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Írógép telepe IV. Ko» uth 
Lajos-u . 13. Állandó rak-
tár u j i s használt Írógé-
pekben . Iró es n .kszo-
rositó gép kellékek t i 
összes rendszerekhez ! I 

N E M E S N É É S T Á R S A 
blous , p o n g y o l a , és 
: f e h é r n e m ü - f l z l e t e : 

Budapest, IV, Korona-utca 3 
T e l e f o n 178-S6. 

HAJSZÁLAKAT 
rövidebb idő alatt fá jda lom és utónyom 
nélkül kizárólag villannyal lehet végleg 
kiirtani. Dr. Moeziner tanár módja szerint, 
mely kezelési módra kizárólag intézetem 
van jogosítva. De azért in tézetemben is 
kapható oly szer, mely percek alatt eltá-
volítja az archajakat ( természetesen rövid 
időre). Szeplő, szemölcs, pa t tanás és min-

den arct isztát lanság rendbehozása . Szépségápolás francia 
mód szerint — Arcmassage ju tányos bérletben. 

„Ari" hajeltávolitó szer „ K 7.— 
„Ari" arcfehéritő crém K 6 . -
„ A r i " púder .. .. . . . . . . . . K 6 . -

KwiMtfUJ tanfolyamra tanítványok felvétetnek. - Levelikre 
válasz. 

r> í f \ r > A D A M b ' A kozmetikai Intézete BUDAPEST 
Ü A U U / \ l \ ft 11 IV., Mehmed szultán-ut 13. tz. 

Telofon 156—99. -

Csillát  
ßüzüt&we 

ftuóa/iestjv. KbssidHUb/os-u. «T  
ffeternetet. 

Bluzmodellek olcsón! 
Szövet 18 K 
Szaténdesin 28 K-tól 35 K-ig 
Creppdesin 30 K-tól 40 K-ig 
Selyem alsó .. .. 26 K-tól 40 K-ig 

B e l v á r o s i D i v a t á r u h á z 
IV., Egyetem-utca 11. sz. 

K f l R D O Ô R O Z 5 I É S J U C Z I 
FENTKÉFÉ5ZETI MŰTEREM 

VÁCZI-U. 1 1/B. TELEFON 1 05-80. 

NYAKKENDOMAZ 
(László Andor) Budapest. 

V., Deák Ferenc-utca 14. 

Nyakkendők, 
saját gyártású csoda dol-
gok, Oroszlán védjegyű 
gallérok, nadrágtar tók, 
gallérvédök, fér f iernyők, 

selyem zsebkendők, 
kézelőgombok stb. 
rendkívül olcsói ! 

Nyakkendő árlapot a ctg 
bsrmenUc küld I 

NAGY MIHÁLY DROGÉRIÁJA 

BUDAPEST, V. , VACI-UT 4 . - : - TELEFON 160-96 . 
SZAPPANOK, ILLATSZEREK, KÖTSZEREK, 
HAZTARTASI CIKKEK LEGOLCSOBB BE-
VÁSÁRLÁSI FORRÁSA. = 

Blusokat Ä G yár-u. 14 
= KRAUSZ PAULANAL vegyük ! = 

SCHMELCZER BENŐ ^ Ä Ä 
B U D A P E S T , I V . , K A R O L Y K I R Á L Y - Ó T 28. S Z A M . 
A központi városház épületében. T e l e f o n 139—43. 

Ajánljuk e cég raktárát és készítményeit mindennemű 
é k s z e r e k b e n , r é g i s é g e k b e n valamint d u s választékú 
ó r á i t . Brillantot, gyöngyöket , régi aranyat , ezüs tö t és régi-
ségeke t a legmagasabb áron vesz. 

Fényképező Kamarák s  
minden fényképészeti 
cikk legelső rendű mi-
nőségben és nagy vá-
lasztékban. :-: 

Vámos Adolf sas&s: 
B u d a p e s t , VII., K i r á l y - u t c a 6 9 . s z á m 

(Király színház mellett) 
• C Kívánatra árjegyzék bérmentve küldetik. 
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ILLUSZTRÁLT S Z Í N H Á Z I 
MŰVÉSZETI ÉS MOZI H E T I L A P 

H E 0 7 E I . E N I K MINDEN VASÄRNAP R E O Q E L a i ö s s i p s 
b u d a p e s t i s z í n h á z a k egész het i s z i n l a p j á v a l . 

Szerkesztőség é® 
kiadóhivatal 

Erzr.Rtiet-körút 24 

Telefoa 34 — 97 

Fe le lős s ze rkesz tő : INCZE S Á N D O R . 

h Gólem. 
icsérik, vitatják rajongás- - Igaz, hogy érdekes, de nem 
sal vagy csodálattal nyi- egyéb, mint egy nagyszerű trükk, 
latkoznak róla, lelkesedés- - h legpoétikusabb legenda kél 
sel vagy fagyosan, de ta- u j életre a Népoperában... 

gadbatatlan tény, bogy Pest ma »H , így csapnak össze, igy küzdenek 
Géleméről beszél legtöbbet. ma a vélemények, f ípró házmester-

- • Kórtünet - mondja az egyik szobákban, elegáns szalonokban egy--
ember. formán aktuális. Vitatkozni lehet róla, 

- Kortünet - véli a másik. de vitathatatlan maga a tény, hogy 
- Izgató, érdekes, a legnagysze- néhány nap alatt megbóditotta Buda--

rübb darab. pestet. 

Inke Rezső Bakó László Dömötör Ilona Nádor Jenő 
(Rabb i J u d a Löw) (A gő lem) (Myriam) ( Joach im) 

Népopera. - »H GÓLEM«. i f j . Alexy fe lv . 
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Sem a mozi, sem a regény nem 
szerezte meg a Gólemnek az igazi 
pesti népszerűséget, fi Népopera 
Gólem-szinmüvének kellett eljönni, 
Beöthy László igazgató ötlete volt: 

- Fi Gélemet szinpadra kell vinni. 
Hz ő szeme mindjárt meglátta a 

nagyszerű szinpadi lehetőségeket. És 
a szerző személyét is nagyszerűen 
választotta meg. Köuessy Filbert, a 
»Szulamitb« szerzője, a »Gólem«=mel 
ismét emlékezetesen hangos sikert 
aratott. És a zeneszerző: Virányi, szin= 
tén a legteljesebben szolgálta a szin= 

ház intencióit. Fi siker teljes, Pesten 
pedig száz tréfa, ezer ötlet fűződik a 
Gólem alakja köré. 

H színháziak ezt beszélik. 
- Fi Gólem félelmetes erő. Senki, 

élő ember nem mert a Gólembez 
nyúlni. Csak Beőtby*ben volt ebhez 
bátorság... Hki mer, az nyer... 

És a nem egészen uj életigazság, 
most is igaznak bizonyult. 

Oldalt állunk a Népopera föld* 
szintjén. Első felvonásköz után, várják 

a függöny rebbenését. 
Nagyszerű keret, mesz* 
sze tul minden közép-
szerűségeken. Ez az a 
mesebeli nézőtér, mely* 
ről fiatal szerzők ál-
modnak. Fiz ember* 
tenger, az igazi tömeg, 
mely mint egy ember 
ugy figyel, rezzen, ijed, 
csodálkozik, lelkesedik, 
tapsol. 

Tudósoknak való e 
tanulmány, köteteket 
lehetne róla irni, mint 
játszik a szinpad a 
nézőtérrel, mint viszi, 
ragadja magával előre, 
feltartóztatbatlanul és 
diadalmasan. 

Inke Rezső Bakó László 
(Rabbi ] u d a Löw) (A gó lem) 

Népopera. - »H GÓLEM«. i f j . Alexy fe lv . 

Fi nőkről külön fe= 
jezetet kell irni. Fi né* 
zőtér nőközönségéről. 
Ők vannak itt nagy 
többségben. Nők, ked* 
ves, szőke és barna 
fejek, érdemes őket 
hosszan elnézni és 
figyelni, mint szívják 



SZÍNHÁZI ELET 3. oldal 

magukba a szavakat és melódiá-
kat, mint engedik át magukat teljesen 
a mesének. Valósággal úsznak együtt 
a csodával és még a szünetekben is 
elbűvölten néznek egymásra, mint 
akik egy más világban járnak. 

h Gólem-legendát kedvesen, de 
mégis erőteljesen ül-
tette át a színpadra 
Kövessy Hlbert. H bi-
res prágai rabbi ottho-
nába visz el bennün-
ket az első felvonás. 
R nagytudásu rabbi 
bölcsen vezeti népét, 
melyet legnagyobb tisz-
telettel és rajongással 
követi. Régi irások 
valóra keltésén fára-
dozik, életre akarja 
kelteni a Gélemet, az 
agyagszobrot. Villám* 
lás és menydörgés ki-
séretében elevenedik 
meg az agyagszobor, 
melynek a rabbi meg-
parancsolja, bogy bi-
ven szolgálja őt és 
népét. Furcsa, hatal-
mas, de mégis félszeg 
lény ez a Gólem. Nem 
tudja levetni szobor-
szerűségét, nevetséges 
idegen marad az em-
berek között. Jó szív-
vel csak egy élő lény 
van iránta: a rabbi 
lánya. Gyámoltalanul 
és szomorúan járkál 
az emberek közt a Gó-
lem és ajkára csak 
akkor kerül mosoly, 
ha ura lányát meglátja. 
H szoborból ember lett 

és a legemberebb érzés kinozza: 
a szerelem. Szerelmes a gyönyörű 
lányba, aki számára elérhetetlen 
magasságban van. Mirjam szerel-
mes a rabbi fiatal és délceg tudós 
tanítványába. Vidám és megható 
jelenetek egész sora után ketten, fia-
talok, boldogok lesznek. E Gólem pe-

Dömötör Ilona Inke Rezső Nádor Jenő 
(Myrjam) (Rabbi ]uda Löw) Ooachim) 

lépopera. — »H GÓLEM«. ifj. Alcxy felv. 
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Ihász Aladár (Dávid), Tisza Karola (Eszter) 
Népopera. - »H-G0LEM«. Mészö ly fel*. 

* 

R közönség érdeklődése pillanatra 
sem lankad, h vidám és drámai jele-
netek nagyszerűen illeszkednek össze, 
sebol semmi fennakadás, vagy zök-
kenő. 

Virányi Jenő muzsikája zsidó mo-

Dömötör Ilona (Myrjam), Tisza Karola (Eszter) 
if). Alexy fe lv 

dig a világ legszomorúbb lénye. H két-
ségbeesés rettenetes szavaival tesz 
szemrehányást a rabbinak: mért bivta 
életre, mért adott neki emberi érzé-
seket és mindennél rettenetesebb fáj-
dalmakat. Mirjam csókját követeli. És 
Mirjam jön, a Gólem pedig térdre 
roskad előtte és boldog, bogy rubá ja 
szegélyét, lába nyomát csókolhatja 
meg. Fíztán letépi nyakáról a bűvös 
amulettet, önmaga pusztítja el magát. 
Eltűnik a világból, mely számára csak 
a szenvedést jelentette. 

Népopera. - »fl 
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Dömötör Ilona Szabolcs Ernő Inke Rezső Bakó László 
(Myr jam) (S imeon) (Rabb i ] u d a Löw) (A g ó l e m ) 

Népopera. - »H GÓLEM«. ifj. Alexy felv. 

t ivumokon épül fel és mindenüt t ki-
fejező, szerencsés kísérője a sző* 
vegnek. 

* 

ft szereplőkről és szerepekről. 
Rabbi Juda Löw, prágai rabbi . Hom-
loka, a bölcsesség; szava az akarat . 
Inke játssza és ugy, bogy hiszünk 
neki. R lánya: Mirjam, a szépség, a 
mosoly és a verőfény. Dömötör Iloná-
ról a legkedvesebb és legszebb sza-
vakat kell elmondani. R közönség va-
lósággal isteníti. Joácbim, első tanít-
vány: Nádor. Szép hangja férfiasan 
száll végig a hatalmas nézőtéren. 
Dávid, mindenes: Ihász. Kedves hang-

jai vannak vidám és hangulatos jele-
netekben egyformán. Tisza Karola 
temperamentumát , szépségét ú j r a 
megcsodáltuk és nagyon sokat nevet-
tünk Szabolcs Ernőn. 

f i Gólem pedig: Bakó László. Kü-
lön kis tanulmányt kellene irni Bakó 
u j alakításáról. De uja t aligha mond-
hatnánk róla, mert napok óta ez a 
legsűrűbben ballható téma. 

Fenséges. Talán ez a szó találja el 
legközelebb alakítását. Mint valami 
mesebeli, félelmetes lény, ugy jön, 
döbbenetes erővel hat. Hz ő játéka 
tart ja és viszi az egészet. Megjelenése 
percétől adja a darab hangulatát . 
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T. olvasó, figyelj rám 
Éberül: 
Ha pesti színházba akarsz járni 
Tanulj meg héberül. 

* 

fiz orvosok most azon 
Fáradoznak sokat 
Hogy megtalálják 
H gólem=bacillusokat. 

Kisfaludy születésnapján 
fi »Pártütők« kerül szinte 
Hadd fűzzem e kérdést 
Rimre: 
Remélem nem veszik ezt 
Zokon. fi 
Kisfaludy, a vigszinbázi 
Nagy Faludiaknak rokona ? 

« 

Egy társaságban arról folyt 
Vita 
Hogy Bakó (a gólem) 
Izraelita. 
Egy benfentes szól: 
fi nem, 
Tudhatná, hogy messze van 
Bakótól Jeruzsálem 

* 

fi Vigben látunk majd egy 
Jót. 
fiz u j darab egyik szerzője: 
Gótb. 
fi főszerepben ki viszi a 
Szót ? 
Gótb. 
Meredj sóbálvánnyá mint 
Lótb 
FI rendező szintén: 
Góth. 
Mint ügyelő, ki fut és 
Lót 
Ki helyettesit diszletest és su= 
Gót? 
Gótb. 

SZENES EMBER. 

Művészet, amit csinál, a szó legigazibb 
értelmében. Fiz a hatalmas népszerű-
ség, mely játékát követte, méltó és 
megérdemelt eredménye nagyszerű, 
félelmetes ivben felépitett alakításának. 

* 

Mint egy bűvös ige, ugy száll vé= 
gig a pesti utcán: a Gólem... a Gólem! 

És a Népopera pénztárablaka fölött 
minden este ott a tábla. 

lbáíz Aladár (Dávid), Tisza Karola (Eszter) 
Népopera. - »fi GOLEM«. Mészöly felv. 
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„Ä dolldrpapa." 
fi Magyar Szinbáz magyarjai na-

gyon szép névsort adnak. fiz idei 
szezon magyar névsora Beöthy Lász-
lónál a következő : Villányi findor, 
Földes Imre, Zsiross István, Vajda 
Ernő, Gábor findor, Biró Lajos, Szász 
Zoltán, Újhelyi Nándor. Ebben az ér-
dekes névsorban most Vajda Ernőnél 
tart a szinbáz. Most következik Gábor 
findor. 

R színpadi vidámság mestere víg-
játékot irt a Magyar Szinbáz számára. 
Darabja »R dollárpapa« címet viseli 
és még szinre sem került, máris nagy 
sikert aratott, fiz olvasópróba ugyanis 
jóval tovább húzódott, mint más ol-
vasópróbák, mert a szereplők, akik 
kíváncsian hallgatták leendő szerepe-
iket, egyre-másra hahotában törtek 
ki. Mikor pedig egy társaság már 
benne van a hahotában, akkor felol-
vasni nekik valamit nem rövid mun-
ka. Ez az olvasópróba előzetes képét 
adta a bemutatónak is. fi bemutatón 
ugyanilyen hahoták fogják félbesza-
kítani a Dollárpapát. 

