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Ferenc — as Orfeusszról

Herceg Ferenc már kétszer nézte elfajulása okozta. Nem a közönség
végig Budán az Orfeusz előadását. dirigálja a színigazgatókat és szerzőFelkerestük, hogy megkérdezzük: mi ket. Ellenkezőleg. A színház hivatott
a véleménye az előadásról és a klasz- arra, hogy a tömegizlést irányítsa és
szikus operettek nagy sikereiről. Her- pedig egyre nemesebb irányba. De
czeg Ferenc a következőket mondotta: talán szükségszerű is volt ez a hál'
— Ha ezekről a kérdésekről ir, Istennek szűnő félben levő ízlésteakkor mindenekelőtt arra kérem, di- lenség — túltengés az operett színcsérje meg nagyon Sebestyén Gézát. házaknál, mert ennek következményeNagyon sok ideje már annak, hogy képpen éli most a klasszikus operett
operett előadást ilyen gyönyörűséggel reneszánszát. Az én véleményem az,
hallgattam végig, mint ezt. Kétszer hogy Offenbach sohasem lehet régi,
is megnéztem, sőt talán még har- elavult és ha adták volna, kellett
madszor is meg fogom nézni. Nagyon volna a közönségnek. Hogy nem
dicsérem, amiért igen sok tehetséges adták, annak talán még egyéb oka
fiatal színészt szerződtet és játszat is. is volt.
Látszott, hogy minden egyes szereplő
— A modern operettsiker egyet jelent
benne él a darabban. A rendezést a domináló primadonna-szereppel.
tökéletesnek találtam, nagyon szépek Offenbach pedig nem irt primadonnaa díszletek és jelmezek is. Még a szerepeket. Hiszen itt az Orfeusz,
zenekar is megüti a fővárosi nivót. ahol Euridike , a fő női szereplő, a
Több előadást láttam már Budán és második felvonásban elő sem fordul.
mindig jó véleményem volt Sebes- A Szép Helénát sem dominálja ugy
tyén Géza színigazgatói képességeiről, a címszerep, mint például a Csárde most láttam csak igazán, hogy dáskirálynőt, vagy más u j operettet.
milyen nagyon rá is szolgált az elis- Hogy most a közönség ilyen szívemerésre. Itt volna már az ideje, hogy sen látogatja a régi operettek előadáez a nagyszerű direktor és társulata sait az egyik biztató előjele annak a
állandó budai hajlékot találjon,
megfinomodó tömegizlésnek, amelyet
— A klasszikus operettek gyakori minden művészember és különösen
felújítását nagyon üdvös és szüksé- minden színpaddal foglalkozó műI ges színházi jelenségnek tartom. Az vészember örömmel üdvözölhet. ReK ugy nevezett táncos operett a háború mélem, hogy magyar tárgyú és miliőjü
I előtti években már nem csak hogy uj operettekkel is fogunk találkozni.
fejlődésének tetőpontját érte el, d e — A drámában nem igen beszélhehatározottan visszafejlődött és pedig tünk a klasszikusok reneszánszáról,
nagy mértékben a jóizlés rovására. mert hiszen eddig is műsoron voltak.
A legtöbb operett minden volt, csak Shakespeare, Moliere, Goethe, Madách
komoly szemmel nézhető színpadi ezután sem lesznek népszerűbbek
munka nem. Tévedés azt hinni, hogy mint eddig. De Offenbach, Hervé,
ezt a jelenséget a közönség ízlésének Planquett Millöcker igen.
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A Krisztinavárosi
Aki Budapest egész iró és művész világát
esténként együtt akarja látni, az menjen ki a
Budai Színkörbe, ahol Sebestyén Géza nagyszerű színtársulata hetek óta egyre fokozódó
sikerrel játssza Offenbach legnagyszerűbb operettjét az Orfeusz a pokolban-t.
Természetes, a pompás budai színészeket
még jobban ambicionálja az, hogy állandóan nagy s illusztris nézőközönség van.
Szinte egymáson akarnak túltenni, olyan lelkesen és szeretettel játszanak. Sebestyén Géza
igazgató még a tagjainál is jobban örül a
hatalmas sikernek. A darab díszletei és a
jelmezek olyan hatalmas összeget emésztettek fel, amelyet még a sok zsúfolt ház sem
tud fçdezni, de az áldozatkész igazgató, a
kétségtelenül komoly erkölcsi sikerben látja
áldozatai jutalmát.
Különösen a fő nőiszereplő, Kulcsár Juliska
nevét kell említenünk, akinek alakítása az
első előadások óta még jobban kiforrottabb
lett. Mint az Operaház ösztöndíjas tagja került
Sebestyén Géza társulatéhoz és most már
ismét az Operához akarják vinni — rendes

„ F E L AZ O L I M P R A !"
PAPP MANCI
HALMOS JÁNOS
(Közvélemény)
(Orfeusz)
BUDAI SZÍNKÖR:

Olympus

tagnak. A többi női istenek is pompásan játszanak. Vágóné nagyszerű és eredeti humora
minden este harsogó kacagást vált ki. Igen
szép és graciózus Szebeni Margit is, nemkülönben Vénusz szerepében P. Bácsi Irén,
akit, mint a táncok betanítóját is elismerés
illet. A három gráciánál kedvesebbet, szebbet
és sikeresebbet valóban még a görögök sem
képzelhettek az olympusra. Ardó Böske,
Lóránt Edith és Marthon Aranka személyesitik a gráciákat bájosan és sok huncutsággal.
Pap Manéi igen jó Közvélemény. A férfiak
közül Halmos Jánost kell elsőnek említenünk.
Régen hallottunk tenoristát, akinek ennyi
játékbeli készsége legyen, mint Halmosnak.
Az alvilági isten szerepe Fülöp Sándornak jutott.
Tökéletes a kettős szerep mindkét alakjában.
Először mint árkádiai pásztor, azután mint
Plútó jelenik meg játékban és külsőségekben
is tökéletesen. Valóságos kabinetalakitás a
Pataki Ferenc Stix Jankója. Száraz humora
nagyszerűen érvényesül Stix Jankó szerepében. Kupiéját, a közismert „Voltam király
Beóciában"-t állandóan megismétli. Nagyon

„OPERETTEM SLÁGERSZÁMAI"
HALMOS JÁNOS
KULCSÁR JULISKA
(Orfeusz)
(Euridike)
ORFEUSZ A POKOLBAN
(Angelo fotografia)
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kedves a hadisten szerepében Harasztos
Gusztáv és Kohári Pál, a kétarcú Janus személyesitője.
Külön kell megemlitenünk a nagysikerű
nyitány beállítását. A három grácia jelenik
meg a piros függöny nyílásai előtt, a Közvélemény, valamint Cupidóval együtt, kedves prológust mondanak. Ezzel a beállítással még
sehol sem adták az Orfeuszt. Tihanyi Vilmosnak, a darab rendezőjének legnagyszerűbb
művészi munkája ez az Orfeusz előadás.
Valósággal varázsütésre mozognak a tömegek
és nincs egy kirivó szó, egy helytelen mozdulat az egész előadásban. A szereplők
együttesen és összesen tökéleteset alkotnak.
Simándi karmester tanította be és dirigálja
az előadást invenciózusan. Kétségtelen, hogy

ez a legnagyobb budai siker nemcsak külsőségekben, de művészi értékben is. Addig is,
mig az Orfeusz telt házai tartanak, a társulat
lázasan és szorgalmasan készül Farkas Imre
legújabb darabjának a „Debrecenbe kéne
menni" cimü operettnek bemutatójára.

CSITRI ES SZÍNÉSZNŐ
A csitrilányok közül mennyi,
de mennyi
szeretne színésznő lenni !
A színésznők közül mennyi,
de mennyi
szeretne csitrilány lenni!
SZENES EMBER

A „LÉGY" DUETT
TIHANYI VILMOS
(Jupiter)
BUDAI SZÍNKÖR:

KULCSÁR JULISKA
(Euridike)
ORFEUSZ A POKOLBAN
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Angyalka
A

Scala-Szinffáz

A Scala
színházban ismét klasszikus
operettel mutatkozott be Bródy István és
Wertheimer
Elemér
színtársulata.
Igaz
ugyan, hogy ennek az operettnek a szerzőit
még nem borították el a halhatatlanság babérjával, mint Offenbachot és Planquettet, de
stílusban, nívóban, értékben, maradandóságban és — kétségen kivül — sikerben is a
klasszikusok közé kell sorolni. Bródy István
kétségtelenül súlyos feladat előtt állott, amikor
a művészi eredményekben is gazdag „Szép
Heléna" előadások után, uj darabot tűzött
műsorra. Megtartani a magas szinvonalat, sőt
— amennyiben lehetséges — még fokozni is,
ez volt az igazgatóság intenciója. És rögtön
meg kell állapítani : ezt a célt az előadás a
léghatványozottabb
mértékben elérte. Àz
„Angyalka" szerzője : Robert Stolz, nem uj
ember az operettszerzés terén. Az elmúlt szezonban adta a Revü-szinház a „Csókbakter"
cimü operettjét, amely száznál több előadást
ért el. Bécsben egyike a legkedveltebb zene-

A H Á R O M GRÁCIA
Ardó Böske, Lóránt Edit, Marton Aranka
BUDAI SZÍNKÖR: ORFEUSZ A POKOLBAN
(Angeló fotografia)

bemutatója

szerzőknek Stolz és azt az operettjét, amelyé
bői az „Angyalka" készült pár év előtt egyhuzamban hatszázszor adták. Ha a bécsi
kritikusok, akik a legnagyobb elragadtatással
írtak a darabról, most eljönnének megnézni a
Skála színház előadását, ugyancsak zavarban
volnának, mert nem találnának szavakat a
megújhodott Angyalka dicséretére. A régi
zeneszámoknak is csak a felét hagyták meg a
darabban, a többit most komponálta a szerző,
a budapesti bemutató számára. Az „Angyalkát"
legjobban jellemezzük, ha azt mondjuk róla,
hogy bécsies zamatu angol operett. A miliő,
az alakok egyrésze a kedves, joviális bécsi
humorból fakad, mig a darab belső technikája és beállítása felülmúlja a legszenzációsabb angol operetteket is. Az első felvonás
Schlumpf babakészítő műhelyében történik,
ahol Angyalka egyedül él szüleivel és a két
babakészítő segéddel, akik szerelmesek a
csodaszép kisleányba. De nemcsak a fiatal
Jancsi (Galetta) és Szepi (Tompa) szivét lobbantotta lángra Angyalka, hanem beleszeretett az öreg háziúr, Glokner (Horti) is, akit a
fiuk alaposan kigúnyolnak. Emiatt azután éktelen haragra lobban az öreg házbértigris és
azt kívánja a babakészítőtől, hogy azonnat
dobja ki a segédeket, máskülönben őt dobja
ki a műhelyből. A babakészítő nagyon is
szegény ember ahhoz, hogy dacoljon a háziúrral, kénytelen a fiukat elbocsájtani. Jancsi
és Angyalka szépen fejlődő romantikus szerelmének azonban egyidőre véget vet ez az
eset, mert Jancsi Amerikába megy, hogyjott
próbáljon szerencsét. A szerelmesek hűségei
fogadnak egymásnak. Angyalka megígéri,
hogy soha más férfivel szóba nem áll, csak
Jancsiját fogja visszavárni. A második felvonásig elmúlik pár esztendő. Angyalka gyönyörűséges leány lett és a Csopaki (Gallai)
és Szóda (Simonyi) divatáru cég szolgálatában áll. Jancsi megérkezik Hortens kisaszszonynyal együtt, akiről mindenkinek azt
mondja, hogy a menyasszonya. Milliomos lett
a kis babakészítő fiúból és most meg akarja
tudni, vájjon Angyalka hü volt-e hozzá ? Angyalka természetesen azonnal felismeri, de
Jancsi azt mondja, hogy ő Mister Gray és
nem akar hallani sem a régi ígéretről. Szepi
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azonban elárulja Angyalkának, hogy a milliomos nem más, mint Jancsi. Angyalka erre
belemegy a játékba és azt mondja Mr. Graynak, hogy ő már elvált asszony. Jancsi ezen
annyira elkeseredik, hogy Hortens kisasszonynak azt mondja, hogy ezentúl igazi menyasszonya lesz. Hortens távozik Jancsi karján
és magára marad a szegény, megtört szivü
kis Angyalka. Azt álmodja, hogy ismét a
babakészítő műhelyben van, a babák megelevenednek és táncra perdülnek. Velük táncol Angyalka is. Egy szemrevaló sváb fiatalasszony, Kordula vigasztalja meg Angyalkát.
Azt mondja neki, csak jöjjön ki másnap a
budakeszi búcsúra, ott minden rendbe jön.
A harmadik felvonás színhelye a budakeszi
bucsu. Itt Szepi mint gavallér "jelenik meg, Angyalka viszont Kordula tanácsára sváblánynak öltözött. A csodálkozó Jancsinak aki most már bánja
az egész tréfát, kijelenti,
hogy ő Hopsza Sári és
annak bizonyságéul mindjárt ott a budakeszii lányokkal el is járja a „sváb
balett"-ot. — Természetes,
hogy végül mind a ketten
megunják a mókát és
egymáséi lesznek.
Ezt a bájos és minden
jóval fűszerezett cselekményt. a rendező, Bródy
István, olyan
zseniális
szinpadmüvészettel, az ötleteknek ki nem fogyó tarkaságával és újszerűségével állította be, amely
egymagában is biztosítaná
a sikert. Nincs egyetlen
jelenet, amely sablonos
lenne, egyetlen szó, vagy
mozdulat, amely ne érdekelne. És nemcsak a díszletek [újszerűsége, a hatások és hangulatok tökéletessége
a
'rendező
munkája, de az ő keze
fogja össze a szereplők játékát is, anélkül, hogy
egyéniségük feláldozását
követelné. A Tatárjárás

rendezőjét látjuk az Angyalka előadásén és
természetes így, hogy a Tatárjárás sikerét is.
A Scala színház igazgatósága elsőrendű
szereposztásban hozza Stolz Robert operett
jét. A címszerepet Magaziner
Erzsi játszotta. Minden elismerésünkkel adózunk ennek a fiatal színésznőnek, aki rövid idő alatt
annyi színpadi qualitásáról győzött meg bennünket, amennyivel csak a legjobb primadonnák dicsekedhetnek. Ezzel az alakításával
kétségtelenül az elsők közé jutott és nem érdem nélkül. A kis Angyalka komplikált lelkét
drámai komolysággal hozza elénk. A vidám,
könnyű hangulatok és a legkomolyabb drámai jelenetek érzékitésére egyformán bensőséges hangjai vannak. Partnere : Galetta Fe-

