösz ? Hol van
Ne menj tovább !
még ennek a felvonásnak a finaléja ?
S annak add seép almád,
7. JELENET
Kit köztünk most a szemed
Voltak, Heléna, Adonisz sirató asszonyai.
Legszebbnek Iát, Evőé !
Az Istennők kacér, de drága hölgyi' (Nyilik a templomajtó, pálmával jönnek a
[kék Evőé ! sirató asszonyok, elmennek Páris előtt,
Boldogok ők, hogy lelkük fagyos akár aki nem is figyel rájuk. Utolsónak jön
[a jég. Heléna, aki észreveszi az i f j a ' pásztort.
S gyötrik a legény szivét,
Mindketten elámulnak egymás szépségén).
Az egyik szólt :
Chalchas. (Halkan Párishoz.) Ez az. (Nők
„Nevem Minerva, láng eszem van s
balon el. Heléna mintegy lenyűgözve ott[láng szivem, marad.)
Lásd be hát,hogy másnak nem való az
[alma.
8. JELENET
Csak nekem ! Evőé !"
Heléna, Chalchas, Páris.
Az Istennők kacér, de drága hölHeléna. Chalchas!
[gyikék !
Chalchas. Parancsolj szolgáddal, ó nagy
A másik szólt,
fejedelemnő !
És büszke tüz cikázott pávakék
Heléna. Ki ez a csinos fiatalember?
[szemén.
Chalchas. Ez ? ! Ez semmi. Ez egy idegen.
„Junó vagyok, férjem Zeusz, imád,
Egy ismeretlen. Egy niemand. Egy pitiáner.
Az alma hát enyém" Evőé !
Heléna. Rangját nem ismerem, én nem
Boldogok ők, mert lelkük oly fagyos,
[akár a jég tudom miféle, de büszke szellemtől ragyog
minden vonása. De legszebb álom volna
Ç gyötrik a legény szivét !
az 6 karjaiban felébredni. Mi a neve ?
Es a harmadik csak nézett némán
És szelíden r á m !
Chalchas. Talán méltóztassál sajátkezüleg
Ö lett a győztes lágy szivemben
megszólítani.
S a kis almát átadám ! Evőé !
Heléna. Igazad van. Ez a végzet ujja !
Az Istennők kacér, de drága hői' Hagyj magunkra, meg fogom szólítani.
[gyikék í Evőé !
Chalchas. (Félre.) Szegény Menelajcsi !

„FOTÓ
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9. JELENET
Heléna, Páris, majd Chalchas.
Paris. Ah ! Vénusznak jó ízlése van.
Gyönyörű nő, meg kell adni.
Heléna. Mi a neved?
Páris. (Sarkantyúját összeüti, mély meghajlás.) Magas fejedelemnő !
Heléna. Mondd oh i f j ú ! Valóban halandó
ember vagy ? . . . Azt beszélik, hogy mostanában az istenek megtréfálnak bennünket.
Páris. (Szerényen.) Halandó vagyok. Még
hozzá, egyike a legegyszerűbbeknek.
Heléna. Hihetetlen. Mondja, maga csakugyan egy közönséges pásztor ?
Páris. Az vagyok.
Heléna. Tudod, hogy hallatlanul szép
vagy ?
Páris. (Meghajol.) Fejedelemnő !
Heléna. Na ne értsen félre — artisztikus
szempontból. Tudja, festői szempontból
dekorative le fogom festeni . . . Mutassa
csak a profilját. (Lorgnont vesz eló.i így . . .
jobban . . . (Páris engedelmeskedik) . . .
maga ülhetne nekem . . . tudja, m i n t
modell . . . nagyszerű tökéletes !
Páris. (Félre.) Vénusz, köszönöm neked!
Heléna. Egy szép pásztor nem csúnya
— persze ugy gondolom, m i n t modell. De
most m e n n e m kell. Unalmas etikett !
Páris. És nincs rá mód, hogy megállítsuk az időt ?
Heléna. (Izgatottan.) Hogy érti ezt, kérem ?
Páris. Hát lehetetlen az, hogy a szegény
pásztor felemelje tekintetét a legszebb
k i r á l y n ő r e ? És hogy a legszebb királynő
letekintsen a szegény pásztorra ?
Heléna. (Méltósággal.) Hová gondol ? Én
tisztességes királynő vagyok ! (Hosszan
hallgatagon nézik egymást.;
Chalchas. (Jön a templomból.) Fejedelemnő
jönnek a k i r á l y o k ! (Félre.) Szegény Menelausz!
Heléna. (Felriad.) Válnunk kell !
Páris. Nem látlak többé, felséges asszonyom ?
Chalchas. Fejedelemnő, jönnek az össz
királyok.
Heléna. Mondd meg nekik, hogy m i n d j á r t
jövök. Kicsit fáj a fejem. Oh ! Végzet ujja !
»Páris elvegyül a tömegbe, mely m o s t
ellepi a színpadot.)