Mi az a dollárpapa? Miféle viccet 
rejtett e mögé a furcsa szó mögé Gá-
bor findor, aki folyton a legjobb tré-
fákon töri a fejét ? R dollárpapa pol-
gári nevén Hoffmann Tamás. Távoli 
rokona ő a Szentmártonban élő Kol-
tay-familiának. Kanadában éldegél és 
Koltay, a derék vidéki professzor, 
családjával együtt azon álmodozik, 
hogy milyen teméntelen milliók fog-
nak rájuk maradni a dollárpapáról. 

Egyszer csak a dollárpapa betop-
pan Kanadából a szentmártoni család 
csendes életébe. És rögtön kiderül 
róla, hogy nem is milliárdos. Mind-
össze busz dollár az összes vagyona. 
Ez nagy szégyen lesz, ha kiderül. De 
hát mirevaló a furfang ? Szekeres, 
Koltay Kató, ügyvédbojtár imádója, 
nem is hagyja kiderülni a dollárpapa 
valódi vagyoni állapotát. Sőt ellenke-
zőleg kézzel-lábbal terjeszti, bogy a 
dollárpapa milyen hallatlan vagyon 
ura. Mikor a dollárpapa valami kis 
fejfájásról panaszkodik, Szekeres rög-
tön közjegyzőt hozat, hogy a dollár-

papa végrendelkezzék. H makkegész-
séges ember csakugyan végrendelke-
zik, és Szekeres titkos biztatására ugy 
szórja a milliókat, bogy öröm hall-
gatni. fi városnak is hagy, ennek is 
hagy, annak is bagy, csak ugy röp-
ködnek a milliók, farmok, gyártelepek 
és bányák a levegőben. 

R fantasztikus gazdagság hirére 
Koltayék csillaga magasan kezd ra-
gyogni. fi dollárpapát polgármesterré 
választják, a másik Koltay-lánynak, a 
nagyravágyó Gizikének, a főispán fia 
udvarol. R szentmártoni milliárdok 
hire nagy izgalmat kelt a vállalkozási 
életben. Valósággal dől a pénz Szent-
mártonba, a városnak óriási bitele 
van és példátlan virágzásnak indul. 

Ekkor azonban megérkezik a köz-
jegyző levelére a kanadai válasz. Ki-
sül, hogy a dollárpapának egy árva 
krajcárja sincs. Őrületes ribillió kelet-
kezik. fi főkapitány meg a főispán 
rettenetes dühbe gurulnak és le akar-
ják tartóztatni a bűnösöket. De ekkor 
Szekeres meggyőzi őket, hogy ennek 
nincs értelme. Igaz, hogy a dollárpa-
pának nincs pénze, de minek is le-
gyen ? Hitel bőven van, a város virág-
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zik, minden ragyogóan megy, mig egy 
botrány mindent összedöntene. fizok 
szépen belát ják az okos beszéd értel-
mét. És mivel maguk is bele volná-
nak keverve a botrányba, elsimítanak 
mindent. Szekeres elveszi Katót és 
Gizike is méltóságos asszony lesz. 

Ezt a darabot Gábor a pénz ko-
médiá jának nevezi. Valóban az, még 
pedig a legjobb komédiák egyike. Hz 
előadása pedig bri l l iánsnak Ígérkezik. 
H dollárpapát Gyárfás Dezső játssza, 
akiről még ki sem derült, milyen 
nagyszerű vígjátéki szinész. Hkik 
azonban látták a »Vékony u r párba-

jozik« cimü kadelburg egy felvoná-
sosában, azok a legnagyobb színészi 
sikerek egyikét vár ják tőle. H Koltay-
család személyesitői közül Boross az 
apa, Forrai Róza a mama, Fényes 
Hnnus és Pécsi Blanka a két leány. 
H főispánt Z. Molnár, a fiát Tarnai 
játssza. fl darab pergő akcióját viszont 
Törzs Jenő kiváló színészi egyénisége 
fogja mozgatni, ő játssza az ügyes és 
okos Szekerest. Prognózis : egyelőre 
ötven előadás, a többiről ma jd az öt-
venedik táblás ház banket t jén beszé-
lünk. 

Intim Pista, bogy mi van a Tanay 
katonaságával ? Remélhetőleg, nem 
megy vissza a f ron t ra? 

- Nem. Tartósan szabadságolták. 
Ő már végigcsinálta a magáét. Sokáig 
küzdött, mint délceg huszár, a buko-
vinai fronton, sok életveszedelmen 
ment keresztül, mig végre betegsége 
hazahozta. Itthon tartották és a ma-
guk nagy örömére játszbatik tovább. 
R fronton kitűnő helyettese akadt. 

- Kicsoda? 
- R fia. Bizony, Tanaynak - hiába 

nem hiszik - már katona fia van, még 
pedig igen daliás huszárgyerek, aki 
az apja ezredénél szolgál. Kiképezték 
és nemrégen ment a f rontra . 

- Hpropo : családi élet. Igaz, hogy 
a kassai igazgató elvette a prima-
donnáját ? 

- Igaz bizony. Faragó Ödön addig 
nézte a kitűnő Biller Irént, amig ment-
hetetlenül megtetszett neki. H héten 
itt Budapesten elvette feleségül. Ez 
különben nem ritka eset. Baíla Kál-
mán is elvette a drámai primadonná-

ját, Marton Erzsit, aki most a Magyar 
Színházban játszik, Szendrey, az aradi 
igazgató is elvette Rontay Boriskát, 
Komjáthy János is elvette Závodszky 
Terézt, sőt Budapes ten is megtörténik 
az ilyen kedves müvészházasság : Por-
zsolt Kálmán is elvette feleségül a ki-
tűnő Gazsi Mariskát, mikor a Nép-
színház épületében csakugyan a Nép-
színház játszott és Porzsolt volt az 
igazgató. 

- Hpropo: Népszínház, amelyben 
most a Nemzeti Szinház játszik. Igaz, 
hogy ugy megostromolták a színhá-
zat az »Ember tragédiája« jegyeiért? 

- Igaz. És a Madácb-darab nagy 
népszerűsége nemcsak a Nemzeti Szin-
ház pénztárosának okoz gondot, ha-
nem Beöthy Lászlónak is. 

- Hogy-bogy? 
- Ugy, hogy most Beötbynek ke-

mény dolga lesz, mig a műsort össze 
tud ja állítani. Szombaton lesz a be-
mutatója Gábor Hndor »H dollárpapa« 
cimü darabjának, amelyben Gyárfás 
Dezső játssza a címszerepet. De Gyár-
fás fogja játszani a főszerepet a Nép-
opera következő ú jdonságában , az 
»Hrany fácán« cimü Gilbert-operett-
ben. Mikor tehát a Magyarban a Gá= 
bor-darab megy, akkor a Népoperá-
ban »H Gólem« fog menni, amelyben 
Gyárfás nem játszik. »H Gólem« azon-
ban nem tűzhető ki, ha a Nemzetiben 
az »Ember tragédiája« megy, mert 
abban Bakó játssza Hdámot, aki »H 
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Góle.n« címszereplője. De Beötbyt nem 
kell félteni. Majd összehozza a mű-
sort. R Fészekben mindenesetre gra* 
tulálni fogok neki mindabárom da* 
rabhoz. 

- Maga tag a Fészekben, Pista? 
- Hogyne. Ott lebet a legszebb 

koncerteket hallani. R mult vasárnap 
is gyönyörű hangversenyről gondos* 
kodott Tolnay Ákos, a kitűnő báz* 
nagy. Gitár=koncert volt. Náday Béla 
és Kárpáti Ernő tanár gitároztak ön* 
állóan, aztán gitáron kisérték Székely* 
bidy Ferenc és Marscbalkó Rózsi 
énekszámait, Son Harry csellóját, Ber-
tha István pedig celestán játszott. Viz-
váry Mariska konferálta a hangver-
senyt és külön megtapsolták, olyan 
kedves és elmés volt. 

- flpropo: hangversenyek. Miért 
maradt el a hétfői Korner-ünnep? 

- Két nappal a hangverseny előtt 
megbetegedett Kerner István, ágynak 
dőlt és az orvosai megtiltották, bogy 
egy héten belül elhagyja a szobát. 
Előtte való nap még bizonyos melan-
cbóliával fogadta egyik ismerősét, 
mondván: »Valóságos kórház a laká-
som. Beteg a fiam, beteg a lányom. 
Még csak az hiányzik, bogy én is 
megbetegedjek!« Másnap harminc-
kilenc fokos láza volt. 

; — Szegény Kerner... De miért ha-
lasztották akkor a jubileumi hangver-
senyt február ra? Hiszen közben lesz 
más filharmóniai hangverseny. 

- Azokon külföldi művészek sze-
repelnek és azoknak nem lehet le-
mondani. 

- így tehát a Kerner-ünnep tulaj-
donképpen a 201-ik hangverseny lesz, 
amit a kitűnő karnagy vezényel. 

- Eggyel több ok, hogy ünnepel-
jék Kernert. 

- És ha már ünnepelt magyarokról 
van szó, mi van Lengyel Menyhért 
vőlegénységével? 

- Ezen a héten ez a legnyagyobb 
szenzációm. Lengyel Menybért vőle-
génysége megszűnt. Nem vőlegény 
többé, hanem boldog férj. Csütörtö-
kön df lben az V. kerületi anyakönyv-
vezető előtt vette feleségül Gerő Ká-
rolynak, a nébai kedves színműíró-

nak a leánvát. R fiatal fér j részéről 
Miklós Fincbr, Rz Est főszerke ztője, 
a menyecske részéről Szegő Elemér, 
a Pesti Napló munkatársa volt a tanu. 
Rz esküvő a legnagyobb csendben 
folyt le, nem is tudta más, csak én. 
Most már tudják maguk is. 

- Tudjuk és virágot fogunk kül-
deni Lengyelnének. Isten vele. Pista. 

oy-f rriánéjTDö 
ganies'vùiùôôf. 

Afigelo kreációja. 

RI flKÜLÖK SZEMEKÉNÉL : = 
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Az Ü. 63 . és a Vengerl<ál{. 

fl Vígszínház legközelebbi újdonsága, 
mint ezt már minden szinbázbajáró tudja 
Budapesten, a Vengerkák lesz, amelyet Pász-
tor Árpád Góth Sándor társaságában dol» 
gozott át népszerű és immár a hetedik kia-
dás előtt álló regényéből érdekes drámává, 
fl bemutató napja még bizonytalan, a Kék 
róka nagy sikere elodázza kissé, de egy-két 
héten belül előreláthatóan uj premier láza 
hozza izgalomba a budapesti közönséget. De 
ha nem is jelzi még a szinlap Pásztor Árpád 
uj müvét, annál sűrűbben szerepel a Víg-
színház kiskapuja alatt lévő próbatáblán az 
idegenül, exotikusan csengő és magyar fül-
nek mégis olyan szomorúan ismerős »Ven» 
gerkák«. R szinbáz és a szereplők már betek 
óta gondos szeretettel foglalkoznak az uj 
darabbal, elsősorban a két szereplő 6. Ker-
tész Ella és Góth Sándor, kiknek a Venger-
kák fogja adni idei nagy produkciójukhoz a 
keretet. 

Rz előjelek szerint is kétségtelen a siker: 
még nem is voltak komoly próbák, máris 
bonyodalmak keringtek a Vengerkák körül 
és ez tudvalévően a színházi kaballa szerint 
csalhatatlan előjele a nagy sikernek. Min-
denekelőtt bonyodalom volt a cim körül. fl 
merész tárgyú regény, mely egészen uj és 
nagy figyelmet érdemlő társadalmi problé-
mákat vet felszínre, mint »Vengerkák« tette 
Pásztor Árpád nevét az eddiginél is népsze« 
rübbé. R báromfelvonásos színművé komp« 
rimáit regényben azonban tulajdonképen 
csak egy Oroszországba szakadt szerencsét-
len magyar lányról szól a történet. 6. Ker-
tész Ella lesz »a vengerka«, de a szinbáz ugy 
.határozott, hogy Pásztor Árpád ritka sikert 
aratott regényét, mely már a köztudatban él, 
csakis eredeti cimével szabad színpadra 
vinni. így tehát a darab is megmarad »Ven-
gerkák« °nak. 

R második bonyodalom a díszletek körül 
volt. H díszleteket, melyek közül különösen 
a második felvonásé vált ki majd szenzá« 
ciót, itthon tervezték, de a munkaerő elég-
telensége folytán a szinbáz kénytelen volt 
elkészítésüket egy nagy bécsi cégre bizni, 
hogy idejében meg legyenek. R tervek, me-
lyekhez Pásztor Árpád, aki személyes tapasz, 
talatai alapján irta meg regényét, maga adott 
vázlatokat és eredeti fényképeket, már bosszú 

betel* l< el ezelőtt felmentek Bécsbe, a tervek 
után elkészültek a díszletek is és mintegy 
tiz=tizennégy nappal ezelőtt értesítést kapott 
a szinbáz, hogy a Vengerkák díszletei útban 
vannak Budapest felé. Hajón utaznak, lefelé 
a Dunán, a Délnémet Hajózási Társaság 63. 
számú uszálybajója hozza őket. 

R Duna időközben megáradt, elöntötte 
Óbuda egy részét, le is apadt ismét, de a 
díszletek sehogy sem akartak megérkezni, fl 
színháznál már türelmetlenek voltak az igaz-
gatók, a rendező, a szereplők, szerették volna 
már megtartani az első diszletező próbát, 
hiába. Pásztor Árpád idegesen ment érdek-
lődni nap*nap után, mi van a díszletekkel: 
gépiesen tartották eléje a bécsi gyár távira-
tát, mely szerint 

Vengerkák díszletek 
Delnemet 63 uszály ha-
jóval elkueldtuek. 
Hol Pásztor, hol 6ótb telefonált a hajózási 

társaság itteni ügynökségéhez, nem érkezett-e 
meg a 63. számú uszálybajó - tagadó vá-
laszt kaptak mindig, fl szerzőtársak beszél-
getéseiben állandóan szerepelt a titokzatos 
hajó, melyet rövidség céljából „U. 63 "-nak 
neveztek el. 

- flz II. 63. ma sem érkezett meg — je-
lentették busán egymásnak és a véletlen 
fültanu azt hihette, hogy valami háborús ten-
geri eseményről beszélgetnek. 

fl napokban, verőfényes téli délután, 
Pásztor Árpád elmerengve állt Balaton-u. 2. 
szám alatt lévő lakásában az ablaknál, mely 
az utca nevével ellentétben - a Dunára néz, 
Szeme végigsiklott a méltóságosan höm-
pölygő folyam kéknek egyáltalában nem ne-
vezhető vizén, nézte a cammogó propellere-
ket, a karcsú belyibajókat, a febérgyürüs 
nehézkes teherhordókat, melyek acélsodro-
nyon fekete koporsókként búzták maguk 
után az uszályokat... Uszályok! Mindegyik-
nek farán fehér mezőben feketélik a száma. 
545... 964... 352... Csupa háromjegyű szám -
gondolta magában Pásztor — alighanem 
tévedés lesz a bécsi távirat. Hiszen nincs • is 
63. számú uszály. 

Hirtelen megdöbbenve szegezte tekintetét 
egy pont felé. Végszóra, mint a legpontosabb 
szereplő, kis vontatógőzös füstölgött el az 
ablak alatt, maga után búzva bárom uszályt, 
melyek közül az egyiknek oldalán ott ragyo-
gött a kabbalisztikus szám. 



11. oldai 

- flz U. 63! - kiáltott fel Pásztor Árpád 
és rohant a telefonhoz. 

Halló ! Központ? - Kérem 1 5 7 - 3 8 . 

Halló ! Itt Pásztor. Gótb Sándor ? 

- Megérkezett az U. 63. Igen . . . Most itt 
az ablakból. 

- Óriási, óriási ! - örvendezett Gótb 
Azonnal ott leszek. 

Tiz perc múlva fiákeren robogott Pásztor 
Árpádhoz Góth Sándor, pedig ott lakik a 
szomszédban a Rudolf-téren. fiz U. 63. az-
alatt már kikötött rakodóbelyén. H következő 
tiz percben már együtt robogtak a hajózási 
társasághoz és megkérték, bogy soron kivül 
adják ki a 63>as uszály drága, rég várt ter-
hét a szállítónak. 