EURIDIKE ELRABLÁSA
FÜLÖP SÁNDOR (Plútó)
KULCSÁR JULISKA (Euridike)
BUDAI SZÍNKÖR: ORFEUSZ A POKOLBAN
(Angeló fotograf s)
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renc. Szerepe nagyon nehéz színészi feladat.
Semmi sincs benne a megszokott bonvivant
figurák unalmasságából. Hus és vér embert
játszik, operettes túlzások nélkül.
Kordula szerepében kiváló alakítást nyújtott
Csatay Janka. Valósággal kabinet figurát
csinált a vidám sváb menyecskéből. Nagy
sikere volt.
Igen kedves egy úriasszony, Rupp Erzsi, aki
ebben a darabban lépett először színpadra.
Igen sikkesen táncol, nagyon szép és ügyesen is játszik. Bizonyos, hogy Bródy István
direktornak ez a felfedezettje is nyeresége a
színháznak. Horti Sándor talán még sohasem
volt annyira elemében, mint ebben a szerepben. Egyéniségének minden szeretetreméltó-

sága pompás teret talál az öreg Glokner figurájában. Humora közvetlen és groteszk mókái
sem tévesztik el a hatást. Gallai táncaira nincsen más jelző, csak az, hogy szenzációs. A
gummi-ember hozzá képest egyáltalán nem
is rugalmas. Simonyi is nagyon jó és elegánsan táncol. Rokonszenves egy epizód szerepben Kulinyi Ernő. Ki kell emelnünk a nagyszerű táncszámokat, amelyek között egész
csomó sláger van. Különösen Magaziner-Horti
harmadik felvonásbeli duettje, amelynek refrainje :
Még ma éjjel, még ma éjjel
Csók a szádon ég.
Ezen kivül a második felvonásban van egy
szenzációs tercett : „Trárá
trárá, a banda huzza rá."
Angyalka és Jancsi „Régi,
régi álom elsuhant" kezdetű dala is nagyon hatásos. Galetta Rupp Erzsikével énekel egy
Mert a flört, mert a flört
Már sok jó szivet összetört

„ V I G Y Á Z Z ! ÉN V A G Y O K A FŐISTEN !"
SZEBENI MARGIT TIHANYI VILMOS FÜLÖP SÁNDOR
(Cupido)
(Jupiter)
' (Plútó)
BUDAI SZÍNKÖR: ORFEUSZ A POKOLBAN
. (Angeló íotografia)

refrénü dalt, amely hamarosan népszerű lesz.
Van még egy egészen
újszerű férfiduett a második felvonásban. Galetta és
Tompa az átvilágított öltözőn keresztül látják, amint
Angyalka öltözködik. Elragadtatva éneklik az
„Óh be gyönyörű a női váll
Róla ibolyák parfőmje
száll. . ."
kezdetű keringőt. A többi
szám is egytől-egyig komoly, értékes és amellett
népszerű muzsika.
Elismeréssel kell adóznunk Kardos Andornak,
aki igen sok Ízléssel és
eredetiséggel fordította a
darabot. Balassa Emil versei finomak, poétikusak. A
zenekart Barna Izsó vezényelte lendületesen.
Bródy István és Wertheimer Elemér igazgatók
nagy
áldozatkészséggel
hozták szinre az operettet,
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Hogyan engedtem
„
t*
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Ilosvay

Rózsi

és Szilágyi

_ Nyilatkozik
Aranka
Rózsi

színpadra
és

Láttass
Juci,
Ili. Magasiner

Váradi
Erzsi,

mamája

Előkelő leányszobákban, csakúgy mint femég nehezebb, mint tehetséget, mert tehetséggel születik a szinész, de az engedelemért
rencvárosi udvari lakásokban száz és száz
leány tombol és sir otthon a szülők nyakán,
bizony igen gyakran még a tehetségesnek is
hogy színésznő lehessen. A szinésziskoláknak
véres harcokat kell vivnia az édes szülőivel.
ugyanis meg van az a rossz szokásuk, hogy
Megkérdeztük több pesti színésznő édesanyját,
csak szülői engedélylyel kezében lépheti át
hogyan és miért adta meg annak idején
küszöbüket a fiu vagy leány, aki tehetséget
leányának azt a bizonyos „szülői beleegyezést."
és kedvet érez magában a színészethez. És
Várady Aranka és Ily édesanyja, a köilyen szülői beleegyezést nehéz szerezni, talán
vetkezőket mondotta :
— Leányaim olyan
légkörben nőtték föl,
hogy előrelátható volt,
hogy színésznők lesznek. A férjem abban
az időben a Színművészeti Akadémia igazgatója volt s bizony a
leányok is hamarosan
kedvet kaptak a színészethez. Láttam, hogy
tehetségesek, nem is
sokat ellenkeztem velük. Az apjuk felügyelete alatt lettek aztán
színésznőkké.
VÁRADI MAMÁJA
MAGAZINER MAMÁJA
Lábass
Juci édesanyja a
következőképen nyilatkozott :
— Én nem akartam, hogy
Jucko színésznő legyen, nem
is én ' adtam annak, hanem
az édesapja. Juci különben
már zsenge gyermekkorában
jelét adta tehe'ségének, ugy,
hogy a jó apácák, akikhez
iskolába járt, maguk is azt
tanácsolták, hogy színésznő
legyen. Egész szivemmel örülök, hogy igy sikerült a szinészpálya és büszkén mondhatom, hogy leányom mindent
amit elért, a saját erejéből
érte el. Bizony nem volt
könnyű idáig eljutni sem neki,
sem nekem, de hál istennek,

LÁBASS MAMÁJA

hogy itt van, hogy népszerű
színésznő, akit a közönsége
kitüntet és boldog asszony,
akit az ura szeret.
Magaziner Erzsi édesanyja
sem szívesen engedte színésznőnek a lányát.
— Bár gyerekkora óta szeretett volna színésznő lenni,
még sem szívesen egyeztem
bele, hogy Erzsi a színpadra
lépjen. Férjhez is ment és ugy
látszott, hogy ez a gyerekkori
álma tényleg csak álom marad. A sors azonban ugy látszik másként akarta. Az urától elvált és akkor ezt a pályát választotta
magának.
Akkor már bizony nem sokat
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ellenkezhettem vele, asszony volt, aki rendelkezett magával. Beiratkozott a Rákosi-iskolábaahonnét alig félévi tanulás után Beöthy direktor a Király-szinházhoz szerződtette. Onnan
ment át a Revü-szinházhoz, ahol most is
szerződve van. Most már örülök, hogy igy
történt, idáig még nagyon szépen ment minden, és remélem, hogy továbbra is menni fog.
Ilosvay
Rózsi édesanyja érdekes meglepetéssel szolgált. Ugyanis bemutatta a második Ilosvay leányt, aki ugyan nem is lány
már, hanem egy igen bájos szőke fiatalaszszony, de aki egyszer ha a színpadra kerül,
népszerűségben hamarosan verni fogja a húgát. Ilonkának — igy hívják a legfrissebb
pesti operaénekesnőt — hatalmas terjedelmű
gyönyörűen iskolázott hangja van s mire e
sorok megjelennek az Operaház egy uj és
igen értékes taggal gazdagodott.
— Az első színésznő leányom — mondotta
az Ilosvay lányok édesanyja — voltaképen
Ilonka, aki végzett operaénekesnő, de akit nem
engedtem színpadra lépni, hanem inkább hamarosan, tizenhat éves korában férjhez adtam. Hogy miért nem engedtem színpadra ?
— bizony magam sem tudnám megmondani.
Hiszen fiatalabb koromban, mint amatőr művész rengeteg hangversenyen léptem fel én is
és bár sohasem jártam sziniiskolába, két ízben is megkínáltak szerződéssel, egyszer az
Operaház, egyszer a Népszínház. Ilonka azonban szorgalmasan továbbképezte a hangját
és tanította a legfiatalabb leányomat a Rózsikát, akit bizony nem én, hanem ő adott
színésznőnek. Most, hogy látom, hogy Rózsika
milyen szép eredményeket éri el a színpadon,

ÉLET)

SZILÁGYI RÓZSI MAMÁJA
beleegyezem abba, hogy Ilonka is színésznő
legyen. Boldogult édesapjuk, aki különben
művésziesen zongorázott, úgyis mindig annak
szánta őket. Legyenek művészek mindaketten,
illetőleg mind a hárman, mert a harmadik
leányom, Gizike, zongoraművésznőnek készül
és jelenleg a Nemzeti Zenede növendéke.
Végül még Szilágyi
Rózsi édesanyját
kérdeztem meg, aki szintén nagyon nehezen
engedett a rábeszélésnek, hogy színésznő legyen a lányából.
— Hallani sem akartam róla, hogy Rózsika
a színpadra lépjen. Hosszú ideig hiába volt
a legékesebb rábeszélés és a leghangosabb
sirás is. Egyszer azután, magam sem tudom
hogyan, mégis csak beleegyeztem és most
mér meg vagyok elégedve mindennel. Ott
vagyok minden prömiéren és végtelenül boldog vagyok, ha sikere van a leányomnak.

CSAK — SZÓRAKOZÁSBÓL.
Rózsahegyi Kálmán a múltkor ferblizés közben, mialatt
az egész asztal pénzét összenyerte, mint boldog nyerő
— szemérmesen — meg-

ILOSVAY RÖZSI MAMÁJA

szólalt :
— Nem a pénz . . . higyjétek el, pajtikák —
én csak szórakozásból kártyázom . . .
Majd öt perc múlva, mikor a szerencse megfordult és a pénz kezdett visszafelé menni,
bosszúsan hozzátette :
— Viszont csak az szórakoztat, ha nyerek!
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Vidám délután as Angol Parkban
Nagyszerű nyári estefelé, három fiakker
állott meg az Angol Park előtt. A Városliget
faóriásai megremegtek a kellemesen hűvös
szellőktől, az Andrássy-ut felől, ahogy jöttek
az emberek, kocsin és gyalog, seregestől,
szinte tömegekben, mellre szivták, mint valami pompás cigaretta füstjét, a pompás levegőt. És az Angol Park már ragyogott a
villamosfényben. Zengett a muzsikától Budapestnek ez az egyedül álló, valóban világvárosi szórakozóhelye. Egy világváros jókedve,
temperamentuma, ötletessége tombol ebben a
parkban, s az emberek szinte menekülnek
Pestről ide, ahol az ötletek
kergetik egymást s a pesti
humornak szárnyakat a d
a szikrázó jókedv. Kedélybetegek számára ^kellene
feltalálni egy ilyen szanatóriumot, mely fejtetőre állit
mindent és a jámbor kispolgárból pár krajcár belépődíj ellenében mókás
duhajt csinál.
A három kocsin, mely
ez este az Angol Park
előtt megállt, nem kispolgárok ültek. Sőt : csupa
színésznő és színész. Az
első kocsiban
Somogyi
Nusi, Kőváry Gyula és Sebestyén Mihály, a másodikban
Palásthy
Irén,
Herczegh Jenő és Halmay
Tibor, a harmadikban Vigh
Jenő
Manci és Sziklai
A Somogyi Nusi ötlete volt,
hogy itt töltsük az estét
az Angol Parkban. Nagyszerű ötlet volt, a társaság valóban hálás lehetett érte Somogyinak. És
Somogyin kivül a három
Meinhardt testvéreknek, a :
Angol Park direktorainak
is háL saknak kell lennünk
ezért a / estéért és az egész
Angol Parkért. Meinhardt
•Frigyes Kurt és fivérei Max
és Richárd, a kitűnő gépész-

mérnök, évről évre u j csodákat találnak
fel és visznek be az Angol Parkba. Idén is
egész csomó meglepetés fogadta a publikumot.
A mult szezon óta több látnivalóval gazdagodott az Angol Park.
A sjinésztársaság vidám katonabanda szónál masírozott be a Parkba. Mindenfelől felkiáltások fogadták őket :
— Nini a Palásthy ! — örvendezett egy
fiatal kisleány és már kapót, is retikülje után,
ahol az autogrammes könyvecskéjét tartogatja.
Vigh Manci azonban megállította a társa-