10. JELENET
Chalchas, Orestes, Pylades, Partenis, Leona,
A két Ajax, Achilles, Menelausz, Agamemnon...
Őrség, Nép és Heléna vissza majd Páris.
Orestes. (Elsőnek jön be Partenissel és
Leonával.) Nézd csak Chalchas ! Jön a papa
cs az egész Frim-intézet. (Mind felvonulnak,
Orestes jobbra helyet foglal. Ugyanott
Chalchas is. A királyok üdvözlik Helénát
és jobbról helyet foglalnak. Agamemnon,
Menelausz és Heléna középen, a díszhelyen.
A többiek ezek mögé csoportosulnak. A
templom lépcsőjén zenészek. A nép f é l körben, háttérben helyezkedik el.
. Chalchas. (Oresteshcz.) Hercegem !
Orestes. Parancsol?
Chalchas. Nem foglalsz helyet, ó Agam e m n o n fïa ?
Orestes. Hagyjon kérem a családfámmal,,
meg kell v á r n o m a papa beszédét, hogy
tapsoljak neki. Különben belesül.
Agamemnon. Minden kcsz, ó Chalchas?
Chalchas. Mehet.
Agamemnon. (Feláll köhécsel,csenget. Nagy
csend ) . . . Izé . . . az ülést . . . ezennel
megnyitom. Tisztelt koronatanács, hölgyeim és izé . . . u r a i m . Indíttatva érzem
magam, hogy az izé . . . a szót átadjam!
Menelausz őfelségének.
Menelausz. (Riadtan feláll.) Népeimhez !
Végre elérkezett az idő, hogy kiki, értsük
meg, hogy kiki, vagyis, hogy kiki szabadon nyilváníthassa véleményét, én n e m
mondom, hogy igy vagy ugy, vagy pláne
amúgy, nehogy aztán valaki azt mondhassa, hogy én igy m o n d t a m , vagy ugy
m o n d t a m , netán a m a m u g y , mert akkor
defakto. A dolgok ma m á r olyan incidensek, hogy szinte kvázi. De nem arról van
szó, hanem mindenekelőtt. Mert a sójövedéki körbiciklisták vegyék szemügyre a
spártai téliszalámigyár mérlegének halvány
vonalait ! Holott pláne ! Szavaimat azzal
végezem, hogy m o n d j a k , de mit, légy boldog, ennyit ! Éljén szeretett királyunk !
Éljen !
Orestes. A nagybácsim mindig roppant
eszes ember volt, de most figyeljétek a
papa fog beszélni. Az egy zabálás lesz !
Reggel óta magolja a beszédet, amit rögtönözni fog. Egy nagy szónok a papám !