Másnap reggel már a Vígszínház Panno-
nia=utcai raktárában voltak a Vengerkák 
díszletei, de amikor Pásztor és Gótb együt-
tesen elmentek a megtekintésükre, ujabb 
csalódás várt rájuk: csak az első felvonás 
díszletei érkeztek meg. Szerencsére nem tar-
tott sokáig a nagy örömöt felváltó bánat: a 
második felvonás díszletei két nappal később 
érkeztek meg, ezúttal ugyan Pásztor Árpád 
személyes ellenőrzése nélkül, délelőtt, ami-
kor ő Hz Est szerkesztőségében dolgozik, de 
azért stílusosan ismét két számjegyű uszá-
lyon, az U. 85=ön. 

Most tehát már semmi akadálya sincs a 
Vengerkák bemutatójának. 

A /Modern S z í n p a d 
uj műsora . 

Furcsa esete van Bárdos Hrtur 
dr.-nak, a Modern Színpad igazgató-
jának. Mindenáron premiert szeretne 
adni a színházában, de a közönség 
nem engedi. Ez az első összeütközése 
a kitűnő igazgatónak a közönségével. 
De mindaketten büszkék lehetnek erre 
a kis afférra. Bárdos is büszke lehet 
rá, hogy ui szinházi vállalkozásának, 
a Koronaberczeg-utcai Modem Szin-
padnak, már az első műsorát ilyen 
lelkes és hosszantartó tetszés fogadja, 
- és a pesti közönség is büszke le« 
bet rá, hogy a magyar szinházi kultura 
igy meg tudja állni a világháború 
próbáját: a Modern Szinpad már bar» 
madik hónapja játszik és eddig tábla 
nélkül nem tartott előadást. 

H következő - az uj helyiségben 

második - műsort február elseje tá-
ján akarta bemutatni a Modern Szin-
pad. Erre az történt, hogy a legutóbbi 
hétfőn már délben kitették a minden 
jegy elkeltét hirdető táblát, az egész 
hétre pedig 4000 korona volt az elő-
vétel. Bárdos, mikor ezt birül adták 
neki, megcsóválta fejét: 

- Ejnye, ejnye, az u j műsor me-
gint kútba esett. Megint muszáj to-
vább játszani a régit. 

És kiírta másnapra a próbákat, 
amelyek már betek óta folynak. R sze-
mélyzet már betéve tudja a következő 
műsort. Más színháznál azért próbál-
nak, hogy megtanulják az újdonságot. 
Itt azért próbálnak, hogy el ne fe-
lejtsék. 

H próbák magva egy elragadó kis 
egyfelvonásos vígjáték, méltónak ígér-
kező utódja a Herczeg Ferenc Karolíná-
jának. Hz u j reprezentáns színdara-
bot Biró Lajos irta. Lila a címe. Hrról 



12. oidai SZÍNHÁZI ELET 

szól, bogy egy finom, szép és kedves, 
de -ősz bölgy maga körül látván bárom 
bajdani udvarlóját, mindabármat frap* 
pirozza azzal, bogy feleleveniti velük 
a régi emlékeket és elárul nekik a 
múltból olyan döntő dolgokat, amik« 
ről azok eddig nem tudtak. 

H pompás darab címszerepét Mé-
száros Gizának szánta a szerző és 
azok a benfentesek, akik bekukkan-
tottak egy-egy próbára , most lelkesen 
zengik Mészáros Giza dicsőségét. H 
művésznő valóban olyan időt él most, 
mikor tehetsége egyszerre kivirágzott 
és a legpompásabb gyümölcsöket 
hozza. Hz u j Mészáros Giza még te-
hetségesebb, még finomabb és elmé-
sebb, mint a Magyar Szinbáz Mészá-
ros Gizája volt, vagy mint a Vígszín-
ház Mészáros Gizája. 

H próbatáblán még egy olyan da-

Mészáros Gizella. Angelo ra)za 

r ab szerepel, amelyre a következő 
műsor biztosra várható nagy sikeré-
nek jelentékeny része fog esni. Ez a 
Lotharingia cimü operett. 

Ernőd Tamás és Remitz Béla Írták 
ezt a kecses és bájos darabot. H szín-
pad egy szalonasztalka tetejét ábrá-
zolja, ra j ta egy rokokó-óra áll, emel-
lett pedig jobbról-balról egy-egy por-
cellánfigura : az egyik egy sévresi 
ballerina XV. Lajos korából, a másik 
egy meisseni porosz gránátos Nagy 
Frigyes korából. H ballerinát Med-
gyaszay Vilma játssza, a gránátost 
Bánóczy Dezső. 

Hz óra tizenkettőt üt, a rokokó-óra 
régi francia dalt csilingel, a porcellán-
figurák megelevenednek és megkez-
dődik a legbájosabb, legkedvesebb 
operett-játék a színpadon. Sèvres és 
Meissen két graciózus szobrocskája 
eljátssza a maga szerelmi esetét, de 
aztán véget ér a szellemek órája, a 
két szobrocska vissza áll a helyére, 
merev tar tásába és a rokokó-óra ismét 
ódon francia zenét csilingel. Reinitz 
Béla az utolérhetetlenül finom zenébe 
két eredeti régi francia dalt is beikta-
tott, amelyeket Yvette QuUbert mentett 
meg a francia folklore számára. 

Ez a két da rab persze csak a kö-
zepe a műsornak, ra j tuk kivül még 
egész sereg szebbnél-szebb produkció 
vár ja a bemutatót. Gábor Hndor, Har-
sányt Zsolt, Karinthy Frigyes ezúttal 
is a humor legkitűnőbb alkotásaival 
szerepelnek s a tréfák között Medgya-
szay Vilma, Kökény Ilona, Lukács Sári, 
Borods Géza, Sajó Géza nagyszerű 
magánszámai fogják elragadni a kö-
zönséget. 
__ De erre még várni kell. H próbák 
folynak, de folynak esténként a táblás 
előadások is, amelyek az u j bemuta-
tót ismét elhalasztották egy-két héttel. 

Előfizetőinkhez. 
Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akik-
nek az előf zetése február hó 1-én járt le, 
annak megújításáról hiladéktalanul gon-
doskodjanak, hogy a lap folytatólagos 
küldése fennakadást 112 szenvedjen. 

A tSzinházi Élet» kiadóhivatala 
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Varsányi Irén (Cecile) 
Streiiaky (elv 

I . ... 
Vtgsatnbáz. - .fl KÉK RÓKH-. 
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Hiteles n9ilatl{ozatol<î] 
a Gólem*röl. 

összegyűjtötte: SZENES EMBER. 
V 5 V , j • '' . 

SLÓZI. 
Én vagyok a legnépszerűbb 
Gól-ember 
De népszerűségben 
R gólem ver. 

BHLI MIHÁLY. 
Ott voltam a Gélemnél 
Volt nagy sírás és nagy derű 
És mint bóbér igazolom 
Hogy a Bakó nagyszerű. 

ft PRÁGfil HITKÖZSÉG.-

Kedves gólem ugy látom 
Beléptél a nőbóditó-cébbe. 

ft SZEDŐ EGYÉNI MEGJEGYZÉSE : 
Tisztelt szerkesztő ur 
Mondja 
Ugye-e a szinbáznak nincs már 
Gondja? 
ftz igazgatóság fejét 
ft gond már nem nyomja 

GIZIKE, BAKFIS. 
Ha a gólemre gondol, 
Forró lesz az ember teste, 
Kedves gólem ur, kegyed is 
Rólam álmodik minden este? 

photomüvííseti szalonja 
V L . O h J L . d Budapest, V., Harmlncad-u 8. 

(Bécsi-utca tarok.) Telelőn 135-70. 
• „Sz ínház i É l e t " - r e b i v a t k o s í a s a l á rkedvezmény I 

Deputációnk Pesten volt, 
ft tagjai gyönyörtől biztak 
Hadd legyen a kitűnő Bakó 
ft bitközségünkben disztag. 

BEÖTHY LÁSZLÓ. 
Bakó, üdvözöllek 
Téged 
Felesleges mondanom: 
Bakó, teljesítsd kötelességed. 

EGY VÉN LEÁNY. 
Elnéznélek a nyárig, 
Elnéznélek jövő szüretig, 
Ó boldog lény, ki minden este 
lljra születik. 

PSILHNDER. 
Nőbódászat terén ott Pesten 
Mi megy ujabban végbe ? 

László és Fekete az ország legnagyobb női 
divatkelme áruháza •• taot. 

Budapest, I V . ker., Koronaheceg-utca 1 4 — 1 6 . s z á m . (A föpostávai szemben.) 

< Cégünk saját részére lekötött különleges női divatkel- ^ 
meket feltűnést keltő nagy választékban tart raktáron. W 
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Hegedűs Gyula R. Gombaszögi Frida 
(báró dr. Pe rz sány i László) (dr. Tivadar Teodora) 
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Felvételek a »Harom a kislány" székesfehérvári előadásáról. virág felvételei 

hz A p o l l ó k a b a r é 
l < u l i s s z á i l<özt . 

Bár az Apolló kabaré kék körfüggönyét 
a legjobb akarat mellett sem lehet kulisszák' 
nak mondani (kivéve, ha a kis Szabolcs ezer-
mesteri furfanggal az egy méter mély szin-
padra oda nem varázsolja az amerikai ős-
erdőt, vagy Sibéria beláthatatlan bósivatagját) 
mégis talán nincs a világnak az a minden 
technikai bájjal felszerelt, felkent nagy szin= 
padja, ahol mesésebb kulissza-élet folyna, 
mint az Apollóban. Akár komoly munka fog-
lalja el a tagokat, akár a fáradtság lankasztja 
a szereplőket, egy vendég mindig köztük 
van, és az a Humor! Mialatt kacagástól ban-' 
gos a nézőtér, a kis vasajtó mögötti öltözőben 
is vidám élet folyik. Még a legkomolyabb 
dolgukat, a műsor összeállítását is tréfál-
kozva intézik el. Ebben a tréfák főoka Kő-
váry. Nem ő tréfál, sőt ő ezen a téren nagyon 
is komoly, mert azt mondja, hogy ő egy ka-
baré direktortól azt tanulta, bogy a tréfában 
az ember ne ismerjen viccet. Hanem Kőváry-
nak az a sajátsága ad állandó viccelődésre 
okot, bogy a szerzeményeit a műsor számára 
mindig a legutolsó percben irja meg. Már az 
is megesett, hogy a premier napján irta azt 
a jelenetet, amit este el kellett játszaniok. 
Ilyenkor aztán a pedáns Szabolcs priznicere-
ket rak a fejére, mig a művészeti vezető, 
Hervay Frici mókákkal iparkodik kicsalni a 
számokat Cinci úrból. Pl. a múltkor Cinci 
kilátásba helyezte, hogy: »Dasz ungarise 
Czunge« cim alatt egy rendkívül mulatságos 
jelenetet fog írni. Közeledett a premier napja 
veszedelmesen, de még a tréfának csak a 

cime volt meg. Hervay Frici, hogy eviden-
ciában tartassa Cincinél igéretét, kiment az 
utcára és valamit diskurált a járókelőkkel 
Hőgy mit diskurálhatott, azt nem lehet meg-
tudni, de annyi tény, hogy ettől kezdve az 
öltözőben Kőváryt sűrűn keresték. Hordár, 
kalauznő, jegyszedő, baka, a New-Yorkból a 
pikkoló, boy, rendőr egymásnak adták a ki-
lincset, és mind azt 
kérdezte: Kérem Kő 
váry ur, mi van az 
Ungarise Czungéval? 
-Kőváry dühbe gu 
rult végre és mérge 
ben megírta a dara 
bot. 

Egy más alkalom-
mal meg egy nagy-
szerű mulatságos da-
rabot játszottak, de 
bogy-bogy nem, a be-
fejezése nem volt jó. 
Próbálták így, amúgy, 
nem sikerült. Hervay 
Friczi dühösen (de 
persze tréfából) rá-
mordult Feketére, az 
ügyelőre: Fekete, bol 
van ennek a darab-
nak a poénja?! Fe-
kete megijedt, azt Jbitte hirtelen, hogy va-
lami kellékről van szó, és mentegetőzve 
felelte: Biztosan felvitték az irodába, én 
nem tehetek róla! 

Kőváry konferál 
Major rajza 

H i r d e t é s e k e i fe lvesz a k iadóhivata l ! 
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lépett ismét a közönség elé és pro-
dukciójával még azokat iSiUmeglepte, 
akik ismerték képességeit. — 

Mascagni nagyszerű, indulatoktól 
lüktető melódiáit megkapó szépséggel, 
tökéletes előadással énekelte. Hz imája 
megindító zokogás, Turidduval való 
kettőse impozáns drámai felfokozás 
volt. H játékával pedig megértette 
velünk Santuzza annyiszor félreismert 
alakját, a szerelmében csalódott, ked-
vesét elvesztő, majd bűnbánó öntu-
datra ébredő szicíliai leányt. Palay 
Matild Santuzzája méltón sorakozik 
nagy elődjei, Vasqueznéé, Krammer 
Terézé mellé. 

Hz Operaházban ritkán nyílik al-
kalom nagy, kibontakozó tehetségek 
felfedezésére és így különösen kell 
örülnünk, hogy ezúttal a vezetőség is 
helyesen itélte meg a szinbáz fiatal 
tagjának képességeit. Egy sokra hiva-
tott uj magyar énekművésznő meg-
érkezéséről^ számolunk be ma a 
»Színházi Élet« olvasóinak. Jegyezzék 
meg jól most már Palay Matild nevét: 
a jövőben -ihisszük - nagyon,gyak-
ran^ fognak vele találkozni. 

Palay Matild 

P a l a y M a t i l d . 

H Parasztbecsület, Mascagni egyet-
len világsikert aratott operájának mi-
napi előadása komoly, nagy művészi 
eseményt adott az Operaház közön-
ségének. Santuzza nehéz, erősen drá-
mai szerepében egy fiatal énekesnő 
mutatkozott be, akinek csak második 
nagy alakítása volt ez rövid opera-
házi szereplése óta ugy, hogy még a 
közönség egy része nem is ért rá a 
nevét megtanulni. 
« l Hlig néhány hónappal ezelőtt, a 
Zeneakadémia operai vizsgaelőadásán 
mutatkozott be először a közönség 
előtt Palay Matild. Hogy mennyire 
biztak tehetségében és képességeiben 
tanárai, bizonyítja az is, bogy nebéz 
és nem nagyon bálás szerepet kapott: 
D'Hlbert »Hegyek alján« cimü operá-
jában énekelte Márta szólamát. Szo-
katlan volt már magában véve az is, 
bogy a Zeneakadémia teljesen modern 
operában állítja vizsgaelőadásra egyik 
növendékét, mert ilyen alkalmakkor 
rendszerint régi, az opera klasszikus 
irodalmába tartozó dalművek részletei 
szoktak szinre kerülni. 
Palay Matild tehetsége 
azonban igazolta tanárai-
nak megkülönböztető bi-
zalmát. Osztatlan nagy 
sikert aratott és a vizsga-
előadásoknál nem rendkí-
vüli nagy tapsok végére 
az Operaház vezetősége 
tette a mindennél többet 
jelentő pontot : Palay Ma-
tild másnap az Operaház 
szerződött tagja volt. 

Nemsokára alkalma 
volt a D'Hlbert opera női 
főszerepének teljes elját-
szására is és a kritika 
akkor újból megállapította 
róla, hogy nagy felada-
tokra hivatott tagja a 
színháznak. Hzóta alig 
jutott szóhoz Palay Matild, 
a műsor alakulásai nem 
adtak számára alkalmas 
szereplési lehetőségeket. 
Most végre mint Santuzza 
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s m A m i f n w MÜHLBECK KÁROLV 
ra jza ival . 