AZ ELVARÁZSOLT KASTÉLY TORNÁCÁN
Vigh Manci, Halmay, Somogyi Nusi, Herczeg, Sziklay,
Palásthy Irén, Kőváry eb Sebestyén
(Diskai felv.)
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AZ AMERIKAI VASÚT VÉGÁLLOMÁSÁN
(.Diskai felv.)

ságot és esküt tétetett velük, hogy ma este
riem adnak autogrammot senkinek. Sziklai
Jenő is megesküdött, de egy pillanat múlva
beleirta a rajongó kisleány könyvecskéjébe —
a Sziklai Jóska nevét.
— Na, hová szeretnél menni Cinci ? — kérdezte Somogyi Nusi Kőváry Gyulát.
Kőváry sóhajtott :
— Istenkém ! Hogy hová szeretnék menni ?
Valami nagyszerű kastélyba, amelynek rejtett
kis toronyszobái vannak és felvonó hidjai,
ősei, kísértetei és nincsenek benne színigaz-

ËLET

gatók, ^kritikusok, rendezők, szerzők, ahol
nyugodtan, elvonulva a világ zajától befejezhetném operettemet,
— Parancsolj egy kastélyt — válaszolt Somogyi és rámutatott az Elvarázsolt
kastélyra.
Kőváry szivére szorított kézzel lépte át a
kastély kapuját. Egy pillanat s már is kizökkent ebből a nagyszerű pózból. A lába alatt
ugyanis megmozdult a föld ! S ahány lépést
tett, mindig valami boszorkányság, uj varázs
fogadta. Torzító tükrök olyan kövérré varázsolták, mintha Gyárfássá hizott volna, vagy
még soványabbnak mutatták, mint amilyen.
Ha hozzáért valamihez villanyáram csapta
meg, a padló felnyögött a lába alatt. De hátra
volt még a hadd el hadd I Az elvarázsolt kastély tornácán, melynek padlója valósággal
szalad az ember alatt, Kőváry kétségbeesetten
jelentette ki, hogy lemond kedvenc tervéről :
nem akar kastélyban nyaralni. Inkább odahaza fejezi be az operettjét, melyet Marton
Gézával és Harmath Imrével ir együtt.
A forgó hordón ét jutottak ki a kastélyból. Vigh Manci pillanat alatt hanyat feküdt
a hordóban és ugy visított, mintha operettprimadonna létére valami vérfagyasztó dráma

l
START!
PALÁSTHY-HALMAY, KÖVÁRY-HERCEG, SEBESTYÉN-SOMOGYI, VIGH-SZIKLAI
VIZI-AUTOVERSENYE
(Diskai felv.)
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hősnőjét játszaná. Palásthy Irén viszont isteni
balettlépésekkel szinte átlibbent a forgó hordón. Az emberek megtapsolták bravúrjáért.
S omogyi Nusi pedig nagyon haragudott. Mig
ugyanis körülöttük potyogtak az emberek é s
visongtak, sikítottak, Sziklai Jenő és Kőváry
Gyula nyugodt hangon megállapodtak, hogy
a jövő szezonban együtt nyitnak szinésziskolát. Sőt, ott a hordóban írásbeli szerződést is
csináltak.
— Ezt elvégezhettétek volna odahaza is —
mondta a drága Somogyi Nusi és négykézláb
kimászó tt a hordóból.
— Talán valami kevésbbé viharos s valamivel nyugalmasabb helyre menjünk — proponálta Herczegh Jenő.
— Kérem ! Parancsoljanak ! — mondta So.
mogyi Nusi, aki a cicerone szerepében ép oly
bájos, mint akár a „Tul a nagy Krivánon"
Ancsurájában — menjünk a Csodakerékhez j
Mentek. A Csodakereket
méltóztatnak ismerni ? Szélei felé kissé lejtős kerék ez, mely
óriási sebességgel forog s aki ráül, az bárhogy is kapaszkodik, lecsúszik róla.

PALÁSTHY. SOMOGYI és VIGH MANCI
A FORGÓ HORDÓBAN (Diskaüeiv.>
— Én nem csuszhatom le seholsem! — j e lentette ki óriási önbizalommal Palásthy Irén
és ráült a kerékre.

A H O L MINDENKI L E C S Ú S Z I K
KÖVÁRY, SEBESTYÉN, íHECZEG, PALÁSTHY, HALMAY, SOMOGYI, SZIKLAI, VIGH
A „CSODAKERÉKEN"
(Diskai íeiv.
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Mit tagadjuk ? Lecsúszott. És lecsúszott Vigh
Manci is, Somogyi Nusi is és az összes
urak, kivéve Halmay Tibort. Könnyű neki, ő
huszártiszt volt s ugy megülte a kereket, mint
valami makrancos paripát.
A csodakeréktől a „pörge toronyhoz" kalauzolta kollegáit Somogyi Nusi. Magasan a
a levegőbe perdült velük a 1 torony s ha^az
utolsó pillanatban meg nem kapja Vigh Manci
Halmayt, a főhadnagy ur „kipörgül" a pörge
toronyból. Itt Somogyi és Sebestyén, mint
unionisták
egy külön menetet csináltak.
Amikor a levegőben voltak, Sebestyén térdrehullt Somogyi előtt.
— Azt érzem, mintha a menyországban
lennénk ! — sóhajtotta.
— Én mást érzek — búgta kissé pirulva
Somogyi és gyorsan kiszállt a toronyból. .
Ezekután a hullámvasuthoz vonult a társaság. Itt aztán csaptak olyan ricsajt, hogy az
egész Angol Park őket nézte. Vigh Manci
előbb nem mert ráülni a vasútra, de egy-két
menet után cukorral sem lehetett lecsalni
róla. Palásthy már arról tanakodott, hogy betelefonál a Vígszínházba, lemondja a Hermelines nő előadását és záróráig fog hullámvasutazni. Somogyi Nusi fütyült és a kocsik
útnak indultak. Amikor leszálltak, Sziklai a
következő kijelentést tette :
— Szép pályát futottam meg életemben, de

HALMAY ÖNGYILKOSSÁGÁT
,
VIGH MANCI MEGAKADÁLYOZZA
(Diskai felv.)

UZSONNA
AZ UJ KERT VENDÉGLŐBEN
(Diskai felv.)

ilyen pályát, mint e j a vaspálya, még nem
ettem.
A boxolón, a kisvasuton, az Angol Park
sok száz szórakoztató és mulatságos atrakcióján keresztül, az „autózás a vizén" feliratú
pavillon előtt állott meg a társaság.
— Vizén még nem autóztam ! — kiáltotta
Somogyi s pillanat múlva már valamennyien
ott ültek párosával a kis autókban, amelyek
a mozgó vaslemezeken tényleg ugy ringtak,
mintha a tengeren röpültek volna végig,
Vigh Mancinak annyira megtetszett az autózás, hogy azt proponálta, rendezzenek versenyt. Rendeztek. Első lett két autóhosszal
Palásthy Irén. Jó formában van most ez a
kedves művésznő. A „Hermelines nő"-ben is
elsőnek jött be, az autóversenyen is.
Végignézték még, ami csak látnivaló akadt
a parkban — és akadt még jó egynehány —
aztán bevonultak vacsorázni a Scála-szinház
mellett levő Uj kert vendéglőbe.. Ez egy
igen finom és előkelő hely itt az Angol Parkban, minden rendes ember idejár mostanában
vacsorázni. Árnyas fák alatt vannak teritve
az asztalok, a kert közepén bájos kis szökőkút vize szökken és a bokrok mögül zeng a
cigányzene. Nagyon jól éreztük magunkat itt.
Diskay ur, a Színházi Élet fotográfusé meg
is örökítette egy képen, hogy milyen jól éreztük magunkat. A szenzációsan jó vacsorát
Somogyi Nusi bírta legtovább. Kőváry már
rég hortyogott, amikor még Somogyi Nusi
váltig erősítgette, hogy egyedüli rendes szórakozóhely Pesten az Angol Park. Somogyinak,
mint mindig, most is igaza van . . .
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INTIM PISTA, mikor nyílik meg a
Télikert, mi lesz a neve: Palatinusszinház, vagy Reneszánsz-szinház
és
kik lesznek a tagjai ?
— Mindent tudok és minden amit
tudok szenzáció. Október elsején nyí-

lik meg Reneszánsz-szinház
néven.
Arról már biztosan hallottak önök is,
hogy Góth Sándor lesz a legújabb
pesti színház direktora, aki már egész
csomó pesti színésznőt és színészt
leszerződtetett.
— Áruljon el e&y pár nevet, kik
azok, akiket leszerződtetett ?
— Mert olyan szépen kérnek, egy
pár nevet elárulok: Németh Juliska,
Gazsi Mariska, Lukács Pál és a felesége, Benedek Margit, Szenes Ernő
írták már alá a szerződésüket és leszerződtette Góth Sándor scenikusnak
a kitűnő Ferenczy mestert. Van még
egy borzasztóan érdekes szerződtetés,
de arról még szót sem
szólhatok.

V É N U S ÉS C U P I D Ó
P. BÁCSY IRÉN, SZEBEN1 MARGIT
BUDAI SZÍNKÖR: ORFEUSZ A POKOLBAN

(Angeió f j i o g r a f i . )
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Kárpótlássul elmondom a legújabb
Reneszánsz-viccet. Az első vicc, amit
csináltak az uj színházról, az volt,
hogy a „Reneszánsz-Bühne"
mintájára elnevezték
„Góth-bühnének,"
— Az uj vicc pedig ?
— Hogy a
Reneszánsz-színházban
góth-stilusban fognak játszani.
— Mi az újság a Vígszínházban
ebben a nagy melegben ?
— Zsúfolt házak és „A hermelines
nő". Csupa olyan dolog, ami ellentmond a nyárnak. A diadalmas Gilbertoperett előadásai azonban e hó végével befejeződnek egyelőre. A Vígszínház augusztusban nyári szünetét
tart, de „A hermelines nő" szeptemberben ismét folytatja
nagysikerű
pályafutását a Városi
Színházban,
ahová átköltözik.
— Szóval ez lesz a Városi Színház
uj évadjának első eseménye.
— Ugy van, de csakhamar követi
a többi is. Szeptember 20-án véget
érnek Bécsben „Az ezüst sirály" sorozatos előadásai, Kosáry Emmy és
Király Ernő hazajön és akkor a

NIRSCHY EMILIA
férjével, Somogyi Gyula hírlapíróval a bécsi
hajón. Az Operaház primaballerinája Berlinbe
utazik, ahol a Winter-Gartenban fog fellépni
(Vasady felvétele)