Mindenütt kapható
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Agamemnon, (Feiáll. csönget.) Csöndet
kérek ! Mert kiüríttetem a nézőteret. (Szó'
nokolva.) Görögország népe és királyai !
Én nem vagyok a szavak embere, de amidőn
ama szent feladat hárult elém, miszerint
a nagy szellemi t o r m á t . . .
Orestes. Virstlivel.
Agamemnon. Azaz. hogy tornát bevezessem, néhány egyszerű, közvetlen szót kell
rögtönöznöm. Ezt a versenyt a görög intelligenciának rendeztük. Mert kérem, ugyvan az, miszerint erős ember elég van
Görögországban, de okos ember annál
kevesebb !
Nép. Ugyvan, ugvvan ! Igaz !
Agamemnon. Kérem szeretettel. Görög'
ország egészen elbutul, ha szabad m a g a m
igy kifejezni. Itt mindenki csak agrárgazdas aggal, meg marhatenyésztéssel f o g '
laíkozik. Azelőtt máskép volt ez. Mielőtt
én a világra jöttem, talán kevesebb m a r h a
* volt Görögországban. . . .
Nép. Igen ! Igaz ! Ugyvan !
Agamemnorù (Lelkesen.) De annál t ö b b
okos, szellemes ember.Ezen változtatni kell.
Nép. Ugyvan ! Ugyvan !
Oresies. H u r r á ! Éljenek a művésznők !
Éljen a Petőfi-társaság !
Agamemnon.
Debát hiába vannak itt
esetleg most is szellemi óriások, ha senki
n e m fedezi fel őket. Hát azt gondoltuk,
hogy rendezzünk egy versenyt, a m i n m i n -

Á,,HÁIIBARÁr"6rORS TAKARÉKFÓZÉÍ
Mmdttrv vasUaffflskaá«çbçn kfipWat'o '

végleg eltávolít Bach Manci
kozmetikai Intézete. Mindennemű
»«oaégitibák kezelése, aaeplöel
távolítás, ráncok kiaimitá«*, arcgözölés és arcmasazází
jnSinyu« bérletben. 3»d»p«st, VII., Almáaiy-ntca X.

Hajszálait

denki részt vehet, költők, pásztorok, királyok, alsók, felsők, ászok a k a r o m m o n dani . . .
Hele'na. (Feláll kerülnéz mintha keresne
valakit.) Hol a p á s z t o r ?
Agamemnon. Parancsol v a l a m i t ?
Heléna. Én ! ? Semmit !
Agamemnon. Akkor tessék kérem leülni,
m e r t összezavarja az embert. (Heléna leül.)
Szóval, alsó felső . . . azaz. hogy mindenki !
Orestes. Kvart ász béla. Éljen a demokrácia
Menelausz. H á r o m versenytételt tűztünk
ki. Egy réjtvényt, vagyis másszóval egy
rejtvényt, melyet ugy kell érteni, hogy az
egy rejtély.
Orestes. Egyszerű, de mély m a g y a r á z a t
Éljen !
Menelausz. A második tétel egy szójáték.
Másszóval egy izé, egy szójáték.
Orestes. Ugy is lehet mondani, hogy
szójáték.
Menelausz. Nem, h a n e m szójáték. A harm a d i k egy vers, amihez előre feladom
a rimet a győztest a fejedelemnő sajátkezüleg fogja babérkoszorúval m e g i z é l n i . . .
izé . . . megkoszorúzni, vagyis megkoszorúzni. Eleinte ugy gondoltuk, hogy aranykoszorút csináltatunk, de aztán meggondoltuk, hogy a mai a r a n y v a l u t á r a való
tekintettel költőnek legszebb éke a babér,
m i n t ahogy gyönyörűen m o n d j a a költő
maga is. „Rövid az élet, örök a sir, bolond

Ara
25 kor.

Ara

25 kor.
szeplő, májlolt, pattan&s *<• aretisztátlanságokeilea :
Förakt4r;
Ideális arcápoló.
Rácz Gy. János zjötjucrün
3 drb rendelésénél
ninaa postaköltség !
KisHunhala* 77. sí.