Mikor Szebenyi a kis aranykalit' 
kából eltávozott, olyanféle szédülést 
érzett, mintha édes és finom pezsgő' 
tői becsípett volna. Sokáig elgondol« 
kodva sétált a Duna partján, s a 
könnyű szél, mely a folyamról feléje 
suhant, végtelenül jól esett a lázas 
fejének... Később hazament és vacso-
ráig ugyanazokat a dalokat játszotta, 
melyek a szeszélyes kis művésznőt 
elragadták. 

IV. 
h »Csipkeverő leány« librettistája 

nem igen közelitette meg vagyon dol-
gában a Sembacbokat, de mint ga-
vallér nemcsak rajtuk tett tul, hanem 
anorfolki hercegen és az angol trón-
örökösön is. fi neve - Laczfi Sándor* 
nak bivták, egyszerű »i«=vel a szó 
végén - jóleső és kellemes derültsé-
get keltett a szerkesztőségekben és a 
bohém kávéházakban, ahol Budapest 
ifjú enerváltjai a világ dolgait meg-
beszélték. Laczfi nem volt már nagyon 
fiatal ember - harminchat felé járt -
de az ujságiró-társadalom tengeréből 
jóformán csak akkor emelkedett ki, 
mikor »R csipkeverő leány« szövegét 
megirta. Mindaddig nyomorúságos éh-
bérért dolgozott rendőri riportjain, 
vasárnaponként törvényszéki krokikat 
irt lapjának, s a harmincadik évét is 
jócskán túllépte már, mikor a parla-
menti tudósítók szindikátusába felvet-
ték. Laczfi sok különösségről volt ne-
vezetes könnyüvérü kollégái közt : 
elvileg züllött fehérneműt hordott, ké-
zelőiből gyakran hiányzott a gomb, 
nyakkendőjét újságírói pályája legelső 

napja óta viselte s bizalmasai tanú-
sága szerint szivarral a szájában aludt 
el, ha nyolckor, hosszabb lelki küz-
delem után, nyugalomra tért. De sien-
driánságának véghetetlen óceánjában 
néha virágos szigetek tűntek föl: 
Laczfi vasalt nadrágban, kecsegeorru 

lakkcipőben és nagyköveteket meg-
szégyenítő ingplasztronban jelent meg 
a törzskávéház asztala mellett, s oly 
ijesztő előkelőséget tanúsított, hogy a 
főpincér, szokása ellenére, a lókupe 
ceket megillető bajlongással fogadta. 
Ilyenkor Laczfi forintos borravalókat 
osztogatott, francia pezsgőt ivott a két 
lágytojásboz, mellyel éjszakai étvágyát 
csillapította, s oly rideg nonsalánsz-
szal forgatta a képeslapokat, mintha 
egyenesen ősei birtokáról érkezett 
volna a bűnös és éhenkórász nagy-
városba. Ezek az előkelőségi rohamok 
azonban épp oly gyorsan elmultak, 
mint ahogy keletkeztek: a vasalt nad-
rág, buszonnégy óra múlva, harmonika-
alakúvá lett, a vakító ingplasztron el-
züllött, s a kecsegeorru lakktopán be-
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lyét ismét az a kitaposott cipő foglalta 
el, melyet a gondosabb megfigyelők 
már évek óta ismernek. 

H váratlan karriér, melyen az 
örökké elégedetlen kis riporter élete 
nyarán megindult, voltaképp egy kö-
nyelmü pillanat következménye volt: 
Laczfi egy viharos éjszakán ötven ko-
rona kölcsönt fogadott el egy becsípett 
zeneműkiadótól, aki egy zajos színházi 
bemutató után a bohémek éjjeli kávé-
házába betévedt. R hazai pénzügyek 
ezidőtájt mostohábban alakultak, mint 
várni lehetett, s Laczfi betekig nem 
jutott abba a helyzetbe, bogy becsü-
letbeli adósságát megfizethesse. Más 
aligha csinált volna ebből lelkiismereti 
kérdést; de a borzas újságírót, akinek 
gőgös jelleme visszariadt attól, hogy 
idegen ember a lekötelezettjének te-
kintse, szinte egészséges álmától is 
megfosztotta a gondolat, bogy a po-
cakos agyvelő-uzsorás rosszat gondol-
jon róla. R tépelődésnek az lett a 
vége, hogy Laczfi egy délelőtt - öt 
év óta nem kelt föl ily korán, sőt a 
rossz nyelvek szerint, akkor kelt föl 
utoljára délelőtt, mikor a katonai so-
rozó bizottság előtt megjelent - gyű-
rötten és rosszkedvűen állított be a 
fényes belvárosi boltba, ahol hitele-
zője a gyanús üzleteit lebonyolította. 

- Ráér? kérdezte mogorván a 
kövér zeneműkiadótól, aki a korán-
kelő emberek nyugalmával szivarozott 
szénaboglyához hasonló Íróasztala 
fölött. 

- Kedves Laczfim, az ön számára 
akár éjjeli kettőkor is ráérek, - felelte 
az édeskés üzletember, aki, gyógyít-
hatatlan reklámbős létére, a legkisebb 
újságírót is nagyságos urnák szólí-
totta. 

Laczfi belenyúlt a télikabátja zse-
bébe s egy piszkos, cukorspárgával 
összekötött kéziratcsomót szedett elő. 

- Mivel nincs pénzem, hát arra 
gondoltam, hogy valami irodalmi mun-
kával fogom lekvittelni az adósságo-
gomat, s az utolsó tiz éjjel megfogal-
maztam egy operett-librettót. Silány 
munka és magam undorodom tőle a 
legjobban, de az operettekben, ugye-
bár, az ostobaságok is szalonképesek? 

Mindenesetre vegyen magának fárad-
ságot és olvassa végig, - hátba fel-
fedezi, hogy engem is be lebet sorozni 

a színpadi agyalágyultak táborába. 
Mindenesetre figyelmeztetem, bogy a 
kéziratom aligha ér meg ötven ko-
ronát... 

R zeneműkiadó - mit tehetett 
egyebet? — kedves és jóakaró gri-
mászt vágott, s derűs elnézéssel te-
kintett a piszkos iratcsomóra, melyet 
a költő időközben az Íróasztalára he-
lyezett. 

- Kedves Laczfim, - mondta az-
tán bizonyos szeretettel - ha az öt-
ven korona miatt vesződött, hát biz-
tosítom róla, hogy fölösleges munkát 
végzett. R viszonyok mindenesetre 
rosszak, de ez a kis pénz aligha fogja 
megakasztani az üzleti forgalmamat. 
Vigye hát csak haza nyugodtan az 
operettjét, - a pénzre én addig vá-
rok, amig saját magának jól esik. 

R riporter, aki e nyájas beszédben 
munkája lekicsinylését látta, most 
egyszerre cézári gőggel tekintett a 
kövér uzsorás dupla tokájára. 

- Édesem, — szólott aztán egy 
uralkodó herceg hüvösségével — ha 
én azt mondtam az imént, hogy si-
lány operettszöveget irtam, hát mesz-
szire felülemelkedtem azon a szín-
vonalon, melyet a maga kiadványai 
képviselnek. Ha két hónapig minden-
nap orvosságot vennék be az ötletek 
és a jóizlés ellen, még mindig külömb 
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munkát tudnék írni, mint azok az 
idióták, akik mostanában az operett-
színpadokon szerepelnek. H becses 
Ítéletét tebát mindenesette jó lesz fel-
függeszteni mindaddig, amig a »Csipke-
verő leány« kéziratát elolvassa. 

Major ur - igy bivták a zenemű-
kiadót - e kitörést oly menyei sze-
lídséggel hallgatta végig, mintha Laczfi 
a vaskoronarend második osztályát 
nyújtotta volna át neki a miniszter-
elnök megbízásából. 

— Drága barátom, maga sajnála-
tosan félreértett engem, hiszen a ta-
lentumának én vagyok a legnagyobb 
méltánylója. Éppen mert bizonyos va-
gyok benne, hogy remekmüvet irt, 
nem akarnám, hogy pár hitvány ko-
rona miatt kényszerüzletet kössön 
velem, hz uzsoráskodás és a helyzet 
kihasználása sohase volt a kenyerem. 
Ha azonban megtisztel azzal, hogy a 
kéziratát nálam hagyja, biztosítom 
róla, hogy én leszek a legbüszkébb. 

Laczfi, egy fenbéjázó gesztus után, 
távozott az irodából, Major ur pedig, 
mindenesetre a kellő gondossággal, 
kezébe vette a kéziratot s némi habo-
zás után kibogozta a cukorspárgát, 
mely a kirojtolt papírlapokat össze-

Női divat nagy áruház 

ELSNER 

fűzte. Negyedóra múlva lekönyökött 
az íróasztalra, s orrára illesztette a 
fekete csontpápaszemet, melyet egye-
düllétében használni szokott; és ami-
kor később egy lipótvárosi hölgy az 
üzletbe kérette, azt az utasítást adta, 
hogy tagadják le, mert sürgős és ha-
laszthatatlan munkája van. 

Laczfit estefelé odahivatták a szer-
kesztőségi telefonhoz. Major ur be-
szélt, még pedig oly édesen, mintha 
maga Mozart vagy Beethoven volna 
a drót végén. 

- Kedves Laczfim, tudna-e magá-
nak szakítani egy negyedórát? Ha 
akarja, én keresem föl, de legjobban 
szeretném, ha megtisztelne vacsorára 
a Ritzben, ahol kedvünk szerint ki-
beszélhetjük magunkat. Nem venné 
tolakodásnak, ba kilenckor kocsit kül-
denék a szerkesztőség elé? Vagy tudja 
mit, mást mondok magának: szemé-
lyesen fogok eljönni, amint a dolgaim-
mal végzek, nehogy valami kifogással 
megszökjék előlem. 

(Folyt , köv. ) 
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IV. 

A főpróba. 
fi premier csak a nagyközönség számára 

jelenti a darab születését, fi szakmabeliek 
számára a premier már csak keresztelő: az 
igazi születés — a család eseménye minden 
izgalmával, veszedelmével és örömével együtt 
- a főpróba, vagy szabatos színházi nyelven: 
a diszletes és jelmezes nyilvános főpróba. 

fibány ebben a szinbázi szakkifejezésben 
a szó, annyit kell belőle megmagyarázni. 
Mert például az, hogy »diszletes«, még nem 
jelenti azt, bogy a főpróbára a díszletek csak-
ugyan el is készültek. Leggyakrabban itt is, 
ott is akad még egy kis hiány, egy kis 
ácsolni való, vagy festeni való. De ezt csak 
avatott szinbázi szem veszi észre, fi nézőtér 
főpróba=publikuma azért megkapja a diszlet 
illúzióját. 

Ezekről a díszletekről általában eddig is 
- a próbák megbeszélése folyamán - töb-
bet kellett volna beszélni, fi diszlet olyan 
fontos része az operettnek, hogy most már 
teljesen elkülönitődött a színpadi munkától, 
fi Király és Magyar Színháznak például kü-
lön szcenikai felügyelője van Márkus László 
személyében, aki a darabot elolvassa és meg-
tervezi a bárom felvonás megjelenésének 
külső képét. E tervek alapján aztán a szín-
ház megfesti a díszleteket. Ez elég költséges 
passzió (ezt szokták érteni a szinbázi kom-
münikék és kritikák ragyogó »kiállítás« alatt), 
a díszletek anyaga ugyanis vászon, léc és fa. 
Mind a bárom anyagba szép pénzt lebet be-
leölni. Csinos summát kóstálnak azok a lát-
hatatlan hálók is, amelyekre a lombot ábrá-
zoló, csinosan kivagdosott zöld vászon van 
feszítve. Néha aztán egészen különleges költ-
ségeket okoznak a díszletek, mikor a szerző 
valami egészen eredetit talál ki. Hires disz-
let volt legutóbb a »Farsang« harmadik fel-
vonása, egy régi pesti Vigadó oszlopcsar-
noka Falus Elek tervei szerint. 

MAJOR HENRIK rajzaival 

flzt is mondják a főpróbáról, bogy »jel-
mezes«. Ez sem fedi teljesen a valóságot. 
Olyankor, ba két ellenprimadonna egyszerre 
lép fel egy operettben, nincs rá kázus, bogy 
a két istennő a főpróbán felvegye szenzációs 
toalettjét, amelyekkel mindegyik a bemutatón 
akar döntő győzelmet aratni a vetélytársnő 
felett. Sok olyan főpróbára lebet emlékezni, 
abol ragyogó kosztümök és pompás díszle-
tek kábították a nézőt, csak éppen a két pri-
madonna játszott régi és egyszerű ruhában, 
bogy a bemutatóra tartogatott trükkjeiket el 
ne árulják egymásnak. Mert az a bestia -
a másik - képes és holnap estére lemásolja 
a trükköt. 

Végül azt mondják a főpróbára, bogy 
nyilvános. Ez viszont azért meg nem felelő 
jelző, mert kevesebbet fejez ki avalóságnáL 
fi szinbázi levegőhöz való tartozás egész 
csomó embernek legforróbb és legerősebb 
vágya. Csak a szinbázi titkárok a megmond-

hatói, milyen példátlan ostromnak vannak 
kitéve főpróbajegyért, ba egy előkelő ope» 
rett-ujdonságról van szó. 

fi főpróba eredetileg arra való volna, 
bogy a kritikusok már a bemutató előtt meg-
ismerkedjenek a darabbal, másnap estig elég 
idejük legyen a véleményüket általánosság-
ban kiformálni, a bemutatón azután már csak 
azt kelljen ellenőrizniük, bogy a közönség 
hogyan fogadja a darabot. De a kritikusi kar 
nem több, mint tiz-tizenöt ember. Eljátszani 
egy darabot egy üres nézőtér előtt, abol né-
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hány rosszkedvű kritikus gubbaszt, tapsok 
nélkül, amelyet csak egy telt nézőtér adbat 
az előadásnak, — ez hideg és kellemetlen 
dolog, flz Igazgatónak az az érdeke, bogy a 
kritikust már a főpróbán is zajos tapsok, 
bangos kacagások, lelkes ismétlések kormá-
nyozzák a véleménye kiformálásában. így 
történt, bogy a főpróbára a szinbáz been» 
gedett közönséget is, még pedig beengedte 
Bobémiát, amelynek állampolgárai a szín-
házba úgyis ingyen mennek, tehát jelenlé-
tükkel a színház nem vészit jegyek árában 
semmit. Sőt jelenlétük hasznos, mert a telt 
báz a nézőre is, a színészre is 5a siker bal« 
vány érzésével bat. 

H főpróbák képe azonban ma már egé« 
szen másként fest, mint ezen az alapon várni 
lehetne, fl főpróba varázsa legerősebben 
éppen az olyan embereket vonzza, akiknek 
semmi közük sincs a színházhoz, flz ilyen 
»civil« ember aztán beteken át kézzel-lábbal 
dolgozik, bogy főpróbajegybez jusson, flz 
ellenőrzés kizárt dolog, fl szinbáz nemlbir 
azzal a sok színésszel, szerzővel, zenésszel, 
aki mind be akarja vinni a családját a fő-
próbára, de ezen az alapon aztán orvosát, 
ügyvédjét, szabóját, házigazdáját kötelezi le 
a főpróba-jeggyel, flzután benn akar lenni a 
bútoros is, aki a harmadik felvonás szalon« 
berendezését kölcsön adta, a mindenható 
primadonna tiz barátnője, hogy tapsoljon, a 
szerző vidéki tanítója, aki este már utazik és 
igy tovább, fl végeredmény az, bogy tizkor, 
mikor a főpróba közönsége már együtt van, 
a nézőtéren ámulva látja a titkár a soba nem 
látott idegen arcok százait, akik boldogan 
sütkéreznek a színházi intimség bűvkörében. 