Városi Színházban ismét megkezdődnek „Az ezüst sirály"-esték. Ebben a
ciklusban éri meg a népszerű Buttykay
operett a századik előadás jubileumát.
Most már természetesen az uj harmadik felvonással játsszák már nálunk is az operettet, ugy, mint Bécsben.
— Es mi lesz a Városi
Színház
első igazi újdonsága ?
— Straus Oszkár „Der letzte Walzer"
cimü operettje, amelynek
szövegét
most fordította magyarra
„Bucsukeringő" címmel Harsányi Zsolt, aki
Hevesben hüsül és üdül.
— „Az ezüst sirály"-lyal tehát véget
ér Bécsben a magyar operett-szezón ?
— Csak átmenetileg. Az ősszel két
magyar operett-újdonság is lesz Bécsben. Mind a kettő Szirmai-operett lesz.
Az egyik a Mágnás Miska, amelynek női főszerepét Fedák Sári fogja
kreálni, a másik a Gróf Rinaldó,
amely részben megváltoztatott szö'•*
veggel, kerül bemutatóra.
— És mit csinál most a jó Szirmai?
— Jelenleg Ischlben nyaral. Ott
találkozik bécsi librettistáival, akik
a Gróf Rinaldó szövegkönyvét átdolgozzák és mellesleg valószínűleg dolgozni fog uj operettjén is, amelyről
azonban Szirmai — szokásához híven
— még semmi közelebbit nem lehet
tudni.
— Mondja csak, nem Becker Bäby
volt az a trikós hölgy a strandfürdőben, akiről a múltkor mesélt?
— Nem. A leghatározottabban állithatom, hogy nem Becker Bäby volt.
— Egyébként ?
— Egyébként köszönöm szíves kérdésüket, énr is majd megfulladok a
melegtől. Éppen ezért csókolom kezeiket, megyek a hűvösre. A viszontlátásra !
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Bilincsbe veri folyam
Az „Orion" filmgyár első bemutatója
Filmbemutatón voltunk a múltkor. Egy uj
filmgyár, az „Orion" rendezte a bemutatót,
amelyen a „Bilincsbe vert folyam" cimü négyfelvonásos dráma került szinre. Nagyszerű volt
a dráma, a meséje egyenesen meglepő, a rendezése szenzációs, a felvételei kitűnőek. Csak
gratulálni lehet az Orionnak hozzá. A premiér
sikeréből könnyen lehet arra következtetni,
hogyha ezen az uton halad továbbra is ez az
uj filmgyár, rövidesen a legjobb magyar márka
lesz. Ami nem is olyan csodálatos dolog, ha
azt vesszük, hogy az Orionnak
olyan
kiváló igazgatója van mint a Németországot
megjárt kitűnő Tóth Béla, alaptőkéje pedig
kétmillió korona.
Az Orion magyar levegőjű, kizárólag művészi filmek készítését tűzte ki céljául. Ezt a
célt már a „Bilincsbe vert folyam" bemutatásával is elérte. A Tiszáról, a legmagyarabb
folyóról szól a film, a Tiszáról, erről a rakoncátlan vizről, amely áradásaival száz meg
száz falut tesz tönkre évenkint. De amint
rengeteg, szorgalmas földmives lesz hajléktalanná a kiöntés által, a halásznak millió
halat, pénzt, vagyont jelent az árviz.
Egy ilyen halász áll a dráma középpontjában. A maradi halász, akinek a fia kultúrmérnök lesz és elhatározza, hogy megzabolázza a szeszélyes folyót, mert ezzel a Tiszamenti falvak életét teszi nyugodtá, boldoggá.
Persze, a mi a szárazföldi embernek áhíto-
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zott vágya, az neki egy a halállal ! Ha mederbe szorítják a folyót, hajók lesznek, kikötők
és kereskedelem — és vége a jövedelmező
halászatnak. Ám a fiu nem enged népboldogító tervéből és az öreg halász ott esik áldozatul a robbantásnak. A nagy mü pedig elkészül, de a Tisza megbosszulja.magát. Böjti
András mérnök a víz közepén leli halálát egy
égő nádasban, még pedig éppen akkor, mikor
elvesztett szerelmére, Ilonkára újra rátalál.
Ez a „Bilincsbe vert folyam" meséje, szivszorongatóan izgalmas, emellett végtelenül
bájos és érzelmes. Egy ideális film a „Bilincsbe vert folyam", megfogja a sziveket.
Emellett a tendenciája nemesen erkölcsös és
komoly, alig láttunk még ehhez hasonló lélektanilag is kifogástalan, értékes mozidarabot.
Csak szépet és jót Írhatunk a főszereplő művészekről is. Sacy von Blondel, aki a női főszerepet alakítja, nem hiába járta végig Németország legkiválóbb gyárait, a Bioscopot és
a Neutrált, csodálatosan szép színésznő és
gyönyörűen játszik. Ilonkája kiváló teljesítmény. A többi szerepekben Fehér Gyula,
Thury Elemér, Horváth Zoltán kitűnőek. A
darabot, amelyet különben Szilágyi Erzsébet
irt, a gyár nagytudásu rendezője, Gerőffy J.
Béla rendezte ezer és ezer pompás ötlettel.
Külön dicséretet érdemelnek a gyönyörű felvételek, melyek a Balaton mellett és Leányfalun, a Szentendrei szigeten készültek s ezenkívül Budapest legszebb részeit röpítik világgá. Mert, hogy az Orionnak ez a filmje
külföldön is népszerű lesz, az bizonyos.

HORVÁTH ZOLTÁN, SACY VON BLONDEL ÉS FEHÉR GYULA
A „Bilincsbe vert folyam" cimü Orion-film egyik jelenetében

SZÍNHÁZI ÉLET)

16

Hová mennek
nyaralni
a Magyar-szinQáz
tagjai?
A Városi szinh áz operettgárdáját kivéve,
a Magyar-szinház művészeinek jut idén a
legrövidebb nyári vakáció. A Névtelen aszszony sikere ugy kitolta a Wesselényi-utcai
szezont, hogy a d rék Magyar színháziaknak
alig van néhány hetük egy kis nyaralásra.
Megkérdeztük őket, hol töltik azt a rövid

időt, amely az augusztus végei kapunyitásig
rendelkezésükre áll. A következő válaszokat
kaptuk.
Andorïïy Ida : Egyelőre csak otthon nyaralok a külső Kerepesi-uton. Azután mozizni
megyek, egy sereg filmre kötött le a Corvin
gyár. Végül elszaladok egy kicsit Münchenbe
is. Nagyon szeretem Münchent !
Báthory
Giza : Odamegyek, ahová az
uram, vagyis Siófokra. Szeretnék a tengerre
is leruccanni, de nem tudom mi lesz ebből
a tulregényes tervből ?
Csiszér Artúr:
Kerepes-Látóhegyen nyaralok.
Dolinay Ilona : Vagy Ostendebe megyek,
vagy a Lidóra. Persze, ha közbe nem jön
valami.
lankovich Magda : Egy kis alföldi falu —
és Bécs — ez az én nyaralási programmom.
Kasics Eszter : Mit tagadjam — Pesten !
Körmendy János : Én letagadom. De azért
mégis csak — Pesten !
Sebestyén Mihály : Budán a Horváthkertben a bátyámnál. Később Siófokon.
Tarnay Ernő: Vagy Pöstyénben, vagy a
Tátrában. Ahol jobban tetszik majd a feleségemnek.
Törzs Jenő: Siófokon nyaralok a Pipacsvillában. Irok-e ujabb regényt ? Nem árulom el.
Uray Tivadar : A Margitszigeten nyaralok.
Ujj Kálmán : Mozizni fogok egész nyáron.
Vándory Gusztáv : A Balaton mellett, a
Velencei tónál, a Hűvösvölgyben, Visegrádon, a Bakonyban, Kecskeméten, a Hortobágyon, — mit mondjak még hol fogok nyaralni ? Ahol csak mozizni lehet !
Vágó Béla : Akármi is történik, Aradon
akarok nyaralni !

EGY RÉGI RÁGALOM CÁFOLATA

H A L M A Y TIBOR
VÍGSZÍNHÁZ: HERMELINES NŐ
(Angelo fotografia)

Tegnap voltam a Feld-szinházban
é s most cáfolja meg az ének
a rágalmat, hogy ebben a
színházban
nem rendesen fütenének.
1920 julius végén.

SZENES EMBER
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S Z I K L A I A K
Irta: RÁSKAY FERENC

A' színházi közfelfogás azt vallja,
amikor Mœes botjával a sziklát megérintette, hogy abból vizet fakasszon,
mellékesen onnét kémikusok is előugráltak volna; és, hogy még! e mózeskorbeli komikusoknak lennének leszármazottjai a — Sziklai-ak.
Főleg azok ragaszkoodiiak e bifcljai magyarázathoz, akik sehogyse tudják megérteni, hogy miért hivnak nálunk Magyarországon egész sor valamire Való komikust Sziklainak1, holott
a színésznek legelső sorban is arra
kell törekednie, olyan névvel lépjen
a1 világot jelentő deszkára, hogy az
emberek már a nevének hallására, olvasására felfigyeljenek.
A legutóbbi harm|inc év fő-Sziklaija :
Kornél, a z utána következő Sziklaiak
miatt sok titkos keserűséget nyelt le.
H a valakinél érthető a hiúság és az
irigység, ugy a színésznél bizonyára.
Még akkor is, ha ez másnemű riválisokká! szemben nyilvánul meg. Most
tessék elképzelni, hogy néki, Sziklai
Kornélnak, azt kellett látnia, hogy
nyakra-főré bukkanak M az uj komikusok, akiknek neve szintén Sziklai.
Nem szólt észért, dehogy is szólt, pe*

. . . KOMIKUSOKAT FAKASZT
A SZIKLÁBÓL

dig rághatta a keserűség, már csak
amiatt ,is, hogy oly időben bukkantak föl az uj Sziklaiak, ami]kor ő taár
mind1 kevesebbet játszott... De ha1 nem
is szólt, kieszelt egyet-mást, csakhogy már nevében feltűnő különbség
legyen a többi Sziklaival szemben.
Nevezetesen, igy irta nevét: Sziklay
Cornél. Sokan arisztokratikus hajlandóságnak vették ezt tőle, holott nem
volt más, mint titkos, elkeseredett védekezés színészi nevének veszélyeztetett monopóliuma érdekében. És mily
boldog volt, ha az újságok respektálták a£ ő ícezeirását és mint Sziklay
Cornél jelent mejgi a lapokban. A szinlapokkal szemben pedig szigorúan
megkövetelte, hogy azokon neve igy
szerepeljen: i helyett y-nal és a K
helyett C-vel.
És ha érthető volt Sziklay Cornélnak titkos elkeseredése az uj Sziklaiakkal szemben, ép oly mértékben érthetetlen, hogy miért jelentkeztek pont
Sziklai néven az ujak'. Hiszen ezeknék szempontjából az lett volna érthető, hogy egy fiatal szinész, épen,
mert Sziklai néven már van egy népszerű komikus, a maga ^Sziklai nevét
másra változtassa, mielőtt a nagy
nyilvánosság elé lép. Ámde a jelen
esetekben épen az történt, hogy akadt
több fiatal '.komikus, akiknek módjuk
volt választani a legkülönfélébb! művészi nevekben, és ők mégis ép a
Sziklai nevet választották.
Mily rosszul tették, legelsősorban
is — önmagukkal szemben. Erős a
hitem például, hogy aiz a Sziklai, kinek neve József, sokkalta hamarabb
jut egy olyan djöntő sikerhez, mint
amilyenhez nem rég jutott az «Ezüst
sirály »-ban, ha más néven lép a n n a k
idején színpadra. Valami nyugtalan
ide o d a cikkcakkozás . a különféle
szinpadbk és szerepek között — ez
jellemezte több éven át a z ő pályáját. Talán maga Sziklai József sem1
tudja, hogy őt sokáig nyomta pályáján a n n a k a sok és nagy sikerneik és
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az ebtől fakadió népszerűségnek emléke, sőt jelenvalós ág a, amit a Sziklay
Comél neve jelentett. És talán, az sem
puszta véletlen, hogy első, egészen
dlöntő nägy sikerét most aratta; most
amikor már Sz,iklay Comélnek minden sikere és népszerűsége emlékké
finomodott... És ott mellette, a Városi
Színházban ;nem érzi-e viszönt Sziklai
József sikerének súlyát à másik fiatal
Sziklaji, a Jenő? Vájjon nem volna-e
az ő boldogulása simább, szinészi
egyénisége kidömborodöbb, ha annals
idején más művészi nevet választ magának? Lám a harmadik fiatal Sziklainak, keresztnevére Benőnek még
jókor eszébe juthatott efféle, mert
egyik napról a másjikra Tamás Benőként bukkant föl a Budai Sz|inkör
szinpadán.
A negyedik fiatal Sziklai, a Béla
már legális Sziklai : fia Cornélnak.
Pár év előtt emlegetett név volt Sziklai Miklós. Az idősebbek közül való
és talentumos. Ha kűljönösebb hírnévre nem vergődött, ugy abban kétségtélen nagy részié vanj, hogy Sziklainak
hívták. Hozzá Cornélnak fénykorában.
A Sziklaiak1 női és uglyancsak legális ágához tartozik Cornél huga,
Szeréna. Kedvelt primadonna
volt
tcbb éven át. De amikor felesége lett

Föld Aurélnak, ott hagyta a szinpadot. Volt idő, amikor Cornél felesége,
a kitűnő humoru Szil assy Róza ugy
hivatta magát a szinlapokon: Sziklayné Rózsa. Ez még1 a Magyar Színház operette-korában volt, amikor annak színpadát Cornél originális, kifogyhatatlan humora ragyogta bé.

A POÉN GYILKOS. Vannak
félóra múlva el is mondta egy társaságban a
emberek, akik nem tudnak
következőképen.
semmit előadni. A legjobb vic— Találjátok ki, kicsoda a legkisebb emcet is tönkreteszik, meggyilkolber?
ják. Ezek közé a poén gyilko- '
— Ki?
sok közé tartozik Papp Jan"
Papp gondolkozik egy pillanatig ; hogy is
volt csak a vicc, aztán büszkén, mély basszus
hangon kivágja :
Nevezetesen a múltkor egy társaságban,
— Az a legkisebb ember, aki az orrát ki
ahol ott volt Papp is, igy szól Hajó Sándor a
tudja törülni — egy
szerpentinnel
a kitűnő vigjátékiró :
És nagyon csodálkozott, hogy senki sem ne— Mondok egy találós kérdést.
vet rajta.
— Halljuk.
— Hogy lehet meghatározni, ki a legkisebb
ember ?
Általános találgatás. Végre megmondja
Hajó.
— Az a legkisebb ember, aki egy konfettivel
ki tudja törülni — az orrát.
Papp Jancsinak nagyon tetszett a vicc. Egy

FIAM BÖLCSŐJÉNÉL
Nappal alszik, éjjel fenn van
Könnyű megjósolni előre
hogy iró lesz belőle.
SZENES EMBER
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Beltrami,
mint Suitangi
A Vígszínházban az elmúlt hét egyik es"
téjén rémülten szaladt az egyik öltöztető vé"
gig a folyosón:
— Orvost ! Orvost ! — kiáltozta.
— Mi történt ? — érdeklődtek a színészek.
— Ki lett rosszul ?
— Bársony
doktor ur elvágta az egyik
ujját — adta meg a felvilágosítást az öltöztető, aztán telefonon a színházhoz hívta Nagy
doktor urat, a Vígszínház orvosét.
A baleset ugy történt, hogy Bársony'[közvetlenül előadás előtt azzal szokott szórakozni, hogy árnyképeket vág ki fekete papírból. Mert a „Hermelines nő" gróf Beltramija

A

szerep

A művésznő
későn-korán
a szótengerbe ful,
ilyenkor őt meg ne zavard,
mert szerepet tanul.
Hisz ettől függ az élete,
mely úgyis gyorsan
mul.K.
Nem képes semmi másra sem,
ha szerepet tanul.
Tüzet fujtatgat a kovács,
az asztalos
gyalul
De a művésznő mit tehet:
ő szerepet tanul
A világot lenézi ő
fölényes,
hanyagul,
csak, egyetlen egy célja
ha szerepet tanul!

van,

S mégis, azt mondom néktek én,
hogy gyáva, mint a nyul,
ki forrón át nem öleli,
mig — szerepet
tanul...
nagyszerűen érti ezt a művészetet. Nemcsak
a magas „g"-t vágja ki játszi könnyedséggel,
de kivágta már a társulat minden tagjának
a profilját is. Ezzel ellentétben Sziklai József,
aki az operettben Suitangit, az árnyékvágót
játsza, egyáltalában nem ért az árnyékvágáshoz. Pedig a „Hermelines nő"-nek épp a legfontosabb jelenete azon dől el, hogy Beltrámi
gróf nem tudja kivágni Paltics ezredes profilját, Suitangi segit neki, amit az ezredes egy
tükörből meglát és elfogatja szegény Beltramit.
Ha a szövegkönyv szerint Beltrami tudna
árnyképeket csinálni, Bársony nagyszerűen
elvégezné feladatát. Igaz viszont, hogy ekkor
uj bonyodalomról kellene gondoskodni a
szerzőnek.
Nagy doktor pompás kötést csinált Bársony
ujjára. Mielőtt a művész színpadra lépett
volna, Palásthy Irén megkérdezte :
— Nem zsenirozza majd játék közben a
kötés ?
Bársony szomorúan nézett bekötözött ujjára,
aztán csöndes hangon elkövette a következő
szójátékot :
— Az ujjamnak köszönhetik, ha ma este
uj felfogással játszom gróf Beltramit . . .