37

SZÍNHÁZI ÉLET
aki emlékkönyvbe ir." Éljen szeretett kir á l y u n k ! Zene . . . (Hosszú taps. Orestes
vadul tapsol, odarohan Agamemnonhoz,
kezeit szorongatja.)
Orestes. Bravo, p a p a ! Gyönyörű v o l t !
Agamemnon. (Újra feláll.) Még n e m is beszéltem. És most u r a i m , kezdetét veszi a
verseny. Görögország és kapcsoltrészeinek
minden népe: hallgassátok meg a rejtvényt.
Menelausz kérlek, légy szives olvasd fel.
Menelausz. (Átveszi a lepecsételt borítékot.) Kérem, kérem, nagyon szivesen.
(Emelt hangon olvas.)
Három szótagos ez a szó
S róla az a tudni való.
Hogy bármely szótagjat külön
Vizsgálva fogjad is f ü l ö r ,
Vagy össze bár eggyé tegyed,
Mindig csak egyet lát szemed
Azt, hogy mind szép és jó nagyon,
De csak, ha benn túz vagyon,
Achilles. Mar t u d o m ! Már t u d o m ! Megvan ! Az csak ÖDgyujtó lehet.
Agamemnon. Tévedsz Achilles és elfelejted,
bogy a mitológiában vagyunk, mely az
öngyújtót még nem ismeri. Olvasd tovább,
Menelausz.
Menelausz. (Olvassa.)
Az első tag erdőn r o h a n , vadásszák
fés szabadjegye van.
A második tag csupa láng
És tőle lábad táncra ráng.
A harmadik meg ha kigyúl.
KriiiiánCflUat
gyöngyöket, platinát
Dlilllallailnal.' ékszereket mindenkinél drágábban vesz Székely Emil ékszerüzlete. Budapest,
Király-ntca 51. Teréz-templommal szemben. Címre
tessék figyelni. Telefon : József lOn-85.

örbanol

Mindenütt kapható!

arc- és
kézápoló,
púder,
szappan
batiiábu otolértietttlen

Telefonon is
megrendelheti
Telefonszámok:: József 16—26, József 13—35
13-35

A Z Ú J S Á G «.

Gyorsabban nyargal, m i n t a siyul.
Végül, ha mind együtt veszed.
Télen mellette ülni elvezet.
Agamemnon. Nos, indulhat a verseny,
(Mindenki gondolkodik.)
Achilles. T u d o m ! T u d o m ! Az eíső tag
l á m p a ! Kérem a koszorút. Megvan!
/. Ajax. A második tag kazáa ! É n
találtam ki.
11. Ajax. Megvan az egész ! Mákosrétes.
Agamemnon. Csak lassan ! ! Tartsunk sorrendet. Kimondta azt,, hogy lámpa ?
Achilles. (Ordit.) É n mondtam ! Én.
m o n d t a m ! Kérem a k o s z o r ú t .
Agamemnon. Ki m o n d t a azt, hogy kazán.
1. Ajax. En m o n d t a m ! Tudtam, íetdtam!
En találtam ki !
Agamemnon.
Egyik se találta ki. Ki
mondta azt, hogy máfcosrétes ?
/ / . Ajax. Én mondtam, de visszaszívom!
Agamemnon. Jól teszed. N o s ? Senki se
találja k i ?
Paris. (Előlép,) Talán én ?
Heléna. (Felugrik.) A p á s z t o r !
Agamemnon. Ki ez?
Heléna. Nézz oda !
Agamemnon. Egy közönséges pásztor t
Mit akarsz ?
Páris. (Egyszerűen.) A talányt megfejtettem.
Achilles. (Kardjához kap.) Szemtelenség !
(Folyt, köv.)
H a k T Í l l t ü t villannyal ntónyom nelkOl. szemölcsöt,
uajJiaiORfll pattanást, szepIOt, fagyást végleg eltávolít GÁOG kozmetikai intézet, Mnzenm-körnt IS. Szépségápolás, ráncok eltávolítása Email borogatövizM).
Börfehéritökrém-pnder, szappan, bajeitávolltószer, az
ÖBszes szépségápoláshoz sztlkséges szerek szétküldése.
Teleron: József 102—87.