Fél tiz, - ekkor már az első felvonás 

díszlete készen áll, a szereplők fel vannak 
öltözve, flz igazgató a leeresztett függöny 
mögött a színpad közepén áll és bangos szó-
vitát folytat a versiróval, aki még mindig 
nem bozta be az aktuális strófákat a harma-
dik felvonás kupléjáboz. fl zeneszerző a szín-
padon egy mohos papirmasé-fatörzsnek tá-
maszkodva rimánkodik a bárfásnak, bogy aa 
isi en szerelmére, menjen együtt mindig a 
Helyretyutyutyu refrénjében a kszilofonossal, 
mert tegnap is összeverekedtek, fl könyviró 
kézzel-lábbal dolgozza a bonvivánt : a bal-
kon-jelenetnél fokozni, fokozni, mindig csak 
fokozni, mint a mellékelt ábra mutatja. 

Háromnegyed tiz. fl függöny még lent 
van. De a karmester megjelenik a zenekar-
ban, berregő csengőjelet vált egy ismeretlen 
valakivel és hármat kocog a pálcájával, fl mo-
rajló beszélgetés árja félbeszakad. (Bár min-
dig akad egy nő, aki őrült gyorsasággal még 
befejezi a mondatot.) Nagy csend, fl karmes-
ter int, megkezdik a nyitányt. 

flz igazgató bátul áll az utolsó széksor 
mögött és számolgatja magában, hogy az 
operett, mielőtt a függöny még felment, 
negyvenezer koronájába került. Teremtő Isten, 
mikor fog ez bejönni ? Mellette a könyviró 
áll és a térdében valami kellemetlen reme-
gést érez. fl zeneszerző nem jött át a kis vas-
ajtón, amely a nézőtérre vezet. Ő ott maradt 
a színpadon, flz ügyelő pultja mellett van 
egy kis lyuk, azon át lebet nézni a nézőtérre. 
És jól lehet látni legjobb és leghűbb ellen-
sége, az ellen-zeneszerző arcát. Ha a kontra-
komponista dübös, az jó jel. Mert akkor a 
zenének sikere van. De a szegény zeneszer-
zőben megbül a vér. flz ellen-zeneszerző 
igen megelégedetten mosolyog. Ez rettenetes! 
Hát lehetséges ez ? Hát olyan rossz as a nyi-
tány? Ejnye, ejnye, pedig a fa meg a vonó-
sok együtt és hozzá a két trombita a kontra-
punkttal és a csellók a tartott tonikával, ea 
egészen jó hangszerelés. Bizonyisten jó! flz 
ellen-zeneszerző mégis nyájas arcot vág. 
Borzasztó, borzasztó. Tán csak nem... Ï Nem, 
nem, erre gondolni sem lebet, fl zene nem 
bukbatik meg. 

fl nyitánynak vége. Hűvös, udvarias taps, 
amely a zeneszerző jó nevének szól csupán, 
fl függöny felmegy. De felmegy a versiró is, 
még pedig az erkélyre, aboi a növendékek 
ülnek, bogy ott a sötétben kikémlelje a han-
gulatot. Hát bizony baj van. fl bonvivánt re-
kedt. (Pedig az ötezer korona előleget meg-
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kapta a kutya.) fl komikus vicccin nem ne-
vettek. Jön az első duett. Hidegen végighall-
gatják. No, most! fl zeneszerző hideget izzad 
a drukktól: most fognak-e ismételtetni ? Nem 
ismételtetnek. Rettenetes, fl próza folyik to-
vább. Most a szövegíró drukkol. Most! Most! 
Jön az a jelenet, mikor a márki a Katica ko-
sarát teszi fel kalap helyett. Gyenge kis ne-
vetés. Lehetséges ez ? így megy végig a fel-
vonás. fiz összes kar teli tüdőből fújja: 
• Isteni várrom, ne rejtsd el a párom...« fl 
függöny legördül. Udvarias taps. 

Ekkor példátlan izgalom szalad át az 
egész nézőtéren. Mint a zsilipjét átszakított 
tenger, ugy indul meg egyszerre a beszéd 
és vita. fl tekintetek közül igen sok az első 
sor felé fordul. Ott ülnek a kritikusok. Hátba 
az arcukról le lehet valamit olvasni. De a 
kritikusok arca szenvtelen és hideg, mint a 
márvány. Mindenki mindenkit meg fog ezzel 
az egy szóval: na? Mire bárom féle válasz 
jöhet, fl határozott, jó fiu ezt mondja: ra-
gyogó! fl roszmáju ember röv den igy fe-
lel: piszok! fiz óvatos ember vállat von és 
nem szól, csak szemöldökeit búzza fel a 
homloka közepéig. 

fl szerzőket rossz ilyenkor nézni, fl könyv-
iró ideges ember, tehát felmenekül az eme-
letre az irodába, hogy senkivel se kelljen be-
szélnie, fl versiró láthatólag rossz bireket 
hozott az erkélyről, mert végzetes arccal 
félrevonja a titkárt. H zeneszerző viccesen 
szól a karmesternek: hehehe, megbuktunk! 
De a viccelődés nem jól áll neki, mert sá-
padt és reszket. 

Kezdődik a második felvonás, fl versiró 
a zeneszerző vállára üt: -Fel a fejjel, öre-
gem! fl »Miliom-liliom«, az egy nagyszerű 
sláger a másodikban, az majd kihúz ben-
nünket!« fl pletykák a folyosó tömegén el-
hallgatnak, kiki siet a helyére, székcsapdo-
sás, bocsánatkérés. Egy elkésett hölgy az 
egész sort felállítja, mert a közepén ül. fl 
függöny tehát felmegy. Feszült figyelem. De 
az istenek összeesküdtek a darab ellen, fl 
primadonna belesült a legszebb szerelmi 
valcerba, persze, pezsgőzni, azt tud, de a 
versszövegeket főpróbára megtanulni, azt 
nem tudja, fl bonviván teljesen berekedt. 
Már nem is énekel, csak susog, fl komi-
kus kétségbeesett erőlködéssel szórja a 
vicceket. Halvány derültség a lesújtó fele-
let. Egyszer csak a nézőtér közepe táján fel-
emelkedik egy ur és szép csendesen indul 

kifelé. Hogyan ? Most ? Most, amikor legizga-
tóbb és legfeszültebb a cselekmény, van va-
laki, aki itt tudja hagyni a darabot ? 

Lezajlik a finálé, és vége a második fel-
vonásnak. Nagy baj van. Először is már fél-
egy, tehát a darab holnap este egy óráig fog 
tartani. Borzasztó bosszú, búzni kell belőle, 
flztán meg a tulajdonképpeni baj az, bogy a 
darab láthatólag nem tetszik, fl szegény 
szerzők bujdosnak a csoportok közt. Itt-ott 
egy-egy szó ballatszik ki a beszélgetésből: 
•Nem lehet tudni . . . egészen fiatal . . . a 
ruhák jók... emlékszel még Hegyi Arankára ?... 
fl téma nem ^nagyon uj...« Nagy fájdalom a 
szegény szerzőknek a diskurálások elejtett 
morzsáit felszedegetni. 

Kezdődik a harmadik felvonás. De a szer-
zők már fenn vannak az igazgatói irodában. 
Itt kiderül, bogy a komponista halálosan ösz= 
szeveszett a rendezővel és ebben az életben 
nem beszél ./ele többet. 

— Ne gyerekeskedjetek, - mondja inge-
rülten az igazgató - inkább nézzünk utána, 
bogyan lehetne a bajokon segíteni... 

Mindenki hallgat. Kínos a csend, flztán 
valaki elkezd beszélni, de legyint egyet és a 
mondat közepén abbahagyja. Minek itt be-
szélni ? Nincs segítség. Bukás, fl zeneszerző 
veszi a kalapját, nem szól egy szót sem, nem 
is köszön. Elmegy. Kinn beül egy konflisba, 
kihajtat a ligetbe. Kocsizik félötig. flkkot ve-
szi észre, hogy nem ebédelt. 

fl könyviró és a versiró együtt mennek 
el a színháztól. Keserűen mondja a könyviró: 

- Most már talán belátod, hogy miliom-
liliom, az egy blőd szamárság. 

Köszönés nélkül válnak el. Kisvártatva 
kitódul a közönség is a színházból. Lámpa-
fényből a szép, derűs nappali világosságba. 
Nem nagyon lelkesen beszélnek a darabról, 
fl darab - ugy látszik - megbukott, fl bir-
detőoszlopokon már ott van a másnapi be-
mutató-előadás nagy szinlapja. fl kis szinla-
lapon is rajta van, bogy a bemutató-előadásra 
már minden jegy elkelt. 
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Felvételek a »Három a kislárr 

Hétfőn a szerkesztőségi 
szolga belépett az előszobá-
ból és átnyújtotta nekünk A vá-
ratlan vendég szinlapját. 

- Mi ez? - kérdeztük. 
- Nem tudom, - felelte a 

derék alkalmazott, - Zugligeti 
ur van ott künn, ő adta ide, 
hogy hozzam be. 

Zugligeti megkímélt ben-
nünket attól, bogy a színlap beküldésén 
soká törjük a fejünket. Belépett és így szólt: 

- Beküldőm a névjegyemet. Ezentúl álta-
lában igen finom modort fogok tanúsítani, 
flkkor remélem, nem váratlan, hanem szí-
vesen várt vendég leszek. 

- Nem bízom az ön finomságában, -
dörmögött a segédszerkesztő. 

- Elég disznóság, — felelt finoman Zug-
ligeti, - mert nekem feltett szándékom a 
legelőkelőbb modort tanúsítani. 

- Miért? 
- Mert a szinházi világhoz tartozom, 

amelyet a király most kitüntetett. Bánffy 
Miklós gróf kegyelmes ur lett, Herczeg Ferenc 
pedig megkapta a »Pro litteris et artibus--t. 
Ez a két kitüntetés a két kiváló férfiúban az 
egész színházi világot érte, tehát engem is. 
Mély hódolattal fogadom a személyemre is 
irányuló királyi kegyet és igyekszem rá tár-
sadalmi fellépésemmel méltó lenni. 

- Tehát maga nem is reflektál a saját 
személyében kitüntetésre ? 

- Nem. Rögtön megmagyarázom, miért. 
Kérek egy koronát. 

Letettünk az asztalra egy koronát. Zugli-
geti villámgyorsan felragadta és igy szólt: 

- Íme, máris megkaptam a Pro litteris et 
artibust. 

- Miért «pro litteris» ez a korona ? 
- Mert egy közeli kis kocsmában több 

titer asztali borral adós maradtam. 
- És miért »artibus« ? Mi köze magának 

a művészethez ? 
- Még bogy mi közöm ? Hát nem művé-

szet minden héten kieszelni valamit ezért a 
koronáért ? 

így szólt lapunk kiváló barátja, fl kitün-
tetést feltűnően eltüntette, fíztán a kitűnő 
tüntető maga is eltűnt. 
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Schuber t Székes fehérváron . 
Mikor a székesfehérvári szinház 

igazgatását Fodor Oszkár nyerte el, 
a fővárosi napi sajtó, amely a vidéki 
színházi élet dolgaival keveset foglal-
kozik, erről az uj igazgatóról szokat-
lanul melegen és hosszan emlékezett 
meg. 

R következmények mutatták meg, 
hogy az előzetes bizalom nem ért 
érdemetlen embert. Fodor Oszkár 
igen értékes szinbázi munkaerőnek 
bizonyult. Szorgalmas, színvonalas, és 
ami fő : fiatalember, akinek friss és 
modern dolgok iránt félreismerhetet-
len érzéke van, de viszont kellően 
megállapodott józansága aboz, hogy 
a fővárosi színházak kész eredmé-
nyeit is értékesítse városában. 

Budapest nyomán adott legutóbbi 
sikere a »Három a kislány« volt. Fi 
mellékelt képeken kiki fel fogja is-
merni a darab személyeit. H székes-
fehérvári személyesitőket pedig meg 
lehet találni a következő névsorban: 
Tscböll : Pesti Kálmán ; Tscböllné : 6. 
Székely Renée ; Édi : Csipkés Vali ; 
Hédi: Komáromi Ilus; Médi: Koronkay 
Rózsi ; Schober báró : Majtbényi Lász-
ló ; Schubert : Falussy István ; Binder : 
Takács flntal ; Bruneder : Bakos Gyu-
la : Vogl : Bátori Illés ; Kupelwieser : 
Váradi ; Grisi Lucia : Filó Ida ; detek-
tív : Erdélyi Kálmán ; nagykövet: Kör-
ner Rezső. Ebez a névsorhoz még 
hozzátartozik Gulyás Menybért, aki 
rendezte, és Rndor Zsigmond, aki 
vezényelte a darabot. 

Fodor fővárosi arányokban csinál 
szinbázat. Ebből az újdonságból pél-
dául nyilvános, jelmezes főpróbát tar-
tott a sajtó és a szinügyi bizottság 
számára. Ez volt az első »főpróba« 
Székesfehérváron. Még bemutató előtt 
el is adták az első négy előadás ösz-
szes jegyeit. 

Fimi pedig önálló szinbáz-vezeté-
sét illeti, azt nemsokára Ibsen Henrik 
hires Peer-Gynt-jének bemutatása fog-
ja igazolni a Grieg-féle kisérő zené-
vel. Fodor a hatalmas alkotást a német 
Eckhardt-féle scenárium alapján adja 
elő. Ez lesz a nagy mű első magyar 
bemutatója, amely Budapestet is meg-
előzi. 
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A „Kék róka" erkélye 
— Szerkesztői üzenet — 

Levelet kaptunk, amely külön helyre 
kívánkozik hozzánk érkező sok-sok társa 
közül, mert emberi dokumentumul szol-
gál, h o g / a n gondolkoznak még egyesek 
ma, a világháború harmadik esztendejé-
ben Budapes ten . Medika aláírással , fér-
fias női Írással a következő levél érkezett 
hozzánk: 

„Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Huszonhár-
mán jóbarátnök, valamennyien egyetemi hall-
gatónök, komoly tanulmányaink mellett sem 
zárkózunk el a világló!, szeretjük a szépet, 
tudjuk élvezni és ezért a minap elmentünk 
Herczeg Ferenc uj darabjának az előadására. 
Hogy hivatalosan fejezzem ki magamat : tes-
tületileg jelenlünk meg a nézőtéren. Nem volt 
könnyű dolog huszonhárom darab jegyet kap-
ni egymásmelleit, de sikerült mégis és az 
élvezet, amit a „Kék róka ' , Varsán) i, Gom-
baszögi, Hegedűs, Csortos, Tanay játéka nyúj-
tott, megérte a fáradságot, hogy a vasárnap 
délelőtti pihenést feláldoztuk a jegyvásárlás 
kényelmetlenségeinek. Természetesen nem a 
földszinten ültünk. Az egyetemi hallgatónők 
legtöbbje nincs abban a helyzetben, hogy 
drága jegyet vásároljon, ha színházba akar 
menni Mi bizony csak az erkélyen voltunk, 
ott sem a legelső sorban, de mondhatom, ott 
sem lelkesedtünk kevésbbé, mintha zsöllyeken 
ültünk volna. Történetesen ugyanakkor este 
egyik hasontithatlanul kedvezőbb viszon>ok 
között élő társnőnk is végignézte az előadást 
a családjával egy erkélypáholyból. Másnap az 
egyetemen rosszalva jelentette ki, hogy nem 
érti, hogyan lehet erkélyre menni színházban. 
Vigszinházi szereplésünk szerinte kinos feltű-
nést keltelt és Herczeg Ferenc maga is meg-
botránkozott túlságosan hangos lelkesedésün-
kön. Nem Írhatunk Herczeg Ferencnek, bizo-
nyára más d^lga van, minthogy medikáknak 
feleljen. De ön, szerkesztő ur, ön talán sza-
kithat annyi időt, hogy megírja néhány szóban 
réleményét: kinek van igaza, erkélypáholyos 
kolleginánknak, vagy nekünk, akik továbbra 
íb csak erkély-jegyet váltunk a színházakban." 