SOMLYÓ

ZOLTÁN

A VALUTA. Egyik budai vendéglőben színészekből és bankemberekből való társaság vacsorázott együtt. Az egyik bankigazgató azt fejtegette nagy
érdeklődés közben, hogy a
magyar pénz meg fog javulni,
nem érdemes idegen valutákat vásárolni stb.
— Tessék, — fakadt ki elkeseredetten Sebestyén Mihály — mindig tudtam, hogy tartani kellene a magyar pénzt s most mégis —
elvacsoráztam.

Használati
utasítás
mnden
csomagban

Mindenütt
kapható I

f i i k o r nélkül
i e i u ' Ä S befőttjeit

I

m i n d e n háziasszony ha
k o n z e r v á l ó szernek

SZflMKÓ Ä i k a «
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Sxin&áxi s a l e R és

Kártya

Zugligeti uf találmánya
A szolga rémült arccal rontott be a szerkesztőségbe. Tudtuk, hogy baj yan. És tényleg. Ebben a pillanatban megjelent az ajtóban Zugligeti vésztjósló alakja. Nemköszönésünket barátságosan viszonozta. Szeme szokatlan tűzben égett amikor megszólalt :
— Endlich I ! En fin 1 Végre I
Várta, hogy kérdezzük. Hiába várt. Kényelmesen elhelyezkedett a segéd-szerkesztő Íróasztalán és belső zsebéből kis csomagot
vett elő.
— Uraim ! Tudjálí mi v a n ebben a kis
csomagban ? Az én jövendőbeli millióim I
Millióim lesznek, mint Svengálinak és nevemet szoborba vésik, mint Kolumbuszét, aki a
tojást feltalálta.
Óvatosan kibontotta a csomagot és apró
flusszpapirba csomagolt figurákat szedett elő.
Az egyik figura sovány fiatal hölgy volt, a
másik kövér idősebb, azután volt sok egyforma parasztleány, frakkos férfi, dzsiggelő
fiatalember, rövidszoknyás kisleány és még
egész csomó külömböző figura. Végig simogatta őket, mint anya gyermekeit.
— Sok álmatlan éjszakán át szültem őket
— mondotta — de most mér itt vannak és
hálásak lesznek anyjuknak. És mind ezt a
nagy munkát, csak a színészekért való rajongásom hozta létre.
A szerkesztőség tagjai ijedten összehúzódtak, Zugligeti folytatta.
— Valahányszor karzati páholyomban ültem, mindig arra gondoltam, hogy ezek a
szegény színészek folyton csak játszanak-játszanak és mindig csak másnak. Nékik nincsen semmiféle játékuk, amely kizárólag
csak az övék -volna. Nos, ennek a tűrhetetlen
állapotnak most már vége. Megoldottam a
rejtélyt. Olyan sakkjátékot
állítottam össze,
amely a színészeket mindenért kárpótolni
fogja. Itt van a király ez a rendező, a királynő a primadonna, a bástya a komika, a
futár az ügyelő és a parasztokból alakul a

kórus. Most tessék elképzelni milyen nagyszert: lelki élmény lesz a színésznek, amint
előadás után odahaza sakkozik és játék köz ben a bonvivant ütheti a rendezőt, a rendező
a primadonát, a primadonna az ügyelőt, ta
komika mindenkit és mindenki a komiká ;
sőt a szegény kóristák is üthetik magát Q a
rendezőt és a primadonnát. Mennyi elfojt n tt
indulat talál itt utat magának és mennyi pé zt
fognak áldozni a színészek, hogy egy il y en
sakkjátékot megszerezhessenek. De nem c s a k
sakkozni, kártyázni is lehet ilyen szellemes
módon. A régi Piatnik nem való művész e m ber kezébe. Nézzék meg az én kártyáimat,
íme : A négy szin, négy színház. A piros a
Vig, a zöld a Nemzeti, makk a Magyar és tök
a Feldszinház. Most kérem egyik színház üti
a másikat. Képzeljék el, hogy különösen színigazgatóknak milyen kedvenc játéka lesz ez ?
Az ász, maga a színház, a király a színigazgató, a felső a főszinész, alsó a főszinésznő.
így például a piros ász a Vígszínház, a király
Faludi Gábor, a felső Hegedűs Gyula az alsó
Varsányi Irén. Mindjárt játszhatunk is egy
próba partit. Tessék : én kijátszom Paulay
Erzsit, ön rá adja Ivánfi Jenőt, kijátszom
Törzs Jenőt, ön elüti Csortos Gyulával, ön
kiadja Feld Mátyást én elütöm Ambrus Zoltánnal, ön bemondja Lábas Jucit én megkontrázom Péchy Erzsivel, ön rekontrázza
Somogyi Nusi és ultimóval. Micsoda kártya
csatákat lehet igy rendezni. A „Fészek"-ben
egy este el fog kelni kétezer pakli kártya.
Nem is lesz csoda, hiszen az összes színészek
benne lesznek a pakliban. És ami a fő én söpröm be a bankot. Vissza fogom önöknek fizetni
az eszméimre eddig felvett előlegeket és még
nékem is lesz mit aprilanom a tejbe. Addig is
kérek egy koronát, mert nincs mit a tök király
fejére rajzolnom.
Megkapta.
A szerkesztőség fellélegzett, mint mindig, ha
Zugligeti, illetve hazugligeti távozik.
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Vadai, fialat, s mi jó
italai
— A Színházi Élet pályázata. —

A zsűrinek, mely szigorúan gyűlt
egybe, hogy a menükártya pályázatokat felülbirálja, ezen a héten is
kellemes dolga akadt. Ezen a héten
a következő étlapok nyertek kitüntetést :
Kedves Szerkesztő ur!
Kit lehet mást meghívni ebédre, mint azt
az aranyos Borosst, az Andrássy-uti színházból ? És ha meghívom Borosst, mi mást adhatnék neki ebédre, mint azokat az ínyencségeket, amelyekről ő már annyi vicces kupiét énekelt.
Gerstlileves
Gázresón sütött naturszelet
Marhahús
Fekete'kávé sacharinnal.
Kálmán Margit
(Zsigmond-u. 24.)
Kedves Színházi Élet !
Kedvencem a Rátbay Marci. Meghívom ő j
ebédre azzal a feltétellel, hogy egész nap
nálam marad. Ha nem marad, sokkal roszszabb ebédet adok neki. Különben lenne :
Fiatal tyukleves
Csirke (főzve)
Piskóta (lábak) tészta
Habcsók
Egy nagy lábas babkávé
Matyi Böske
Miskolc, Horváth-u. 24.

Kedves Színházi Életi
Fedák Sárit, a magyar színművészet büszkeségét vendégelném meg, — ha milliomos
lennék a következő fogásokkal :
Hideg pisztráng mustáros mártással
Csibeleves májgombóccal
Kelvirág csőben sütve
Bélszín sült Csekonics módra
Hideg Viktoria poudding
Eper parfait
Sajtok
Narancs likőr
Tokaji aszú bor
Szűcs Erzsi

Kedves Szerkesztő ur !
Tizennyolc éves vagyok és a mamám csak
most vezetett be a szakácsművészet rejtelmeibe, de ha arról van szó, hogy lehet, hát
én rögtön meghívom a kedvenc színészemet
a kis Halmay Tibort ebédre.
Paradicsomleves
Fasirozott hus
Szilvás gombóc
Lekváros palacsinta
Befőtt
Málnaszörp
Tisztelettel
Domány
Annie
(Szabadság-tér 6. II. em.)
Igen tisztelt Szerkesztő ur /
Nagyon szeretem a Solti Hermin pikáns
kupiéit, egyetlen vágyam őt meghívni egy
pikáns ebédre. Ez lenne az ebéd :
Paprikás hal
Különféle disznóságok
Kaviár
Torta
Mezei Ernő
(Miskolc, Széchényi-ut 127.)
Igen tisztelt Szerkesztő ur !
Azt hiszem ugy szolgálok rá legjobban a
pályadíjra, ha a magyar jó étvágy vezéralakját, Gyárfás Dezsőt hívom meg ebédre. Itt
adom a szerény polgári étlapot. Nagyon félek,
hogy kevés lesz Gyárfás urnák.
Csirkeleves
Rántott harcsa
Kacsa töpörtyü
Foghagymás rostélyos
Malacpörkölt
Disznókarmonádli
Sült liba
Sertéstokány
Fánk
Lekváros taskedli
Hájas tészta
Sajt
Görögdinnyék
Feketekávé
Chateau Palugyay
Törley Reserve
Tisztelettel :
Vajda Károlyné
Ferenc-körut 27. III. 4.
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SxlnQúxi
regény
irta: Sxomaßdxy

M. vörös gyémánt
András már az előző estén elutazott, egy
éjszakát kószálva töltött a genuai tengerparton, benézett a z előkelő éttermekbe é s a
matrózkorcsmákba s jóval elmúlt éjfél, mire
eltudta szánni magét, hogy lefeküdjék. A z
egészséges álma azonban elkerülte : az a
tudat, hogy másnap reggeltől fogva sok száz
órán keresztül, kettesben lesz a barátnőjével,
hogy minden mozdulat, melyet tesz, minden
szó, melyet kiejt, csupán vele lesz kapcsolatban, hogy kedvéért minden szenzációnak
búcsút mond, melyből ragyogó, nagyvilági
élete összeszövődik, oly hihetetlennek é s
álomszerűnek tünt föl előtte, hogy néha még
az öntudatában is kételkedett. Le Rosier
kisasszony a dombegyházi pusztán ! Hogyan
tudott eljutni odáig, hogy a művésznő, akit
a világ minden kulturlénye ismert, akinek
királyok udvaroltak é s nagyhercegek hízelkedtek, a meghívását elfogadta ? Most hogy
távol volt tőle, nem igen értette a dolgot,
hacsak valóságnak nem akarta elfogadni a
boldog sugallatot, hogy Le Rosier kisasszony
szereti őt. De hát lehetséges volna a z ilyen
mesebeli csoda ? Miért éppen ő ? Nem tartotta magét éppen szörnyetegnek, huszárkorában csinos férfinak mondták, de a káprázatos világban, ahol Le Rosier kisasszony él,
nincsenek-e százszámra különbek n á l a ? Vagy
az esze, a műveltsége, a z egyéni charmeja ?
András jól tudta, hogy megjelenésével sohase
keltett antipátiát, őszintesége, egyenessége é s
csöndes optimizmusa mindig tetszett a nőknek, akikkel sorsa összehozta, d e hogyan
hasonlíthatta volna össze magát a kiváltságos férfiakkal, akik a világhírű művésznő
fénykörében éltek ? Akárhogy törte a fejét,
nem bírt magyarázatot találni a Le Rosier
kisasszony kezességére s végre is — hajnalfelé — ezzel a gondolattal aludt el :
— Nincs más megoldás, csak az, hogy
szeret I Semmitse lehet elképzelni logika nélkül, csak a szerelmet, ame|y megokolás nélkül ébred életre s a halála okát se tudja kimutatni a legnagyobb tudós se.
Kevés férfi van, aki nem tud belenyugodni
abba, hogy megokolás nélkül szeretik, —
András nem tartozott e kevesek közé. Elfogadta a z elméletet, melyet eddig csak a regényírók hazugságának tartott, hogy a sze-