Brilliánst, aranyat, ezüstöt, régiséget, rém aranyés ezüstpénzt Igen magas
c

árban

uacTolf
V C M C R

F - T T - Tk ^ k G E R Ő N É L ,
L S l c l J U Ü U I l

L a Sphinx qui rit
Az
orcvize !
Mindenütt kapható!

(Eau de Toilette)

Hajszálakat
Telefonszám: 161—78.
Művésziesen javit,
mos és garanciával
megóv.

rnwatasiKy,
íll.Dolrány-E Wéiisierüilet

ZZ BUDAPEST
Kossuth Lajos-u. fr

ezüstért és aranyért

legtöbbet fizet :
WY8 CHOGROD,
Tisza Kálmán-tér 13. s2.
Levelezőlapra
jövök.

hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel POLLÁK
SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I. — Miracle
hajeltávolitószer szétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. — Miracle emailkrém, púder, szappan : szépit, üdít, fehérít.

Szőnyeg-klinika

Telefonszám : 1 ft 1—78.
Művésziesen .iavit,
moe ée gar&no.Ával
megóv
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HALLÓ, Mi ÚJSÁG ?
A SZÉP KOVÁCSNÉ címmel uj operettet
îimtatott be az aradi nemzeti színház. Az
•operett komponistája Kováts László főhadragy, igen kvalitásos muzsikus. Az operett
zenéje finom, poétikus, értékes. Igen nagy
sikere volt. A főszerepeket Horváth Mici,
Halmos írén, Ocskav, Bakos, és Olasz játszották.
10.000 ÉNEKES. Az angliai VVhitehallban
•néhány hónap múlva Seplezik le azt a hatalmas emlékművet, amelyet a háborúban ellesett angol katonák tiszteletére emelt a brit
neszei. A leleplezési ünnepre Edward Elgar,
a legkiválóbb angol zeneszerző kórusos,
gyászszimfóniát irt. amelyet London összes
énekkaraiból alakított monstre-kórus fog előadni. Az énekkar több, mint tízezer főből fog
ilyen nagy kórus még soha sehol sem
.működött.
NÖt DIREKTOR. Ilyen is kevés van Magyar-országon. Az első Déryné volt Kolozsvárott,
ő is csak három, vagy négy hétig. A 60-as
években Buday Józsefné volt szinészdirektor-

uKor nélKűl

Siszoílati
uUsitás

minden

csonuftaui !^ f

is bi

Ä

befőttjeit

sas
mi.ndes háziasszony, ha
MA
ik^jnzerTáló szernek
MMDENÜTr
liPlATO ! ^ ^ . s z f l h i K ú " a s s ™

HTllliansDt, aranya! £ e «T
napi á r b a n veszek. Házhoz megyek. Telefon; 163—69
POSTL ékszerész, IV, Semmelwels-utca 19., I. em.

A legszebb vacsorázóhely a

Népligeti nagyvendéglő
minden szerdán U o l i e - w l i Figyelmes kiszolgálás,
éa pénteken H a i d a t l C Cierányzene.

IDÉZZEN A TÜKÖRBE,
ha szeplős az arca. vegyen . Keleti" szeplővizet
ós krémet s néhány nap mulva arca tiszta és
üde lesz.
Ára 30 és 20 K.
Apostol-drogéria. VIII.. Népszlnház-utca 18.
Török gyógytár, VI., Király-utca 12. szám.