Huszonhárom medikák ! Nehéz erre a 
kérdésre a „Szerkesztői üzenetek" szokott 
formájában néhány rövid szóval felelni. 
Kell, hogy önök is érezzék, hopy itt ko-
moly társadalmi problémát kell boncolni, 
ami ezúttal annál is nehezebb, mert önök 
bizonyára jobban értenek a boncoláshoz, 
mint mi. Akkor este, mikor színházban 
voltak, nem néztek kissé maguk k ö r é ? 
Nem tekintettek le a fö ldsz in t re? Nem 
vettek észre semmi változást, semmi meg-
l epő t? 
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Mi, akik hivatásszerűen ellenőrizzük a 
színházi élet vérkeringését, n-.mcsak a 
színpadon, hanem a nézőtéren is, már 
régen megállapítottuk magunkban azt, 
amit most önöknek féléiéiként kell ad -
nunk. A háború gazdasági változásai erő-
sen észrevehetők a színházakon is. Akár-
csak az emberek életviszonyai, a nézőtér 
helyei is sa já tságos módon nivellálódtak. 
Kik ülnek ma a zsö l lyéken? Vagyonok 
birtokosai , akiket nem rázkódtatott í reg 
gazdasági lag a háború, társadalmi, köz-
életi előkelőségek, akik — noblesse ob-
lige — nem mehetnek más helyre és vé-
gül nagy számban uj arcok, u j jelenségek, 
emberek, kiket eddig sohsem láttunk a 
földszinti nézőtéren : u j vagyonok, uj rend, 
u j társadalmi osztály képviselői, akiket a 
háború szökkentett magasabb nivóra. 

Egy nagy, számottevő kaszt — ne 
vegyék tőlünk rossznéven ezt a kifejezést 
— eltűnt a földszinti nézőtérről : a Jatei-
nerek osztálya. A szinházbajáró intel-
lektuelek többsége nagyon megérzi a 1 á-
borus viszonyokat, de mert szellemi élet-
szükséglet nála a színház, nem tud le-
mondani róla, tehát változott viszonyaihoz 
mérten elégiti ki. Aki azelőtt támlásszéket 
vett, ma az erkélyen ül zártszéken. Az 
erkély ma a lateiner-osztály helye, akik 
azelőtt tartották megszállva, ma a máso-
dik és harmadik emeleti karzatról nézik 
az előadásokat . Ezek a színházi nézőtér 
háborús nivellálódásai, ezeket kellett volna 
észrevenniök. 

Mondják meg tehát a páholybeli kol-
leganőnek, hogy nincs igaza. Ami ped 'g 
Herczeg Ferencet illeti : nem hisszük, 
hogy rosszalta volna az önök lelkesedé-
sét, me. t hiszen n i r c s irénak nagyobb 
öröme, mint ha lelkesednek müvéért és a 
,Kék róka" igazán olyan író müve és 
olyan színmű, hogy mindkettőért csak 
lelkesedni lehet. A huszonnegyedik medi-
kának tehát másodszor sincs igaza. 

müDésznők beudsárlási forrása 

VAS BÉLA 
női kalap áruháza 

BUDAPEST, Holló-utca és 
Király-ufca sarok. 
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Lamadin Grn\J. 

Hkik az utóbbi években figyelem-
mel látogatták a Nemzeti Zenede 
hangversenyeit, gyakran tapsolhattak 
egy legszebb szőkeségü fiatal lány-
nak, aki ritka zongorázói tehetséggel 
vált ki a gyermek-pianisták átlagából 
és bámulatosan gyors lépésekkel ha-
ladt sokat igérő művészi pálya felé. 
Scblamadinger-Lamadin Erny azóta 
elvégezte a legmagasabb kimüvelési 
osztályokat is Liszt Ferenc és Ramann 
Lina kiváló tanítványának, Rennebaum 
Augusztának vezetése alatt és kedden 
önálló hangverseny keretében lépett 
a Zeneakadémia termét teljesen meg-
töltő, előkelő közönség elé. Már tul 
volt az első nagy sikeren : október-
ben Berlin ünnepelte benne a zongora-
művészet uj női kiválóságát. Fi berlini 
közönség és sajtó elismerő, magasz-
taló ítéletét most szentesitették itthon, 
Budapesten is. Lamadin Erny előkelő 
ízléssel összeválogatott műsorában ki-
váló zongorázói képességekről és 
rendkívüli muzikális tehetségről tett 
tanúságot. Rmi elsősorban meglep, 
férfias erejű, teltségü, biztos billen-
tése. Ebhez járul magas színvonalra 
fejlődött technikája, érdekes és a mü-

vek stilusegységét soha meg nem 
bontó egyéni előadásmódja, melyen 
megérezni a modern zenészt és finom, 
zengő tónusaát. H közönség lelkesen 
és tehetségéhez méltóan ünnepelte 
Lamadin Ernyt, kinek bemutatkozó-
hangversenye a legszebb művészi 
pályafutás elindulását jelentette. 

É 

Lamadin Erny 

Előkelő, nöí divatszalon elegáns 

KOSZTÜMÖKET KÉSZÍT 
120 —, béléssel 160 — korona 

N F f l F F T r i Koronaherceg-u tca 28. 1 (Szervi ta- tér sarok.) 

Béesi blus, pongyola modellek leszállított árban 

KRAUSZ MIKSÁNÉNÁL 
Erzsébet-körut 8. s zám. I. emele t s. 

EGY A SZIVFM, 
EGY A PÁROM. 

H A L A S I P É ' E R , 
A lányok, a jányok 
hanglemezek me-
sésen sikerült fel-
vételben, Ki rá ly 
Ernőtől énekelve, 

Skorona d a r a b j a . 
Beszélőgépek 100 
kor.-tól500kor.-ig 

WÁGNER 
.Hangszer-Király" 

= B U D A P E S T = 
J ó z s e f - k ö r ú t 15. 

F t a y t t p e s árjegyzék 
Ingyen. 

Violdné f ü z ö t e r m e 
BUDAPEST, IV. Váci-utca 34 szám. I. em 5. 
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szerepet, mindakettőt a Magyar Szín-
ház színpadán, abol most a feleségét 
tapsolják a pestiek, mig ő odalenn 
a délvidéken szinigazgat és néha ven« 
dég gyanánt felléptét egy-egy fővárosi 
attrakciót. így léptette fel most a fele* 
ségét, aki valaha kisebb gázsival is 
játszott nála, de most ragaszkodott a 
népszerű pesti primadonnát megillető 
magas fellépti díjhoz. 

Balla nemcsak jó férj, hanem jó 
színigazgató is. Miután mint férj hiába 
próbált lealkudni belőle, mint szin-
igazgató készséggel elfogadta a mű-

vésznő feltételeit. És 
jól járt vele. Mert Zom-
borban zsúfolt házak 
tapsolták MartonErzsit, 
aki a »Szépaszszony« 
címszerepét játszotta el. 

Mert Marton Erzsi-
nek más színésznőkhöz 
képest irigylésre méltó 
helyzete van : nagysze-
rű alkalma van folyto-
nosan fejlődni. H Ma-
gyarban emlékezetes 
sikerrel játszotta el a 
»Királynőm, meghalok 
érted« főszerepét. Más 
színésznő ilyenkor 
kénytelen várni az uj 
szerepig. De ő részint 
az ura társulatánál 
játssza a legpompásabb 
szerepet, a Szépasz-
szonyt, részint a Ma-
gyar Színházban egész 
csendben eljátszotta 
egy vasárnap délutáni 
előadáson a »Kaméliás 
hölgy«-et. így aztán 
lehet rohamosan fej-
lődni. Hz utóbbi sze-
repben pláne olyan 
sikere volt, hogy az 
utolsó felvonás nagy 
jelenetében egy meg-
hatott gyerek igy kiál-
tott fel a nézőtérről: 
»Ne sírjon, néni.« 

Nem is sir, mert 
most nagyszerű feladat 

B. Marton Erzsi m i n t -Szépasszony-. Csillag Erzsi felv. várakozik rá. H Magyar 

B. Marton Erzsi — D.-nél. 
H Magyar Színház kitűnő művész-

nőjének, Marton Erzsinek, »B« betű 
van a neve előtt. H művésznő most 
ennél a B.=nél volt vendégszerepelni. 
H nagy kezdőbetű mögött ugyanis a 
férje rejtőzik, Balla Kálmán zombori 
színigazgató, akit szinész gyanánt is 
jól ismer a budapesti közönség: Balla 
két darabban is fellépe t Budapesten. 
Ó játszotta Hevesi Sándor »flpja fia« 
című vígjátékában az apát, valamint 
Biró Lajos »Rablólovag««jában a cim-



Király a 
Berger-ká-
véházban. 

Beöthy László 
színházainak 

tagjai tudvalévően a Ber-
ger-kávéház törzsvendé-
gei. A baloldali fal mel-
lett lévő főasztalnál , 
amelynél Az Est szer-
kesztősége issza feketéjét 
ebédután, fogyasztják el 
teájukat a Mdgyar és a 
Király-szinházak művé-
szei. Stílusosan és ter-
mészetesen ide jár Király 
Ernő is, aki nagyon büsz-
ke, hogy róla már szín-
házat is neveztek el Bu-
dapesten. A napokban 
csendesen kanalazta teá-
ját, olvasta újságját , 
mikor egy repülő-á tus 
zavarta meg nyugalmá-
ban. Halk köszönés után 
lerakta ládáját a már-
ványasztalra és sorra kí-
nálta portékáját a bosz-
szus művésznek. 

— Tessék, egy gyö-
nyörű zsebkés . 

— Köszönöm — 
mondta Király, — nem 
kell. 

— Hát egy öngyújtó. 

5ZINHÄZI ELET 29 oida; 

— Az sem. 
— Talán egy zsebtükör, u r a s á g a ? 
— Tegye el. 
— Parancsol egy noteszt ? Sorsjegyet? 
— Hagyjon kérem békében . Látja, 

hogy nem veszek semmit . Maga tartsa 
meg a portékáját, én megtartom a pén-
zemet. 

Mikor a házaló elment, a jószivü Vág• 
Béla megkérdezte Királytól: 

— Miéit voltál olyan sz igorú? 
— Mert Király vagyok. „Megtartom és 

másokkal is megtartatom." 

B. Marton Erzsi mint »Szépasszony-. Csillag Erzsi felv. 

Szinbáz egyik legközelebbi újdonsága 
Szász Zoltán »Kedves mester! cimü 
darabja. El lebet árulni, bogy ennek 
az érdekes darabnak ő fogja játszani 
a női főszerepét. R szerzőhöz egy 
kabala hozzákapcsolja: mikor Szász 
megkötötte Beöthy Lászlóval a darabra 
vonatkozó szerződést, az igazgatósági 
iroda táján járkált véletlenül Marton 
Erzsi. Bekérették őt és felkérték, hogy 
tanú gyanánt irja alá a szerződést. 
Ez meg is történt. így lett Marton 
Erzsi a Szász Zoltán tanuja. R be-
mutatón viszont Szász lesz a Marton 
Erzsi sikerénfck tanuja. 
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A meghosszabbított 
Szövetségese^. 

Sok érdekes karriert arattak már 
darabok is, nemcsak emberek. Har-
sán yi Zsolt A szövetségesek cimü da-
rabja bosszú időn belül a legszebb 
karriert csinálta, ami egyfelvonásosnak 
jutott valaba. Tavaly került szinre az 
Hndrássy-uti Modern Szinpad műso-
rán. Nem készült szenzációnak, a 
Kabaré afféle műsor záró tréfának 
szánta, amely a távozó vendéget vidám 
bangulatban búcsúztatja el. fi bárom 
szerepet Huszár Károly, Rózsahegyi 
Kálmán és Békeffi László játszották a 
bemutatón. 

Erre mi történt: az történt, bogy 
egy bét alatt az egész városban szét-
szaladt a szenzáció bire. fiz emberek 
lelkendezve küldték egymást a Szö-
vetségesekhez. Kőszinbázak esemé-
nyei elhalványodtak a kis tréfa sikere 
mellett. Olyanok, akik nem is járnak 
színházba, kibújtak a lakásukból és 
elmentek kacagni a Szövetségeseken, 
fi kis darabot százharmincszor ját-
szották egymásután. Ez a darab élte 
meg a magyar Kabaré- és Orfeum-
világ első százas jubileumát. Még az 
uralkodóház figyelmét is felkeltette a 
nagy siker. Auguszta főhercegasszony 
az udvarhölgye utján kérte fel a szer-
zőt és a szereplőket, hogy a darabot 

Somogyi Nusindl, a hallban. 
Kevés olyan kedves, jó fiu van a 

világon, mint Somogyi Nusi, a Télikert 
jelenlegi primadonnája, de egyszer-
smind Beöthy László jövendő tagja. 
Mert azt már hirül adtuk, hogy a 
jövő szezonban a művésznő egy cím-
szerepet fog kreálni Beőthynél, az 
Utabi leány cimü operett címszerepét. 

Egyszóval kevés olyan kedves, jó 
flu van a világon, mint ő. Nem mintha 
a nézőnek nem jutna eszébe, bogy nő, 
akinek tapsol. De a Somogyi Nusi lé-
nyében van valami pajtáskodó, cim-
bora-szerű vidám bobémvonás, amely 
igen jótékonyan különbözteti meg a 
primadonna-természet átlagától. Sze-

bozzák szinre az ő jelenlétében, ami 
meg is történt. 

fi Fővárosi Orfeum aztán most 
aratja le a darab igazi sikerét. Hz 
orfeum élesszemü igazgatói felfedez-
ték, bogy a darabban mekkora nép-
szerűség rejlik még. Huszár Károly, 
a szenzációsan alakitó német katona, 
az Orfeum tagja volt úgyis: az igaz-
gatóság megszerezte az ő számára a 
Szövetségeseket. H pompás Rózsa« 
hegyi méltó utódját is megtalálták 
Mészáros Hlajos, a Nemzeti Szinbáz 
kedves tagja, személyében. H pincért 
a zamatos bumoru Hunyadi játsza. 

H példátlan siker mértékéről az a 
temérdek levél adhat számot, amelyet 
hozzánk hoz a posta. Különösen a 
frontról jön sok levél, amelyben száz, 
meg száz katona kérdi, hogy meddig, 
játsszák még a Fővárosiban a Szö-
vetségeseket, mert akik februárban 
jönnek haza szabadságra, azok okvet-
lenül látni szeretnék. 

Mi az egész levélcsomót hivatal-
ból át.ettük a Fővárosi Orfeum igaz-
gatóságához. H februárban hazajövő 
katonák nevében kértük a direkciót, 
bogy a Szövetségeseket még egy hó-
napig tartsa műsoron. Kérésünknek 
valószínűleg meglesz a foganatja. H 
Szövetségesek pompás humora való-
színűleg még februárban is a köny= 
nyékig fogja kacagtatni a publikumot. 

rétik is a kollégái, tüzön-vizen át-
mennének érte. Hmi nincsen minden 
önzés nélkül. Mert köztudomásu dolog, 
hogy Somogyi Nusinál szenzációsan 
lehet vacsorázni. 

H hires Nusi-vacsorák most uj 
székhelyet kaptak. H háziasszony el-
költözött régi lakásáról és a Szent-
királyi-utca hatos számú házában ren-
dezett be uj ottbont magának. Ez az 
a lakás, amelyről most legendákat 
mesélnek a színházi világban. Hogy 
milyen ízléses, milyen pompás; milyen 
otthonos mégis és hogy milyen nagy-
szerű bohém-összejövetelek történnek 
Budapest legkedvesebb pontján : a 
Somogyi Nusi halljában. Nem lehet 
most bobém-társaságba menni, bogy 
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az ember ne hallaná magasztalni en* 
nek a halinak vendégmarasztaló, intim 
kedvességét. 