(16)
látván

relemnek nincs oka é s magyarázata, hogy
rejtelmes fluidumok okozzák, melyeket a
legjobban fölszerelt laboratóriumok se tudnak kimutatni s hogy a partnerek, akik a
nagy érzésben egyesülnek, rangtól, jellemtől,
sőt tehetségtől függetlenül találnak "egymásra
a hosszabb vagy rövidebb ideig tartó viharban, mely életüket összefonja.
A Marseillesből jövő gyorsvonat kalauzai,
akik a genuai szolgálattévő tisztviselőnek
jelentéseiket megtették, több ízben beleütköztek egy izgatott úriemberbe, aki oly lázas sietséggel futkosott a vonat
előtt,
mintha egy milliós sikkasztót keresett volna.
Végre egyik kupéablak mögött, megpillantotta
azt, akit keresett: bronzhaju, fiatal leány volt,
kékfátyolos utikalappal a fején, akit láthatólag mulattatott, hogy ily ügyesen el tudott
rejtőzni üldözője elől. De végre mégis felfedezték: a fiatal ember egy pillanat alatt felugrott a lépcsőkön, berontott a kupéba s
boldog lihegéssel szólott :
— Már azt hittem, hogy megfeledkezett az
Ígéretéről ! Seholse láttam, pedig vagy tízszer
végig jártam az egész vonatot. De most már
mindegy, itt van s ez egyszerre elfelejteti velem azt a bizalmas tizenkét órát, amit a várakozásban eltöltöttem.
Le Rosier kisasszony kezét nyújtotta, megbocsátólag mosolygott, aztán keztyüs ujját
óvatosan a z ajkára tette.
— Kedves barátom, ha a borzalmas tizenkét óráról meg is feledkezett, arról ne feledkezzék meg, hogy a vonaton mások is van-
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nak rajtunk kivül. Olyanok is vannak, akik
esetleg ismerik a maga kis barátnőjét. Ne
mutasson hát ilyen tomboló lelkesedést, erre
akkor is rá fog érni, ha egyedül lesz velem
a dombegyházi verandán. Most beszélgessen
illedelmesen az újsághírekről vagy a rivierai
pletykákról s ne nézzen rám olyan lángoló
szemmel, mintha azon haboznék, hogy itt a
kupé szőnyegén térdreboruljon-e előttem. Én
minden színpadi jelenet nélkül is elhiszem
magának, hogy a velerrf való egyedüllétet kedvesnek találja.
Könnyebb volt ezt tanácsolni, mint megtenni, András legalább ugy érezte, ő legszívesebben véresre csókolta volna a kezecskét,
mely még mindig ott nyugodott az övében,
s könnyezve mondott volna hálát a jóságért,
hogy Le Rosier kisasszony itt ül mellette a
fülkében, hogy a szeme mosolyogva rajta
pihen, hogy e pillanatban az egész világon ő
az egyetlen férfi, akinek élete az övével egybekapcsolódik. Látszólag megnyugodott a tanácsban s kofferjeit elhelyezve, nyugodtan

helyet foglalt a szemközt levő ülésen, de a
szeme nem nagyon mutatta a higgadtságát s
a kérdések, amelyeket Le Rosier kisasszonyhoz intézett, elárulták, hogy nem újsághíreken, vagy riviériai pletykákon jár az esze.
— Egyedül jött Genuáig? Nem volt útitársa ? Nem kell attól félni, hogy valami tolakodó megzavar bennünket ?
— Nem magyarázná meg, hogy miben zavarhatna meg bennünket az a tolakodó? Ha
igy néz rém, mindjárt be fogom hívni azt a
kövér olasz bécsit, aki a perronon a kalauzzal tárgyal. Akár ül itt még valaki, akár nem,
az magának körülbelül mindegy lehet. Vagy
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olyasmit akar beszélni velem, ami nem tür!
meg a nyilvánosság kritikáját?
András, hogy igazolja magát] a vád alól,
a kupéból kihajolva összevásárolt egy csomó
újságot, a könyveket is megvette, amit egy
zöldkalapos fiatal ember kínált neki s mármár azon volt, hogy az összes hüsitő italokat is megveszi, mikor a művésznő egy korholó fejrázással leintette a buzgóságát.
— Kedves barátom, jöjjünk valamivel tisztába : unosuntig elég, ha kettőnk közül az
egyik rászolgál a tébolyodott jelzőre. Rólam
már nyomtatásban is megállapították, hogy
nem vagyok teljesen beszámítható, egy második bolondra e szerény társaságban nincs
szükség. A könyves boltról és ásványvizraktárról szívesen lemondok, mert őszintén szólva
nem a műveltségemet akartam gyarapítani,
nem is a szomjuságomat akartam oltani,
mikor egy felfedező útra elszántam magamat.
Sokkal nagyobb örömet okoz nekem, ha a
pusztájáról, béreseiről és a parasztleányairól
beszél nekem, mintha a Hachette-cégnek
vagy a vichy-i forrásoknak fióküzletet nyit a
kedvemért.
Andris szégyenkezve leült, a leány pedig
igy folytatta :
— Most pedig, ha kérnem szabad, csavarja
le kissé azt a reflektort, mely a szemében
lángol. A túlságos szívességet az idegeim nem
birják el.
A gyorsvonat megindult Milánó felé, az
ismeretlen tolakodó nem szállt be a kupéba
s András, mint engedelmes gyermekhez-illik,
követte a tanácsot : lecsavarta a szemeiben
lángoló reflektort s halkan mesélni kezdett
újra a magyar pusztáról, ahol beláthatatlan
messzeségben ő a legnagyobb ur, még IV.
Timót ő felségénél is nagyobb, mert őt a
béresei sohase fogják detronizálni. Jócskán
ott jártak már az olasz lapályon, mikor még
mindig nem szakadt vége a mesének, de
közben egy-egy különös gondolat mégis kizökkentette a kerékvágásból, s pillantása
újra fölcsillogott, mintha az esze egészen
másutt járna.
— Nincs néha az az érzése, hogy nászutas
pár vagyunk és semmi közünk a Világhoz,
mely körülvesz bennünket ? Nem felejti el a
sikereit és a világhírét s nem képzeli, hogy
két nappal ezelőtt esküdtünk össze valami
virágos kápolnában? Nem tudja magát bele-
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élni abbe a szerepbe, hogy csupán boldog
asszony, semmi egyéb?
Le Rosier kisasszony bólintott s behunyta
a szemét, mikor ismét felnyitotta, már újra
ott táncolt, ugrándozott benne az a sok száz
ördög, mely egy láthatatlan belső lény uralma
alatt állt.
— Hol vagyunk? — kérdezte szelid hangon Andrástól, aki még mindig mámoros
volt a saját maga kérdéseitől.
— Megnézték a menetrendet: körülbelül
tizenöt percnyire voltak a lombardiai falucskától, amelyet a gyorsvonat egy perces megállással szokott kitüntetni.
— Helyes, tehát tizenöt percnyi ideje van,
ha ezalatt meg nem javul, a szembejövő vonattal vissza fogok térni a nagyvilág forgatagába. Elfelejtette már, hogy micsoda alkut
kötöttünk egymással? Tiz napig nem a férfit
és a nőt látjuk egymásban, hanem a jó barátot, akinek nincs neme és nincs kora.
Maga nem a tanyai kiskirály, aki női sziveket zuz porrá s nekem sincs semmi közöm
a kacér komédiásnéhoz, aki egy jó reklám
kedvéért a hisztérikus férfiakat öngyilkosságba
kergeti. Jó pajtásság vagy szerelem — magán
áll a választási
András bocsánatkérő gesztust csinált nobilis egyszerűséggel igy szólott:
— Jó pajtásság!
Harminckét órával e beszélgetés után
Andris felsegítette Le Rosier kisasszonyt a
griffnyaku szánkóba, melynek bakján magyarruhás kocsis ült. A batár a dombegyházi

őrház mögött állott, melyen túl hófehér mezőségek nyúltak ki a beláthatatlan messzeségbe. Csak egy-egy tanyai parasztház kéményén szállt ki vékony füstfelleg s a
párisi művésznő, bundájába burkolózva, félősen kérdezte a lovagjától:
— Ott is emberek laknak?
András bólintott és halkan felelt:
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— Ott is, sőt talán boldogabb emberek,
mint akik Montecarlóban a játékbankot kifosztják.
(Folytatása következik.)

Magyar magángyűjtemények
Magyar műgyűjtő : ma már van. Nem régóta, alig egynéhány esztendeje s tulajdonképpen csak most van nálunk kialakulóban ez a
kulturtipus. De már megvan, sőt a legutóbbi
időben váratlanul igen nagyot lendült nálunk
a műgyűjtés s lépten-nyomon műgyűjtőkkel
találkozunk. Ezek persze még nem az igaziak,
nem is a művészet és izlés vezeti sokszor a
gyűjtőket, de bizony, hogy ki fog nálunk alakulni a nyugati értelemben vett műgyűjtés is.
Egy-két főuri-amateurt kivéve egészen a
legutóbbi évtizedekig nagyon plátói dolog volt
nálunk a művészet szeretete s csak ujabban
lépett a magyar műpártoló közönség az ideális viszonyból a gyakorlati müpártolásra át.
A Színházi Élet feladatául tűzte ki többek
közt azt is, hogy a művészet szeretetét táplálja és fejlessze s igy ennek egyik módjaképen azt határozta el, hogy a nagyközönség
előtt ismeretlen magángyűjteményeket is ismertesse. Má mér — hála Istennek — ott tartunk, hogy van néhány elsőrangú magángyűjtemény is az országban, olyanok, amelyek
megérdemlik, hogy tudomást vegyen róla
mindenki, aki magyar művészettel foglalkozik.
A komoly, céltudatos magyar gyűjtemény
tipusa például a Fleiner Jenőé. Néhány év
előtt kezdte meg Fleiner a gyűjtést, de mindjárt kezdettől fogva alapos meggondolások és
művészi szisztéma vezette vásárlásaiban.
Képei, amelyek a modern magyar piktúra legjobb mestereinek müveiből vannak összeválogatva komplett, kerek kollekciót alkotnak,
olyant, amilyen kevés van Budapesten. Nem
csak nevek, hanem legelsősorban jó képek,
amelyek akkor is jók lennének, ha ismeretlen
emberek festették volna őket.
Fleiner gyűjteménye iskolai példája annak,
hogyan kell jó magyar képeket összeválogatni.
Munkácsy, Szinyey-Merse (a „Pogány szerelem" gyönyörű részlete), Mednyánszky, Katona,
Rippl-Rónai, Iványi-Grünwald, Ferenczy, Réti,
Kernstock, Pólya Tibor és Iván, Herman, Márk
Lajos, Koszta, Zemplényi és számos más jeles
magyar piktor kitűnő képe kerek gyüjteménynyé alakult, amelyet fejleszteni lehet, sőt kell,
amelynek azonban minden egyes darabja
már most is a megfelelő helyen van s céltudatos biztonsággal van a gyűjteményben elhelyezve.
A gyűjtő szenvedélye soha sincs kielégítve
s igazi gyűjtő mindig talál valami olyat, ami
még hiányzik a gyűjteményéből. Ez a gyűjtemény is fejlődni fog s egyike lesz azoknak a
kis magánmuzeumoknak, amelyek emlékoszlopai lesznek egy korszak művészetének,
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13. §

I

Bohózat 1 felvonásban
Színre került a Fasor-Kabaréban
Személyek :

A miniszter
Góth Sándor
A miniszter felesége . G. Kertész Ella

A titkár
Az ujságiró

Bársony István
Czobor Emö

Előadási jog fentartva

(A miniszter magándölgozó szohája. Bal felől nagy íróasztal, a nagy
Íróasztal előtt pamlag. Jobbra asztal
felszereléssel, akták, stb. telefon. Szőnyegek és garnitúra. Ajtó jobbrabalra. Középen széles üvegajtó, mely
erkélyre nyílik. Transparens városperspektivával.)
1. JELENET
Titkár.

TITKÁR: (A szín üres, az íróasztal
telefonja veszettül szól. Kis idő múlva
titkár ^besiet — telefonba) Halló! Hallóóó! Pruics miniszter ur titkárjai.
Nincs itt, a minisztertanácsba ment.
Ah! Vrslinsky grófné! Csókolom1 a!
kezeit kegyelmes asszony ! Comment
aller vous, kegyelmes asszony? Mais
sans dönte, kegyelmes asszony ! Okvetlenül kegyelmes asszony ! Jelenteni fogom a miniszter urnák. Igenis,
kegyelmes asszony ! Nem1, kegyelmes
asszony. Talán, kegyelmes asszony!
Esetleg kegyelmes asszony ! Kezét csókolom, kegy elmes asszony ! (leteszi a
kagylót) Vigyen el az ördög, kegyelmes asszony ! (cigarettára gyújt).
2. JELENET

Titkár, ujságiró.
ÚJSÁGÍRÓ:
(rövid1
kbpogtatás
1
után bedugja az ajtón a fejét) Szabad?
TITKÁR: (nem1 fordul vissza) Nem'
szabad!