nő, majd a legújabb időben Micseiné Bácskai
Julcsa, a Népszínház egykori primadonnája
direktoroskodik. És a legeslegújabb: Szigethy
Irén, a neves vidéki primadonna, akinek
Kaposvárott nivós kabaréja van. Szigethy Irén
kabaréja junius elsején nyílt meg s a megnyitó-műsorban nagy sikere volt Czeglédy
Gyulának, Kömives Erzsinek, Kardos Józsefnek, Anday Ellának. Bányai Miának. Márton
Lászlónak, Keleti Hugónak. Sándor Bözsinek,
Hoffer Máriának és Hansi Gandának.
A MENGELBERG-JUBILEUM. Amsterdamban nagy és lelkes ünnepségek keretében
ünnepelte a hollandi nép Mengelberg Willemet, a legkiválóbb európai hirii hollandi
dirigenst, aki most érte meg művészi működésének negyedszázados évfordulóját. Mengelberg a jubileum után Amerikába utazott,
mert a newyorki National Symphony Orchestra kéthavi vendégszereplésre hívta meg.
OLASZ OPERAUJDONSÁG. A firenzei
Politeama Fiorentino-ban a.mult napokban
mutatták be Renato Brofi „Isabella Orsini"
cimü uj operáját, amelyet a közönség nagy
lelkesedéssel fogadott.

rilliánst, platinát, aranyat,
ho"114"1* áron lesz
B ékszert ¥1
iTolgár, Teréz-krt. STelefon : 64-63.

E L L E N használjon dr. Dyon
Halrrestorert. Nem hajfestöszer. hanem a h a j eredeti
színét a d j a vissza. 30.— korom
és postaköltség ellenében szállítják a főraktárak : CITY DROGÉRIA, Budapest, IV.,
Eskö-ut •>. és HONVÉD DROGÉRIA, I., Attila-kőrut 2.

Őszülés

a pestszentlőrinci (Cséryféle) bányatelepről vaggóntételekben és teljes fnvarokban megrendelésre azonnal kapható. Tanáosos
a téli szükségletet már most fedezni, mert
kósfibbi torlódásnál szállítási határidőt nem
garantálhatunk.

KOKSZ

PESTSZENTLŐRINCI KOKSZTERMELO VÁLLALAT
Budapest, V., Radolf-tér 5., II. em. S. Tel.: 115-27

RrillifllK
III llllllllo

ékszert

>

aranyat,
ezüstöt
legmagasabb
napi árban
veszek

Hartenstein ékszerész,Rákóozi-ut 9,Pannónia mellett
D é l u t á n 5 ó r á t ó l zár-

A S z e n t G e l l é r t száiiá P a r k j a
MEGNYÍLT.

óráig

symphonikus

hangverseny.

Frenreisz István,
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Szerkesztői üzenetek
(£ rovatban készséggel adunk felvilágosítást
5 színházi vonatkozása kérdésre. Kéziratokat,
rajzokat nem adunk vissza és azok megőrzésére nem vállalkozunk.)
Portia, Budapest. A Nemzeti Színháznak
örökös tagjai : Prielle Cornélia (Podmaniczky
intendánssaga alatt 6000 frt-tal, Újházi Ede
(Somló Sándor igazgatása alatt 8000 K-val),
Blaha Lujza. Náday Ferenc, Jászai Mari, Tóth
Imre, Császár Imre, Szacsvay Imre, Rákosi
Szidi, Helvey Laura, Csillag Teréz,. Gyenes
László, Mihalyfi Károly. Gabányi Árpad es
Ivánfi Jenő. — B. F. Turkeve. Bármely színháznál meg lehet próbálni, aho! egyfelvonásosokat
kultiválnak. — Ifjabb L. P. Nem közölhető.
— F. S. Valószínűleg elfogadja. — R. hadnagy.
A Vigszinház tagja. — N. B. Győr. A Színházi Élet könyvesboltjában megrendelhető.
Ára K. 3. — Boccaccio. Kimerítően szoktuk
a hirek között megirni. — K. J. Csak gyakorlati évek eltöltése után lehet erre a pályára
lépni, ajánlatos előbb vidéken próbálkozni.
— Eves előfizető. A Déry-utca nem Dérynéről,
a nagy operaprmadonnáró! van elnevezve,
hanem Déry Mihály rókus-kórházi lelkészről.
— Számonkénti vevő. Péchy Erzsi Székelyhidon
(Bihar m.) született. Iskoláit Nagyváradon