Itt fogadja naponkénti vendégeit 
Somogyi Nusi, a legszívesebb vendég-
látó, akit a lakásában szinte meg sem 
lehet ismerni. Amilyen érdekes és 
egzotikus a színpadon, amennyire 
megragadóan bizarr tud lenni hires 
táncában a színpadon, olyan egyszerű 
és házias cttbon. Áki a színpadon 
látja fecsegni, forrni, hancúrozni, el 
sem képzelné, hogy ez a boszorkányos 
ördögmotolla a szinpadon kivül igen 
szolid, korán kelő nő, aki folyton 
sportol. Hol lovagol, hol tenniszezik, 
bol skizik, bol ródlizik, bol vivó-órát 
tart, de sohasem múlik el napja sport 
nélkül. Ez az egyik passziója, a má-
sik meg a vidám, meghitt bohém-
társaság abban a bizonyos hires ball-
ban., 

Ámbár az ebédlő se kutya,-mond-

ják a látogatói. Mikor rendes társasá-
gát megbivta lakás-szentelőre, olyan 
vacsorát „adott, bogy attól imádkozni 
lehetett. O maga főzte. Mielőtt elment 
játszani este, mindent apróra elkészí-
tett a paprikás csirke, a töltött ká-
poszta és a fánk számára. H Télikert-
ből negyedóránként telefonon adta a 
további utasításokat a konyha számára 
és ugyancsak negyedóránként telefo-
non vette át a jelentéseket arról, hogy 
hogyan pubul a csirke, izesedik a töl-
telék és pirul a fánk. Mikor az ope-
rettet befejezte, kocsin hazarobogott, 
megtette a konyhában a végső had-
vezéri intézkedéseket, azután meg-
kezdődött a vacsora. Á vendégek még 
most is ennének, ha másnap délután 
Somogyi Nusinak dolga nem lett 
volna. 

Délután tudniillik tanul. Angolul, 
franciául, mindenféle nyelven. Nem 
titkolja, hogy nagy tervei vannak. 

Somogyi Nusinál. Mészöly fetv. 
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Hangversenyek előtt. 
A legöregebb hangverseny látogatók 

sem emlekeznek olyan zenei szezónra, 
mint amilyen az idén van Budapesten, 
a háború harmadik esztendejében. Páris, 
a szajnaparti zenei világváros, csak 
hébe- korba mer hangversenyeket ren-
dezni, azokat is csak c-endes matinék 
alakjában, — nálunk majdnem minden 
estére esik egy hangverseny, de — mint 
a nap'ár mulatja — egyre gyakoribb az 
olyan est, amikor két hangvt rsery közt 
kell választania a buzgó zenekedvelőnek. 
Ami pedig a legnevezetestbb: csupa 
elsőrendű, komoly művészi produkció 
kerül a közönség elé. A koncertirodák 
versenyezve buzgólkodnak, hogy minél 
különbet nyújtsanak. A Lyra hangver-
senyig i zgaósá? hü marad tradícióihoz: 
válogatottan nyuitja a kiválóságokat. A 
közóhajnak engedve második szereplé-
sekre nyerte meg A urz Zel i át, a bécsiek 
viUghirü koloratur-primadonnáját, Nyir-
egyházv Ervint, a tizennégyéves imgyar 
csodazongorást és Dr. Wüllner Lajost, 
a nagyszerű német szavalómüvészt. El-
hozza Lvngíin Máriát, akinek művésze-
téről valóságos diad^lhimnus'okat irnak 
a német lapok és Wiesenthal Gretet, a 

modern táncművészet egyik legkiválóbb 
képviselőjét. 

A Rózsavölgyi és T á r s a cég továbbra 
is a mogyar művészet jegyében rendezi 
h ingversenyeit. „Minek menjünk a kül-
föídre — mondta a cég egyik főnöke — 
mikor itthon annyi tehetség van! Kell e 
jobb zongoraművész Dohnányi Ernőnél? 
Van-e kitűnőbb hegedűs Vec.-ey Ferenc-
nél ? Játszanak újra Dohnányi is, Vecsey 
is. Külön-külön és együtt. A Fúvós 
Quintett, melynek egyre növekszik nép-
szerűsége, dus műsorral rendezi harma-
dik kamaraestjét. Eljön újra Lhevinne 
is és a kitíinő Dohnányi—lJubay—l\er-
pely trio folytatja nagysikerű működését. 

Fiatal tehetségek mellett rég bevált 
nagyságokat hoz a Llarmonia. A fiatalok 
közt Mát.hé Irmáé lesz az első debut a 
jövő héten, a régi nagyságok közül Bur-
master Willy jön el újra. Rendkívül ér-
dekesnek Ígérkezik az a történeti jellegű 
kamaraest, amelyen Landowska Wanda, 
a világjhirü berlini clavicembalo művésznő, 
Griimmer Pál bécsi gordonka-müvész, 
Ilubiy Jenő, zeneművészetünk egyik 
büszkesége és Ilammerschlag János, a 
kiváló orgonaművész működnek közre. 
Folytatja a szonáta esték sorozatát Ilubay 
Jenő és Szendy A pád is. 

H o n j a : v e r s e n y = n a p t á r . 

Jan. 29. Népopera VII filharmóniai hangv. Wagner-est — 

Jan. 30. Vigadó Mathé Irma hegedüművés/rö Harmónia 

Jan. 31. Zeneakadémia Oppier Elza Wolf Hugó-est Rózsavö'gyi 

Febr. 2. Vigadó Kurz Zelma 11. hangverseny Lvra 

Fenr. 2. Zeneakadémia Fúvós quintelt III. kamaraest Rózsavölgyi 

Febr. 3. Zeneakadémia Dohnányi Einó zongora-est Rózsavölgyi 

Febr. 4. Zeneakadémia Hubay—S?endy szonáta-est Harmónia 

Febr. 5 Népopera VIII. fi h irmoniai hangv. Waller Bruno — 

Febr. 5. Zeneakadémia Dr. Wüllner Lajos 11. szavaló-est Lyra 

Febr. 6. Vuadó Burmester Willy hegedűművész Harmónia 

Febr. 7. Zeneakadémia Baán Gizella ária- és dilest Mery 

Febr. 10. Zeneakadémia Hubay- Hammerschlag történ, kamaraest Harmónia 

Febr. 11. Vigadó Ivogűn Maria ária- és dalest L\ ra 

Febr. 14. Zeneakadémia Wiesenihal Grete tánces t Lyra 
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jelenet »fi frakkos haramia« cimii filmből. 

Királytigris III. 
Wanvicl< fellépte az Omniában. 

fl Projektográf idei slágerei között 
a szenzáció erejével hatott pár hónap-
pal ezelőtt az első Királytigris film, 
amely egy érdekfeszítő bűnügyi rej-
tély keretében uj gonosztevő tipust 
vitt a mozivászonra. Ës a közönség 
soha még egy filmattrakciót sem foga-
dott oly nagy érdeklődéssel, mint ezt 
a defektiv filmspeciálitást, az amerikai 
filmgyártásnak és filmművészetnek 
remek alkotását, fl Királytigris egy-
szerre fogalom lett a moziközönség 
előtt és a Királytigris alakjában a bű-
nözésre hajló, geniális de mindenkor 
nagystílű gonosztevő uj díszpéldányát 
látta életre kelni, fl Királytigris neve 
alatt Zimony Valentine rejtőzik, ez a 
nagy koncepciójú, széles látókörű, uh 
gonosztevő, aki bár magasabb körből 
származik, bűnöző hajlama következ-

tében nem tudja sohasem megtagadni 
önmagát. 

fl Királytigris film sorozatnak eddig 
két érdekfeszítő részét hozta forga-
lomba a Projektográf. flz első filmnek 
a Királytigris volt a cime, a második 
rész fl dilettáns gonosztevő (Király-
tigris II.) cimet kapta, fl mostani leg-
utolsó filmnek pedig A frakkos hara-
mia (Királytigris III) a cime. Ez a 
harmadik film tárgyánál és frappáns 
bonyodalmánál fogva a nagy sikerű 
detektivsorozat előbbi két darabját is 
felül fogja múlni. Természetes, hogy 
a címszerepet ezúttal is a legnépsze-
rűbb és legelegánsabb filmművész 
Robert Warwick személyesiti meg. 
Ebben a szerepében különösen geni-
ális színésznek bizonyul. De maga az 
egész film a filmművészet és tecbni= 
kai rejtély csúcspontját jelenti. Bizo-
nyos, hogy az Omniában, aboi a 
Királytigris III. január 23-tól kezdve 
látható ismét százezreket fog extázisba 
ejteni ez a grandiózus film. 
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Az Apolló-Kabaréból. 
Isten veled Hunyadi!" „A táncos figaró 

Az még valóban nem fordult elő a 
kabarék müsorbeszámolójának történeté-
ben, hogy alig pár nappal a legutóbbi 
bemutató után egy második bemuta tó 
műsor sikeréről kellten beszámolni a 
krónikásnak. Az Apolló kabarénál persze 
ez nem hat meglepetésszerűen. Meit min-
denki tudja hogy a siker fokozásában 
Budapest egyik szóraVozóhelye sem tudja 
elérni azt , amit ez az igazán mintaszeiü 
kabaré produkál . 

Az Apolló-kabaré mult csütörtökön 
mutatta be a szokatlanul gazdag, első-
rendű kabaré-nivón álló műsort és ime 
négy napra rá egy pompás pó tprogram-
mal h p t e meg a kabaré hűséges közön-

p - v m m 

Mály Gerő az FipoUó»Kabaré tagja. 

ségét. Ennek a pót programmnak a k i u j a 
az a kis kabaré-tréfa, amelyben a kabaré 
legújabban szerződtelett lagja , Mapjan 
Lajos, a volt Nagy Endre kabaré, u tóbb 
pedig a Király-Szinház ki tűnő művésze 
lép fel. Gábor Andor a legnépszerűbb 
magyar kabaré iró irt számára egy ötle-
tes, csat tanós, akiuális kabaré tréfát „A 
l isztnagykereskedőnél" c imen. Természe-
tes, hogy a börzedalok népszerű inter-
pretálója ebben a kis da rabban is egy 
mulatságos zsidót ipus személyében, ez 
úttal egy kitűnően megrajzolt árdrágí tó 
l isztnagykereskcdő maszkjában ágál a kis 
színpadon. 

Hogy mi módon lehetne a lisztet 
maximális áron felül eladni, az i rányban 
t rgyal a l i sz tnagykeresktdő a vtvövel 
és mondani is felesleges, hogy mindkettő 
nagy raffinériával szeretne a másik eszén 
uljárni avégett, hogy az üzletből haszna 

legyen. Magyari pompás f iguráját nem 
elég szóval dicsérni, azt mindenkinek 
meg kell nézni, oly f rappáns és mulaltató. 
Sándor József szintén elsőrendű alakítást 
nyújt a partnere szerepében. 

Da hát nem csupán ebben az igazán 
elsőrendű kis kabaré t i é fában metül ki a 
pót -műsor , amelynek kedvéért a pótbe-
számolót érdemes volt megírni. Mert a 
magánszámok gazdag és változatos soro-
zata szintén bővült a csütörtöki ben uta ó 
óta. Szőllősi Rózsi egy u jabb , jóízű kup-
iéval vált ki f renet ikus tapsokat a közön-
ség stirü soraiból . A p o m p á s kupié cime 
„Juj az a Gólem", amelynek Harmath 
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Imre irta a szövegét, az invenciózus mu-
zsikát pedig ilartbon Géza komponálta 
hozzá. Ez a magánszám ugy szövegben, 
mint zenében a legnagyobb népszerű-
ségre tarthat számot. 

Hatás tekintetében természetesen Ma-
isyari Lajos mókás kabarészámai sem 
maradnak a most emiitett magánszám 
mögött, Magyari két magánszámmal sze-
repel ezen a műsoron. Az egyiknek 
,Rendeletek" a cime, szövegét Ilarmath 
Imre irta, zenéjét Reinitz Béla szerezte. 
A másik szintén f rappáns kabarészáma 
„Az én bubánatom" cimtí dal, amelynek 
szövegében Gábor Andor pompás humo-
rára az e lső szavak hallatára rá lehet is-
merni. E dal zenéjét is a kitűnő Reinitz 
komponálta. 

Ez u j szenzációk mellett, persze azok 
a további nivós kabarészámok is meg-
teszik a maguk léleknemesitő hatásukat , 
melyekről a bemutató utáni beszámoló-
ban, a „Színházi Élet" krónikásának már 
alkalma volt beszámolni . A közönség 
különösen jól mulat Nádas Sándor „Is-
ten veled Ilunvadi!" cimíi egészen 
egyéni módon megirt kabaré- tréfáján. 
Úgyszintén falrengetö tapsban és neve-
tésben tör ki a közönség, minden egyes 
előadáson Kőváry Gyula „Circi és a 
gyermeknevelés" cimii kis komédiájának 
a láttára. A táncos íigaró c. énekes je-
lenet Lenkeffi Icának ar ra ad alkalmat, 
hogy a régmúltnak háromféle és a mai 
kornak eçyik divatját ruhában , táncban 
és f r izurában bemutassa. 

A pótszámokkal ily módon gazdagított 
elsőrendű műsornak az összeállítása Iler-
vay Fr igyes érdemes munkájá t dicséri, 
mig a gondos és nagyszerű rendezésért 
Szabolcs Ernőnek jár ki a dicséret. 

Az Apolló kabaré e havi rekordmü-
sorának is bizonyára állandóan zsúfolt 
nézőtér fog tapsolni . 

A Kristdl^palota 
februdrja. 

— Berlini attrakciók Budapesten. — 

Hisszük, hogy lesz még alkalmunk 
teljes érdeme szerint méltányolni azt a 
hatalmas műsort, melyet a Kristálypalota 
február hónapban mutat be. De annyit 
már most is leszögezhetünk, hogy messze 
felülmúl mindent, amit varieté színpad 
eddig h i son ló at trakciókban hozott. 

Milda Breiten, a Kristálypalota vendége. 
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Keiden , érdekes társaság indul útnak 
Berlinből. A lefoglalt Pullmann-kocsi 
kényelmes ülésein egymás mellé kerülnek 
Berlin legnépszerűbb attrakciói. 

Berlinben járt magyarok teljes nagy-
ságában fogják méltáryolni a meglepe-
tés t : a Ilerrníeld-színház megérkezik 
a Kristálypalotába. M iga Herrnfeld 
igazgató, egymagában is elsőrangú S2ám. 
Berlin egyik legnépszerűbb komikusa, ki 
eszközeiben, egészen egyedülálló, néhány 
nap alatt meg fogja hódítani a pesti kö-
zönséget is. Társulata a legjobb erők-
ből áll. 

Nevetni a k a r s z ? — kérdi a berlini 
ember. 

— Hová menjek? 
— C^ak a zsebkendő-szinházba. 
Zsebkendő szinház. Taschentuch The-

ater, ez a Herrnfeld szir.ház, hol köny-
nyezni kell a nevetéstől. 

Az a darab amelyet Pestre hoznak a 
„H luiierer J )kele" szintén jól ismert 
Berlinben. Ez a kivételes „két zsebken-
d ő i " d i rabok közé tartozik. 

A Herrr.feld-szinház meg fogja hódí-
tani Budapestet, mely mi rd ig hálás volt 
azokhoz, akik megkacagtatték. Herrnfeld 
és színészei pedig mesterei a vidám-
ságnak. 

Eljön Milda Breiten is, a Budapesten 
már jól ismert berl ni dizőz. Hányan va-
gyunk, kik estéről-estére elmertünk í reg-
hallgatni a „Servus Du"-t , kik s/ázszor, 
ezerszer végighallgatnánk Milda Breiten 
dalait. Mindig friss és mindig uj. Játé-
kában igen közel áll Pesthez, talán az 
itteni nagy és gyors népszerűségének 
egyik titka. 

Eljön Aíra is. Vigyázzunk erre a 
névre. Afra. Néhány nap és a város 
visszhangzani fog tőle. „Afra, a röntgen-
szemű hölgy" igy nevezték el Berlin új-
ságjai és boldog volt a riporter, ki köze-
lébe férkőzhetett. Azt hisszük a Winterri-

láz alkonyát jelenti Afra megjelenése, 
kinek rejtélyes produkciói előtt * laikus 
és a tudomány embere egyforma csodál-
kozással áll meg. 