ÚJSÁGÍRÓ: (bejön) Van szerencsém
kedves titkár ur. Az öreg1 nincs itthon?
TITKÁR: (hangsúllyal) A miniszter
ur ő exelenciája nincs itthon. A minisztertanácsban van.
ÚJSÁGÍRÓ: Ejnye, ejnye. Pedig la
«Nyavalya Vremja» okvetlenül közölni aklarja a szenzációs törvényjavaslatot.
TITK.ÍR : Nagyon sajnálom, de...
ÚJSÁGÍRÓ : Talán itt van az Íróasztalon ! Megnézhetem?
TITKÁR: Nem!
ÚJSÁGÍRÓ: (íróasztalhoz megy, felforgat mindént) Nincs itt!
TITKÁR: A kegyelmes ur magával
vitte a törvényjavaslatot a minisztertanácsba.
ÚJSÁGÍRÓ: Ejnye! ,De talán c n
mondhatna valamit róla," kedves titkár
ur. Lesz olyan szives?
TITKÁR: Nem leszek.
ÚJSÁGÍRÓ : (jegyzökönyvet vesz elő)
Tehát a javaslat lényege?...
TITKÁR: Nem tudbrn.
ÚJSÁGÍRÓ: Ah! Nagyon érdekes,
(jegyez) Doktor Bobokov Dusán semmit sem tud1 a javaslatról. A miniszter nem1 avatta be terveifcle Bobokov
Dusán urat, amiből a beavatottak arra következtetnek, hogy dbktor Bobokov állása megrendült, (elteszi a noteszt) Köszönöm, (indul, visszafordul)
Szerencsés utat, titkár ur.
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27

SZÍNHÁZI ÉLET

TITKÁR: Szerencsés utat? De hiszen én nem utazom !
ÚJSÁGÍRÓ : Dehogy nem. Csak még
nem tudja. A kegyelmes ur elkopott
titkárait rendesen a vidékre küldii.
TITKÁR: (átmenet nélkül nyájasan)
Kedves szerkesztő ur, hát nem kapták
meg a javaslatot? Sajnálom, hogynincs kéz'nél egy példány . Ez a miniszter ur magán dolgozószobája. Az
akták odaát vannak a hivatalos helyiségben, az épület túlsó szárnyán.
De ha megelégszik az én információLmlmial, kedves barátom1
(szivarral
kinálja) Parancsoljon, főszerkesztő ur !
ÚJSÁGÍRÓ: Köszönöm, (rágyújt)
TITKÁR: Nem jártunk mi együtt az
egyetemre, kérném1 alázattal?
ÚJSÁGÍRÓ: Nem hinném. Sohasem
jártam az egyetemre.
TITKÁR: Hát a gimnáziumba, könyörgöm? Vagy az elemibe? (hirtelen)
Szervusz, édes öregem, (megrázza a
kezét)
ÚJSÁGÍRÓ: Szervusz, (előveszi a
noteszt) Hát ereszd el, édes öregem1,
könyörögnélek alázattal. ,
TITKÁR : (fontoskodva) Mint beavatott helyről értesülünk1, a miniszter a
jtavaslatot titkárjával, dbktor Bobokov Dusánnal készítette el karöltve.
ÚJSÁGÍRÓ: Karöltve?
TITKÁR: Csakis, kérlek alássan.
A törvényjavaslat elkészült s azt a
mai napon Pruics belügyminiszter a
minisztertanács leié'terjesztette. A törvényjavaslat, melynek életbeléptetését
Szlivánia férfi lakossága repeső kebellel lesi, a többnejüségről sziól. Szlivánia lakossága megapadt a nagy
háborúban. Koncentráljuk erőinket!.
Gyarapodjunk! Előre férfiak! Jelszavunk: «Szaporodj Szlivánia!» A gyarapodást a törvényes, rendes mederbe
fogjuk terelni...
ÚJSÁGÍRÓ: Terelni?
TITKÁR : Csakis, könyörögnélek !

CITY

így lehet a fajfenntartást, a fajfinomitást, a faj...
ÚJSÁGÍRÓ: Csakis, csókollak alázattal. Köszönöm! édes öregem1, (indul)
TITKÁR: (visszatartja) Kérnélek
alázatosan, ha kegyeskednél rövid ,
életrajzi adataimat a cikkben. Születtem 1893-ban.
ÚJSÁGÍRÓ: EZ elég.
TITKÁR: Elég?
ÚJSÁGÍRÓ : A többit majd1 én hozzák öl töm. Életrajzod szebb lesz, mint
volt. Szervusz, imádlak alássan.
TITKÁR: Szervusz, alászolgád vagyok alássan. Jordiány ! (újságíró el.
Titkár az undor kifejezésével vesz az
Íróasztalról eu-de-cologne permetezőt, permetez)
3. JELENET

Titkár, Miniszter.
MINISZTER: (kivül harsányan) Bobokov!
TITKÁR: (visszapiöndörül) Itt a kegyelmes !
MINISZTER: (kivül) Bobokov!
TITKÁR: (az ajtót kitárja) Itt vagyok, kegyelmes ur!
MINISZTER: (belép, ragyogva) Bobokov!
TITKÁR: Igenis, alázattal könyörgöm !
MINISZTER: Diadal!
TITKÁR: (lelkesen) Diadal!
MINISZTER: Diadal! Életem főművét, mely politikai működésemnek
úgyszólván koronája leszen, törvényjavaslatomat a többnejüségről, a kötelező többnejüségről a minisztertanács egyhangúlag elfogadta!
TITKÁR: Éljen a kegyelmes ur!
MINISZTER: (egyszerűen) Éljek!
TITKÁR: (áradozva) És egyhangúlag!
MINISZTER: Egyhangúlag! Bár ez
a szó távolról sem jelezheti azit a ki-

PROGERIA

Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye
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törő lelkesedést, amellyel a minisztertanács javaslatomat a magáévá tette!
És Szlivánia dicső nemzete naggyá
lesz és hatalmassá, hatalmasabbá,
mint valaha volt ! Kollégáim' öröme leírhatatlan volt. S bár mindnyájának
szeme előtt elsősorban Szlivánia érdieke lebeg, mégis, äz a mámor, az
a diadaljittasság, amely felém1 áradt,
egyúttal a férfi mámorai, a férfi kitörő
diadalittasságía volt! A férfié, aki
amellett, hogy mint nemzete fajfentartója kifogyhatatlan bőségszaruként
ontja majd1 utódait, egyúttal megszűnik egyetlen asszony rabja lenni ! Az
asszony monopóliuma megszűnt, s az
állam kifogyhatatlan kincsesbánya-.
ként sajátítja k!i a maga számára
mindazon erőforrásokat,-amelyekét a
nő eddig' Önző módon önmagának foglalt le!
TITKÁR : Éljem H kegyelmes ur !
MINISZTER: Éljek! Érveim, amelyeket a javaslat mellett felhoztam^
pörölycsapásként morzsolták szét az
esetleges ellenérveket, bár nem' hiszem, hogy a tanácsban egyetlen kétkedő akadhatott is volna. Hallgassa
csak még! szónoki a tom idevágó .részét: A világháború megtizedelte Szlivánia férfilakosságát, már ezért is
szükséges a többnejűség1. De javaslatom mellett döntői eg esik latba az1 erkölcs mag'asztos kérdése is! Az erkölcsé! Mert mi volt eddig! a házasság? Azon a napon, amelyen a férfi a
házasság' igájába hajtotta fejét, nem
tudhatta, mi vár reá! Azt hiszem1, fején találom1 a szeget uraim, amikor a
költő szavaival élve azt mondom1:
zsákban macskát vásárolt. Mert az
asszony ezer és ezerféle. Ott van mindenekelőtt a származása: az asszony
előkelő és népi, arisztokrata és plebejus, nemiesi vagy polgári, cseléd'sor-

A

bHn lövő, avagy gépírónő, masamód,
varrónő, kálaposnő és végül, dienern
utolsóul: maimüska! Mit tudhatja a
férfi, mii vár rá egy lilyen vagy amolyan származású asszony mellett? És
ott van a n ő jelleme, természete:
gyöngéd vagy házsártos, mélabús
vagy jókedvű, házias vagy háziatlan,
szenvedélyes avagy lagymatag, féltékeny vagy közönyös, hűséges vagy
hütelen, egyetlen férfira bukó, vagy
végül, de nem utolsóul: elragadóan
hisztérikus ! A természete ft nőnek hét
lakattal leizárt tátok] s imjit tüdjja a férfi,
mi vár rejá e ponton? Mert például az
a férfi, aki szenvedélyesnek remélvén
a menyasszonyát, s a házasságban
tragikus megrendüléssel oly nőre talál, a k i csak Ímmel-ámmal viszonozza
viharos csókjait, rendesen fültövö'n
rúgja az erkölcsöt és etaegyen tallózni olyan mezőkre, amelyekén a szenvedély tulipiros virágait kedvére tépdesheti. A többlnejüség1 alapján, mindazt, lamlit a férfi keres, házhoz szállítva találjla mieg! a tűzhelye méllett, törvényesen védve, és a|z' erkölcs mentve
van! Viszont a n ő erkölcsét is páncékrőd képpen védi majd e törvény.
Mert ha akadna oly an Astarté avagiy
Messialina, aki kancsal szemekkel
más, idegen férfira vetné csábító pillantásait, az ilyen asszony leküzdhetetlen akadályokra lel majd a férfi
uj helyzetében, aki nem1 vehet majd
tudómást a csábító szirén bűnre ösztönző kjapsintgatása;iröl, nem1 vehet tudomást, másoldalu és nagyarányú elfoglaltsága miatt !
TITKÁR: Éljen!
MINISZTER:
(bólint)
Ugyvan!
Mindezek a z érvek valóságos extár
zist váltottak ki kollégiáám honfiúi lelkéből. Szmirnoff, az erkölcsrendészet
minisztere zokogva borult a nyakam-

MERIKAI
RENDSZER AZ ÉKSZERKERESKEDELEM TERÉH
I

Rendkívül célszerű ujitást léptetett életbea kitűnő hírnevű
Hellinger Henrik órás és ékszerész. A cég magánosoktól
bizományba átvesz ékszerárut és műtárgyakat, melyeket
a l e g k e d v e z ő b b feltételek mellett á r u b a bocsájt. Ezen
ujitással, ugy
az eladó,
mint István-utca
a vevő részére
nagy előnyöket
HELLINGER
HENRIK
IV., Türr
9. félemelet
(Váci-utcabiztosit
sarok)
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ba, mikfefcfen egyre azt hajtogatta:
«Édes pofikám, édes pofikám.» Nem
engem gondolt ezzel, fiatal barátom,
hanem Panyuskát, az Ultimó-kávéház
klaszirnőjét, akivel immáron évek óta
él benső és nemes blarátsálgban, folyton megzavarva koros neje féltékenysége által. Érdemekben megféhére-,
dett, agg, .78 éves miniszterelnökünk
egy viharos csuhaj kiáltással cigánykereket vetett ä zöld! asztalon és rohant egyenesen az Alhambra-varietébe a Sisters Delaroche nővérekhez,
agg korának három egyedüli vigasztalóihoz. így esett ez meg Slivániában
kedvesem, a nagy háborút követő viharos béke esztendéjéWen ! S én nem
mondhatok egyebet, minthogy a szerénység! és büszkeség' pikáns vegyülékével hajlok mieg! ennen nagyságom
előtt! Éljek!
TITKÁR: (némán, szemét töröl vie,
keztet csókol nelá)
MINISZTER: És most dologra! A
folyó ügyeket! Mert aztán magolnom
kell a parlamentben elmondandó
nagy beszédemet. Egész éjjel dolgoztam rajta. Szörnyen álmos vagyok.
Izé...
TITKÁR: Igenis, kegyelmes ur!
MINISZTER: Hogy is mondjam...
TITKÁR: Parancsára, kegyelmes ur.
MINISZTER: Itt volt az' a firkász?
TITKÁR: Itt.
MINISZTER: Telefonozza ide. Egy
óra múlva várom. Fontos közlendők
a kőnyomatos számára, a törvény javaslat dolgában.
TITKÁR: Igenis. (Miniszter tanulni
kezdi a beszédet zavartalan köhécsel)
Hm! hm!
MINISZTER: Mi Hz?
TITKÁR: A kegyelmes urnák is
alá tetszik maglát vetni...
MINISZTER: A többnejüségnek?...
Nehéz kérdés ! Nem tudom1, mit szólna
hozzá a feleségem1. De Slivánia érdeke
első. Nemdebár?
TITKÁR: Világos!
MINISZTER: A feleségem szelid,
jámbor teremtés. Bele fog nyugodni.
TITKÁR: Magasztos női
MINISZTER: Nemdebár?

TITKÁR : És magasztos a kegyelmes
ur bátor elszántsága: is...
MINISZTER: Ezt ugy mondotta,
mintha kételkednék az én férfiúi
hogyismondjamcsakomba ?
TITKÁR: Oh, a kegyelmes ur talpig1
férfi! A kegyelmes urnák van a legérdekesebb feje...
MINISZTER: Nemdebár?
TITKÁR: A legdaliásabb alakja...
Ez a mellkas...
MINISZTER: Nemdebár?
TITKÁR : Ez a homlok, ez a' sastekintet!
MINISZTER: Nemdebár? Bár kissé
rövidlátó vagyok!
TITKÁR: Oh, ha a kegyelmes ur
rövidet lát, ez csak azt jelenti, hogy
nöm akar hosszút látni.
(Folytatjuk.)

Férjhez akar menni ? Akar nősülni ?
Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkel.
D A VI D O V ICS. E r z s é b e t - k ô r f l f 17. (Cégjelzéstelen)

35 kor.

^«mm®***"

35 kor.