K

EBTMOZI

járta és Kolozsvárt fejezte be. 1912-bert
Rózsahegyi Kálmán szinésziskoláját végezte,
innen ^szerződött a Király Színházhoz, onnan
a Modern Színpadhoz, majd a Vigszinház
hivta meg, rövid ittmüködés után a Városi
Színházban aratja sikereit, míg végül a Revü
Színház tagja lett. — Operalátogató. A „Sába
királynője" szövegét Mosenthal S , zenéjét
Goldmark Károly irta. Színre került 1876
március 18-án a Nemzeti Színházban, Dóczv
Lajos fordításában. Szereposztása így festett :
Salamon = Odry Lehel, Baál Hanaan = Talliárt,
Assad = Ellinger, Főpap = Kőszegi Károly,
Sulamith = Benza Ida, Sába királynője =
Tanneraé, Astaroth = Human Alexa. Az első
előadás jövedelme 1603 frt volt. A századik
előadása 1897 febr. 12-én • volt a m. kir.
Operaházban. — Szinészfelölt. A „zárcsattanás"
színészi kifejezés. A próbákon amikor még
nincsének meg a kellékek és diszletfelszerelések, az ügyelő a szinre hangosan bekiáltja,
hogy : „zárcsattanás"-persze akkor, ha valamely ajtót zárni kell szerzői utasítás szerint.
A későbbi komolyabb jellegű próbákon természetesen már meg van az illető ajtón a
zár s ilyenkor a csattanást csakugyan hallani
kell. — Budai előfizető. Sebestyén Géza
Kurdon, Tolna megyében született 1878 február
11-én. A szinészakadémia elvégzése utár.
vidéken kezdte pályafutását, többek között
Kolozsvárott is volt, ahol Dr. Janovics Jenő

Kéményseprő-vendéglő
Aréna-ut 100,

(Városligeti fasor és
Aréna-ut sarkán).

Hetenként uj műsor!

Hamis fogakért,

arany, ezüst én brilli&naért bárkinél többet fizet 1 Tel'foa
GOLDNER KÁROLY, VII, Rottenbiller-a. 61. 135-83.

MASCOTTE BAR ehr^WÊVul

VI., Nagymezä-utca 80.
Tulajdonosok : F E L D M A N N

és

SZÁSZ

Krém, szappan.
poller, sampon

A

(A Műcsarnok mellett.)

NAPONTA HANGVERSENY.
b o h é m v i l á g találkozóhelye.
WALTZ GYÖ1SGV tnlajdoiioa.

Hamis
**

*

foéakat

*

0

**• 1 »

brilliáns, arany, ezüstöt bármelv
hirdetett árnál drágábban veszek.

Mendelsohn

S S t

vdlaaíték
RADAIJÁNOS Nagy
harisnyában,
keztyük,
raitir
zoknik,
¥
111. Rákóezi-ut 61. férfiingek
(Népopera kávéház mellett)

térti-divat, fehérnemű- és harisnra-

Kapható

mindenütt!

KHasltl : Hunnia WÓgvtár. Boeat. Enaáhet-IrBro t 5B.