Iladges és Billed is Berlinből jön-
nek. A világ egyik legérdekesebb és leg-
értékesebb táncos párja. Mindig tiszta 
művészi eszközökkel dolgoznak és mir.dig 
nagyszeiüen meg tudják választani szá-
maikat. Mérey igazgató bí'csi kollegájával 
Belltimerrel, az Apolló Theater igazga-
tójával Bulgáriába küldte el a kitűnő 
táncospárt, mely bolgár nemzeti táncokkal 
tért onnan vissza. 

A berlini névsort befejezik Polly és 
Puck az aeroplán-zsonglőrök. 

A pesti együttes most is a legjobbat 
fogja nyújtani. Ferenczy Károly és Uj-
váry Károly állnak a sor élén, a női 
tagok névsorában pedig egy uj név is 
szerepel : Sugár Valynak, a pesti társa-
ságban jól isriert, sokat szereplő színész-
nőnek neve. Sugár Valy tavaly a Rákosi-
nö /endék-e lő jd í son tünt fel és azóta 
igen szépen fejlődött. Egyébként felvonul 
a régi nótások diszes sora, élükön Bor-
dás Rózsival, ki műsorról műsorra egyre 
jobban meghódítja a közönséget. 

Egész sereg kabaré-tréfa és magán-
szám egészíti ki még a műsort, mely 
gazdag, változatos és vidám lesz. És saj-
nálatial konstatáljuk, hogy az 1917. év 
nem szökőév és igy csak 28 napig játsz-
hatja a Kristálypalota februári műsorát. 
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A y o g h i háza. 
Uj Wegener-film a Mozgókép-Otthonban. -

Paul Wegener, ez a rendkívül ere-
deti cs érdekes színházi egyéniség a 
mult szezon végén a berlini művé-
szeti lapokban és filmszak orgánumok-
ban bosszú cikket irt, amelyekben a 
filmről alkotott felfogását, nézeteit és 
véleményét ismertette. E cikkben min-
den alkalommal elismerte a film nagy 
értékeit, de rendszerint hangoztatta, 
hogy a filmművészetnek egészen más 
irányban kellene fejlődnie, mert a mu 
irányzat irodalmi irány, a film pedig 
természeténél fo va a képzőművészet 
egyik ágának tekintendő. Nem irodalmi 
eszközökkel kell tebát hatni a filmnek, 
hanem képzőművészeti eszközökkel, 
flmi népiesebben annyit jelent, bogy 
nem irni,elmondani kell a filmen az ese-
ményeket, hanem láttatni, megmutatni. 

Mikor e cikkek megjelentek, a szak-
errberek mosolyodtak és azt mondták, 
hogy könnyű papíron beszélni és irni, 
de meg is kell csinálni, ami elmélet-
ben olyan szépen ba gzik. És nem 
hiába nevezte el Keszler József, a ki-
tűnő kritikust kutyafejű színésznek 
Wegenert, a nagy m ivész a gúnyos 
felszólításokra tény eg áttette a gyakor-
latba is érdekes és értékes elveit. Há-
rom filmet készített el a szezonban és 
mind a bárom a legnagyobb szenzá-
ciót keltette Berlinben és nálunk a 
szakközönségnél. Csupa eredeti ötlet 
és az érdekes elvnek pompás gyakor-
lati megvalósítása. 

Természetes dolog, hogy a Mo^gó-
kép-Otthon, amely mi ;den nagyértékü 
és művészi attrakciót megszerez, meg-
szerezte a második Wegener-filmet is 
közönségének. Ez a másod k Wegener-
film -fl jo bi bá a« cimü fantasztikus 
dráma, amely bétőn kerül bemuta-
tásra a Mozgókép-Otthonban. Termé-
szetesen egészen uj zsánerű, értékes 
és különleges attrakció ez a fi m is, 
amelyben teljesen kifejtésre jutnak 
Wegener művészi elve . ß fantasztikum 
már az alapgondolatban is megnyil-
vánul, amennyiben a dráma egyik lé-
nyeges alapötlete egy indiai varázsló, 

a Yogbi bűvös itala, amely az embert 
láthatatlanná teszi. Természetesen ezt 
az alapötletet csak egy geniális iró 
fejthette ki drámában és csak egy ge-
niális rendező konstruálhatta meg ugy, 
hogy a közönség érdekeit lekösse. Te-
kintettel arra, bogy a filmnek ugy ren-
dezője, mint szerz. je Wegener, a geni-
álitás teljes mértékében rendelkezésre 
állott. És Wegener mindkét minőségé-
ben nagyot produkált, rt dráma egész 
cselekménye, felépítése és témája nagy-
szerű és uj, rendezése pedig egyik 
meglepetést a másik után nyújtja, hogy 
ne említsünk egyebet, van a filmen 
egy részlet, ahol két láthatatlan ember 
viaskodik, birkózik egymással és e 
jelenet egyike a legszenzációsabb 
filmtrükköknek. 

Külön meg kell emlékeznünk Lyda 
Salmonováról, aki már Wegener ed-
digi filmjeiben is játszotta a női fő-
szerepet és aki most egy indiai leány 
szerepében remekel. 

Kétségtelen, bogy a filmnek nagy 
sikere lesz és a közönséget le fogja 
nyűgözni, Wegener nagy alkotó zsenije. 

Paul Wegener és Lydn Salmonowa. 
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H A L L Ú mm 
A hadifogoly a cime Hevesi Sándor uj darabjá-

nak, amelyet február 9 én fog be-
mutatni a Nemzeti-Szinház. A hadifogoly I 
Ferenc király, akit győzelmes vetélytársa, V. 
Károly császár a párisi csata után foglyul ejt és 
a madridi Alcazar börtönébe zárat. A darab 
arról szól, hogy a fogoly hogyan lesz úrra a 
raötartó felett az emberi kellem, az elmésség 
és a grácia adományai által. A végén a fogoly 
Ferenc lesz az ur es a győztes Karoly lesz a 
legyőzött. Ferencet Odry Árpád, Károlyt Peíhes 
Imre játssza Két pompás női szerep is van a 
darabban. Eleonóra portugál királynét Paulay 
Erzsi, Valois Margitot pedig Váradi Aranka 
fogja személyesíteni. A Károly kancellárját Gát 
Gyula, a költőt Horváth Jenő, Ferenc hü embe-
rét Fehér Gyula játssza, de igen fontos szerrp 
jutott Kürti Józsefnek, Kürthy Györgynek és 
Lugosi Bélának is. Az első és harmadik felvo-
nás díszlete Károly egy termét ábrázolja, de 
ennél sokkal fényesebb a második felvonás szín-
helye, Ferenc börtöne, í melyet a fogoly királyért 
rajongó madridi nők ajándékai pompás és intim 
fészekké varázsolnak Az újdonságból már javá-
ban folynak a próbák a szerző személyes veze-
té e alatt. 

Molnár Aranka hosszú ideig seholsem lépett fel. 
Tavaly megcsinálta azt a rekor-

dot, hogy augusztusig 289 estén játszott. E pá-
ratlanul à ló teljesítmény után hosszabb pihenőre 
volt szüksége. A jövő héten azonban ismét 
munkába lép a kedves művésznő, hogy az aján-
latok hos>zu sorának eleget tegyen. Január 
utolsó naoján Győrbe utazik, majd az aradi 
színház vendége lesz, aztán a temesvári szín-
házban vendégszerepel. Mindenütt Ráskai Fe-
renc nagysikerű társadalmi színmüvének, a Hi-
vítalnoklány nak parádés címszerepét játssza 
el, azonkívül eljátssza a Náni és a Böthök uram 
sze-encseie főszerepeit is. Vidéki vendégjátékai 
után Korcsmáros Nándor egy ötfelvonásos film-
jét fogja a Tátrában eljátszani a felvevőgép előtt. 
Mírciusban valószínűleg eleget tesz a Kristály-
patofa meghívásának, hogy egy érdekes egyfel-
vonásoshan mint Beregi Oszkár partnere fel-
lépjen. Áprilisra is van már ajánlata: egy érde-
kes vendégszereplés, amelyről egyelőre nem 
lehet többet elárulni. Szóval az idei szezónban 
is olyan kilátásai vannak, hogy hosszabb pihe-
nőre k'Sz szüksége. 

Sámson és Delila, Saint-Saëns szép operája, rég-
óta nem szerepelt az Operaház 

műsorán. Most ismét fel fogják eleveníteni, mert 
Delilának Szamosi Elza tavozása óta üresen 
maradt szerepére megtalálták az uj személyesí-
tőt a fiatal Máthé Rózsi személyében. A reprizt 
Tango tanítja be és ő is fogja dirigálni. 
Hirom reprizt készít e'ő a Nemzeti Szinház 

Hevesi Sándor uj darabja mel-
lett. Az első felújítással a szövetséges német 
nemzet nagy irója, Lessing, emlékének áldoz a 
színház, amennyiben felújítja a Bölcs Náthán-i. 
Ezután A kaméliás hölgy felújítása következik, 
majd a rég nem játszott Fedóra reprize kerül 
sorra. A két utóbbi repríz címszerepeit P. Már-
kus Emma fogja játszani. 

Pásztor Árpád, kinek „Vengerkák" cimü regénye 
az utóbbi évek legnagyobb re-

génysikerei közé taitozik. uj darabot fejezett be. 
Cime: Az örök dil, mélységekben és finomsá-
gokban gazdag témához nyúlt a népszerű író. 
A darab alapöilete, hogy az élet nem tudja fe-
lejteni a nagv, az igazi szerelmet, az „öiökdal" 
melódiája örökké ott muzsikál a szívben. A 
darab főhőse egy vidéki tanító. Rendkívül érde-
kes történet szövődik az ő élesen meglátott és 
érdekesen megrajzolt alakja köré. A főnői-szerep 
egy kettős a'akitás, mely bravúros színészi tel-
jesítésekre ad alkalmat. Pásztor Árpád legújabb 
darabját a Nemzeti Színháznak fogja benyújtani. 

Juhász Margit arcképe díszíti a „Színházi Élet* e 
heti számát. A szatmári szinház 

jeles fiatal primadonnáját mutatja be ez az arc-
kép. Régi szinészcsaládból való, apja Juhász 
Sándor, anyja Z. Pajor Ágnes, mindaketten nép-
szerű nevei a magyar színészetnek, akiktől nem-
csak nevet, hanem talentumot is örökölt. Két 
évvel ezelőtt kezdte pályafutását a délvidéki 
szini kerület színpadain Most már primadonnája 
a szatmári társulatnak, ahol a Lengyelvér, Szi-
bill, Legénybucsu, Három a kislány főszerepeit 
játssza. Bizonyára még sok szépet és jót fogunk 
róla hallani 

Január 23-án mutatták be Temesvárott a Bernát 
bácsi ci r .ü bohózatot. A címszere-

pet BírsonyAladár játszotta, aki egyuttala 
darabot is rendezte. Hálás szerephez jutott még : 
l / ígóné, É'sy Emilia, Regős Mária, Kerényi 
Hermin, Sebestyén Mihály és Bodonyi. 

a „ s z í n h á z i é l e t < 
KIADÓHIVATALA 

postafordultával küldi a következő 
színdarabokat : 

FÖLDES IMRE: Künn a bá rány benn a t a rkas K í '50 
FÖLDES IMRE: Grün Lili „2-50 
BARTA LA]OS: Zsuzs i pa rasz tv ig já ték . . „ 2-SO 
RUTTKAV GYÖRGY : Keringő „ X-
SZOMORV D E Z S Ő : Hermelin 3 -
NÄDAS SÁNDOR: Kávéház „ r 5 0 

= 45 fillér portó küldendő. ,. 
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LOHR MARIA - KRONFUSZ 
A f fvá rM i M é t I t f r é f l t t n ipk i i t iMté - i , J| - m I X— L 1 .1 l-tx-.l-fRffllHuTt- Wm M U H l W n l y l n IHllIlH 

B U D A P E S T , V I I I . K E B . , B A B O S S - O T C A M. I X . 
Pldkok : II., PS -a t ca IT. IV., E a k t - a t • im Kacaka-
• é H - a t e a I t , VI., A a d r á a a r - a t U 4a Ta r t a -kOra l 

H , V., H a r a l a c a d - a t c a «, VIII., J d i a a l - M r a l 1. 

B E N E D E K F R I D A 
KIRÁLY-UTCZA 93. SZÁM. 
Sa|át készitménvQ fűzők nagy választékban 11 

B é c n i b l u z I » o d e l i 
őszi színházi különlegesség ruha pongyola újdonságok 
W E I 8 Z M A R Ó I T , Kossuth Lajot-utoza 8. szám. Félemelet 

Horváth Akos 
kézimunka üzletei 

BUDAPEST 

Ipartelep és főüzlet: 
ERZSÉBET-KÖRŰT 24. sz. 

Fiókok: Kossuth Lajos-utca II. 
Wimhiz-körut 6., Lipót-körut 18. 

CUWSMl, 
C5rp%IfíÍCÍPÉ&LD 

CIPÓKÚLŐNLEGEJZÉGHn 
BUÙ4PJÇJÏjCmQti&V 3. 

GH^UVDRÀSSy-PMOM. 
i f i i m * f f f f f * m i 

TÓTH ILONKA ÉS TÁRSA 
KALAP KÜLÖNLEGESSÉGEK 
KIGYÓ-UTCA 4 - 6 . SZ. LIFT. 

FINOM ÍZLÉS! TELEFON 49-17 

Fontos amputáltak részére! 
Keleti műlábai és imikezei, járó és 
tám-gépei a legjobbak a világon ! Ele-
gáns, könnyű járás! Több évi jót-
állási Kifogástalan technikai kivitel. 
Az összes Detegápolási cikkeket ere-

deti gyári árak mellet* 
Betegápolo kocsik i s székek 

amputáltak és rokkantak részére a 
legjobb kivitelben szállit 

KELETI . 
BUDAPEST, 

IV., Koronaherceg-u . 17. 
Nagy képes árjegyzék 
Ingyen és bérmentve. 

MF BÉCSI MODELLEK 
legfinomabb kivitelben = = 

k o s z t ü m ö k , k ö p p e n v e k , ruhák 
b lúzok é s pongyo lák :-: 

Paksyné, Váczi-utca 57., II, 9. 

1 7 « r i T Á t c Í fényképésznö műterme v a j ú d JÜÄÖ1 Váczi utca 5. szám 
Bejárat Tür István utca 9. szám alatt. 

I ! ! Ahol minden kapható ! ! 

GOmBHÁZ 
S Z E M E R E G Á S P Á R , 
Deák Ferencz-utca 13. sz. 

R i t i k ü 1 ö k. hajdiszek. kalapdiszek stb 

í p o A katonai és polgári szabó 
« • t a díszmagyar és libéria készítő 
Budapest, VIII. ker. Üllől-ut 48. sz. Telefen József 14—12. 

)ctré> /oicuaJca. 
Foto t i JLt ar-m, fl n̂ fci I 
B l / a - M . » , » H a t K ^ t e i r i 

r.C.j9S-43. 
• • • • • • • — I W I M 

u r i - d l v a t k ü l ö n l e g e s s é g e i . 

S a j á t k é s z i t m é n y ü f e h é r n e m ü e k 
a l e g g y ö n y ö r ű b b k i v i t e l b e n ! 1 

B u d a p e s t , VII . , € r z s é b e t - k ö r ú t 4 . s z d m . ::: T e l e f o n l T O - 3 4 . 

R6CHNITZ 



* 

SZÍNHÁZI ELET 

JUHÁSZ MHRGIT, a szatmári szinbáz primadonnája. 

Lénnyel Lipót lithocrahai és könyvnyomdái mftintéiete Budaoest V. Visegradi-utca 3. — Telefon • -31. 