SZEPLŐ. MÁJFOLT, PATTANÁS és ARCTISZTÁTLAHSÁGOR ELLEM
IDEÁLIS ARCÁPOLÓ. D . . ™ á r : , t i
1 3 darab rendelésénél
nincs postaköltség I

R 4

G
« Kiskunhalas
Y' J á n ? S ^ 77.
s z e sz.
rtára |

30

SZÍNHÁZI ÉLET)

HACCÓ, MI ÚJSÁG?
A BUDAPESTI SZÍNHÁZ újdonságának
primadona szerepét egy nagyon tehetséges
fiatal színésznő játssza ; Kerényi Irén, akinek
estéről-estére nagy sikere van. Mielőtt Pestre
került, Nagyvárad kedvence volt Kerényi. A
publikum rajongott érte. Legnagyobb sikere
volt a Csárdáskirálynő címszerepében, a
Leányvásár Bessy-jében, a Luxemburg grófja
Angélá-jában, a Varázskeringő Francijában
és a Mágnás Miska Marcsájában. Most a
„Három a vénlány"-ban volt nagysikere és a
„Morton te csalsz" cimü paródiában is nagyszerű. Egészen bizonyos, hogy Kerényi Irént
rövid idő múlva valamelyik nagy operett
színházunknál fogjuk viszontlátni ; tehetségének megfelelő szerepben.
BABITS MIHÁLY DANTE FORDÍTÁSÁNAK
középső része most jelent meg. Ez a mü a
%

PARSÁN: R o u g ß

AjA | | e
tm

Étkezés
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(i es cocottes

PESTEN:

Fards du
E
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után nem tűnik el

Naponta egyszeri használat

mm
H t

Gyártja : Sphinx-mUvek részv.-társ.
T e l e f o n : 128-00.

HANGVERSENY. Szombaton julius 24-én
esti 7 órakor a svábhegyi Parkszanatorium
dísztermében lesz a budapesti svábhegyi egyesület jótékonycélu hangversenye, Vogl Elly,
Ormándy Blau Jenő és Buttula László közreműködésével. Jegyek a „Scala" hangversenyirodájában kaphatók.
NÖVENDÉK ELŐADÁS. Mult vasárnap
vizsgáztak az Országos Szinészegyesület iskolájának növendékei a Vígszínház színpadján,
Az Aranyvirágot adták. A címszereplő Patkós Eszter, valamint Beppó szerepében Ajtai
Kornél igen tehetségesek voltak. Ajtainak
szép hangja van, ügyesen játszik és kitűnő
bonvivant figura. A többiek: László Ambrus.
Mezei Dénes, Nádas Vilmos, Pálffi Blanka
szintén ügyesek voltak.

Poloskairtásnál

l e g m e g b i
József "l 16-55

Sülül!*
1 È

Divina komédia legköltőibb része és Babits
Mihály az ihletett költő tollával fordította a
Dante remekét. A magyar műfordítások között legelső helyet foglal el a Babits Mihály
munkája.

zhatóbb
D I T R I C H S T E I N

RÁDAI JÁNOS

í i X

férfi-divat, fehérnemű-

keztyűk,

és

harisnya-

Ulli., Rdkóczi-ut 61
(Népopera

kávéház

mellett)

M ^
mérték szerint

Kérje m i n d e n ü t t

mfl5C0TTE-BflR

ISí^chÍmil

VI., N a g y m e z S - u t c a 30 az.
Tulajdonosok ; F E L D M A N N É S

SZÁSZ

MODERN
PÁRISI
Hajszálak végleges eltávolítása, szemölcsök, ráncok
és az összes szépséghibák kezelése. Kozmetikai szerek
kaphatók.
H e g e d ű s Ilona kozmetikai intézete
Budapest, IX., Rádai-u. 53., II/3.

SZÉPSÉGÁPOLÁS

Estélycipők geronél,
B u d a p e s t , Kossuth Lajos-u. 4

HAMIS FOGAKÉRT

arany, ezüst és brilliánsértbárkinél többet fizet | Telefon
GOLDNER KAROLY, VII., Rottenbiller-u. 64 | 135-83

DIANA
PUDER
Mindenütt kapható I
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SxerKesxtői

üzenetele

(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 színházi
vonatkozású
kérdésre.
Kéziratokat,
rajzokat nem adunk vissza
és azok megőrzésére
nem
vállalkozunk.)
Vidéki kislány. Lóth IIa 1899. szeptember
10-én született, 1916 óta a Star művésznője.
— K. L. Zalaegerszeg. 1. 24000 korona. 2.
Magyarkanizsa 1889. jan. 11-én. 3. Első fellépte Nagyváradon volt a Luxemburg grófja
Juliette szerepében. 4. Nem. — T «né Hódmezővásárhely. A Színházi Élet régebbi
teljes évfolyamai közül az 1917. évi kapható
60 koronás, az 1918. évi 80 koronás és az
1919. évi 120 koronás árban. — Gyöngyvirágom. Medgyaszay Vilma Fasor 22, Góthpár Rudolf-tér 5, Pálmai Ilka Havas-utca 2,
Küry Klára Hidegkuti-ut, Jászai Mari Rudolftér 8, Márkus Emilia Hidegkuti-ut. — P. J.
Budapest. 1. Pethő Attila 1891. május 11-én
született Budapesten. 2. 1917. november óta a
Belvárosi Színház tagja. — Kiváncsi. 1. Heraldnénál tanult énekelni. 2. Városi Színház
Médi. 3. Igen. 4. Talán később. — Lonci,
Okécske. 1. 1876. január 27-én született. 2.
A bécsi Sascha filmgyárrtál. 3. Neue Wiener
Bühne. 4. Berlinbe is hívják. — Burián rajongó. Prágában született 1870. január 12-én,
egy este 1850 korona. — fllipe. Gálszécsi
Buttykay Ákos Halmi-ban (Ugocsamegye) született 1871. julius 22-én. A budapesti jogi fakultásnak volt a hallgatója. Zenei tehetsége
bővítésére Weimárba utazott, hol egy és fél
évet töltött. 1895-ben a budapesti ZeneakaUH 1C7ÁI RUHT T é g , e £ eltávolít B A C H M A N C I
n l l l d / l l Ulli
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű
u n j M t i n L n n n i g z é p s é - g h i b á I t kezelése, szeplóelfávolitás, ráncok kisimítása, arcgőzBlés és arcmasszázs
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A l m á s s y - u . 3

HAULIK-TITTLBACH UTÓDA

SCHWARZ

démión tanult. Előadott müvei : „A bolygó
görög" operett, előadták a Király Színházban
1905-ben, „Csibészkirály" operett, előadták
1907-ben, „Harang" legenda, előadták 1908ban, „Hamupipőke" mesejáték, előadták az
Operában 1912-ben. Kísérőzenét irt még az
„Ember tragédiájába". Legújabb munkája az
„Ezüstsirály". — Olaf Fonns imádó. 1.
1822-ben született. 2. Cimét megtudhatja Leon
Gaumontnál (Rökk Szilárd-utca 22.) — Színműíró. Az irói tiszteletdíj Magyarországon
esténként a bruttó jövedelem 10 százaléka,
akár magyar iró, akár külföldi szerző darabját adja elő a színház. — Lorántb Mici
Budapest. Telmányi Emil 1892-ben született
Aradon. — Lucy. 1. Király Ernő. 2. Született
1884. április 26-án. 3. 70000 korona. 4. Kató,
1914. április 8. — Wéber Karola. A példányonként vásárlók is kaphatnak feleletet öt
színházi tárgyú kérdésre. — Budai. Sebestyén
Géza 1878, Jenő 1881, Mihály 1893. — Vígszínház. 1. Lendvay Lola. 2. Lipót-körut 20.
3. Varsányi Irén, Lipót-körut 7. 4. Szinésszövetség. 5. Kisvárdán született 1891. március
31-én. — Frici I. 1. Attól függ melyikhez
érez inkább tehetséget. 2. Rózsahegyi Kálmán
szinésziskola: Népszinház-utca 22. 3. Nem
akadály. 4. Meg kell kérdezni. —cogi. Nem
költött alak, tényleg létezik. Diszkréciónk tiltja,
hogy kilétét eláruljuk. — Érdeklődő. 1. A
Belvárosi Színház tagja. 2. Jelenleg nem játszik, mert nyári szünetet tart a színház. 3.
Nem tudunk róla, hogy most filmezne, augusztusban valószínűleg fog. 4. Nem igaz. 5. Készülnek egy turnéra. Minden Góth egészségi
állapotétól függ. — Hermelines, Rákosliget.

ERTMOZI

K

( V á r o s l i g e t i fasor é s
Aréna-ut sarkén)

Hetenként uj műsor !

IRMfi

NŐI DIVAT TERME

Hamis fogakat
TELEFON 37-61

IV.. VACZI-U. 8. I. EM.

Szakorvosi

VII. Dohány-utca 39.

rendelő
intézet.

Rendel: 11-1 és 4 - 7 őráíg.

Harmatos rózsa
I

nem oly szép mint az Ön arca. ha Keleti rózsacrémet és arcvizet használ. Ara 30 és 20 korona
APOSTOL DROGÉRIA VIII., Népszinház-utca 16.
T0RÓK 6Y06YTÁR, VI., Király-utca 12. szám

Platinát
Ékszert
Aranyat
Ezüstöt
Cigarettatárcát
Dísztárgyakat
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1. 1897-ben született. 2. Az Operaház balettkarában. 3. Hevaldnénál. — Krisztinabeli
ifjak. Papp Manci 18Q4. november 10-én
született Szolnokon. — Üröm. Kacsóh Pongrác. — Lázár Kató és Nusi. Kerpely Jenő
1881-ben született Budapesten. Zenetanulmányait Popper Dávidnál fejezte be. Előbb Párisban lépett a nyilvánosság elé, rövid időn
belül már Londonban aratja sikereit. A háború kitörésekor Ravaruszkánál küzdött az
oroszokkal. — Földbirtokos. 1. 1900-ban
született. 2. Rákosi-iskolát. 3. Első fellépése
1917 nyarán volt a Margitszigeti színházban.
4. Kovács Oiora. 5. Alsólendván 1894-ben. —
Ilonka 1. Esti 500 korona. 2. Legelőször
Komjáthy társulatánál volt Brassóban. —
Barna kislány. 1. Dob-utca 21. 2. Pályautca 15. 3. Várkonyi Mihály Berlinben tartózkodik jelenleg. 4. A szinészlapok 3 koronába kerülnek darabonként, utánvéttel együtt.
— Ländler Pery é s Jucy. 1. A nyert fényképet a kiadóhivatal fogja kézbesíteni. Tessék
egy kis türelemmel lenni. 2. Lukács Pál 1890ben született, felesége Lendvay Lola, lakik 1.
Pálya-utca 15. alatt. — Népszínház. Az
Oedipusz király bemutatója 1891 máj. 19-én
volt a Nemzeti Színházban. Oedipuszt Nagy
Imre, Jocastét Jászay Mari, Kreont Szacsvay
játszotta. A Magyar Színház 1911 szeptember
19-én mutatta be a darabot Reinhardti rendezésben. Ebben az előadásban Oedipuszt
Kürthy József, Jocastet Szegedi Erzsi adta. —
Bérczy Etel, Nyíregyháza. 1. Címe „Deutsche
Bioscop Berlin". 2. Rákóczy-ut 9. 3. Dán Norbert — Földváry József. 4. Hungária film :
Rákóczy-ut 60. — P. Mariska, Budapest.
Nem egy és ugyanaz a személy. Ellen Tels
társulatával innen Bukarestbe indult. Hogy
most hol van, nem lehet bizonyosat megtudni
előle.

krém, szappan,
púder, s a m p o n

Sxin£>ássi Icépreftv&ny
Megiejtési határidő 1920 julius '29.

A megfejtést lapunk 1920 évi 32. számában
közöljük.
A megfejtők között a következő dijakat sorsoljuk ki :
I. dij : Egy könyv
II. dij : Egy fénykép
III. dij : Egy kotta
A Színházi Élet 28. számában közölt rejtvény helyes megfejtése ..Hermelines nő".
Helyesen fejtették meg 1243-an.
Az első dijat Lusztig Ilus (Hold-utca 15),
a második dijat Sziklay Dezső (Népszínházutca 17. I. 4.), a harmadik dijat Schwarz
Margit (Újpest, Sándor-utca 21.) nyerték meg.
A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR
Hölgyfodrászat ondulációval, hajmosás, manikür, szép" polás és fagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú
a. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cini:

S z í n i ó n é , V I . , H o r n Ede-utca 1 2 . sz.

Eau de cologne
Á legjobb toiletteszgrek 1

::::

Kaphatók mindenütt !

Készíti: HUNM1A GYÓGYTÁR, Bpest, Erzsébet-korut 65

/ Í O r p i c t

Poloskairtásnál
legmegbízhatóbb
JOZSEF "16-55

a pénst,
hogy eladja ócska hanglemez«
potom áron

DITRICHSTEIN

Uj

cserealkalon

A L I Ó MARGITSZIGETI

3 réti vagy törött hanglemezért l e

N AGYVENDÉG LŐ

ban levő legsikerültebb
hanglemezt

A LEGJOBB PESTI KONYHA

NAPONTA RADICS ZENEKARAJÁTSZIK
TULAJDONOS:

HÂRKUS

ssés sjcrlrt/

választhat egy jó ka
felvéte

HangsxerottOon

Fekete

Mihályná

Budapest,
VIII.,
Jóxset-Wórut
legújabb f e l v é t e l ű lemezek nagy

i
raktál

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