KERBERHENRIK

mérték szerint

Szőrme-, szőnyegporoló, megóvó, szőnyegmosó és javitó-intézet.
LaKástaKaritás,
padlóbeeresztés és féregirtási vállalat.

vili., Nap-utca 29. Telefon : József 3—86. Buíorberaktározás !
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SZÍNHÁZI ÉLET

rezsimje alatt az uj színház fölavatásakor ó
kapta az első tavsot. Innen Makó Lajoshoz
szerződött, majd a Magyar Színház tagja lett.
Temesvárra 4 évvel ezelőtt hívták meg színigazgatónak. — Kis barna bakfis» A Színházi
Elet-ben azok az olvasók is kapnak felvilágosifást 5 színházi fárgyu kérdésre, akik egyes
számát veszik meg lapunknak, tehát nem
előfizetőink, hanem olvasóink táborába
tartoznak.
Cavallini. 1. Csortos Gyula. 2. Cime: Az
Est. 3. Nem. 4. 31. — Boccaccio. 1. Pihen. 2.
ügen. Ezt megirta már régen a Színházi Élet.
3. Jónás Dezső, Máv. titkár. 4. Nagykorona- u.
16. 5. Király-u. 95. — C. A. A „fekete macskádban énekel. — Excelsior. 1. Elegendő. 2.
Táncintézetben. 3. Igen. 4. Az elsőnek egy
színész, a másiknak a férje Máv. titkár volt.
— New-York. Tessék Dr. Marton Sándor
ügynökségi irodáját felkeresni ; cime : Bécsi-u.
Î. — P. Mariska. Igen, Pesten tartózkodik.
— Lívia. Rózsahegyi Kálmán iskolája kabaréra
is előkészít Cime : VIII, Népszinház-u. 22.
Negyedéves előfizető. 1. Rákóczi-ut 53. 2.
Unióhoz. 3. 25. 4. Igen. — R. Ilonka. 1. A
szinészakadémiára szept. 11-től lehet beiratkozni. Az évi tandíj 120 K. 2. Az egyesületi
szinésziskolában aug. 29-én van a beiratkozás.
A tandij a drámai szakon évi 200 K, az énekes
szakon 300 K. — L. P.-rajongó. Nem irta
meg nekünk.
Siófok 19. 1. A darab cime ,Lajos bácsi".
2. E rovat keretei nem engedik meg egy
darab tartalmának az elmondását.

Férjhez akar menni? Akar nősülni?
Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképeknél. DA VIDOVICS, E r z s é b e t - k ö r u t 17. (Cégjelzésteleíi

H a m i s fogakat

N
HMM• —'
»

Színházi képrejtvény
Megfejtési határidő 1920. juníus 17.

A megfejtest lapunk 1920. 25. szâtnâbg»
közöljük.
A megfejtők között a következő dijskai
sorsoljuk ki :
í. dij : Egy könyv.
II. dij : Egy arckép.
III. dij : Egy kotta.
A Színházi Élet 1920. 21. számában köz«!
rejtvény helyes megfejtése : Emeleti páholy.
Helyesen megfejtették 398-an.
Az I. dijat: Horváth Magda Rózsi, V31L„
Szigony-utca 16/b. IV. 64, a 11. dijat; Tóin
Esztike, V., Dráva-utca 6. I. 14, a III. díjat -,
Szász • Ferencné, IX., Ollői-ut 97. II. en.
nyerték el.
A szerkesztésért felelős: ÏNCZE SÁNDOR

a modern ctpőttaziitó
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Legújabb
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Platinát

« p™

Ékszert
Hranyat
Ezüstöt
Cigarettatárcát
Dísztárgyakat

hanglemezen.
Vegye meg
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Szakorvosi

VII., Doh&nyntna 89.

Ujttári sláger
halál akar ntalafiiL
SÍK*"'

FEKETE

gramofon

MIHÁLY

osztályában,

Budapest, József-körűt 9
rendelő
Intézet.

Rendel : 11—1 é> 4—7 ór&lg.

Szemíllcs-, hajszál-, mlt-esser-lrttf «pedallsu

S
teinbergné „Sante" kozmetikája,
Budapest, T., Erisaéhet-tér 8. alám alatt.

Mindent takarít Difriehsfein
Telefon ! J f l w f U f t - 5 5 .

Nyomatett Tbália múlntéxet »6-

ti

könyvnyomda rt-nál Budapest

V, Ceákyn. 12—1«.

