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Angyalka 
Premier a Scala Szln&áxban 

Pesti bérkaszárnya padlásszobájában va-
gyunk. A széles ablakok előtt sürgöny és 
telefondrótok repülnek a szürke, szomorú vá-
rosi tavaszdélután. Künn szegényen, sápadtan 
süt a nap, s benn a padlásszobában minden 
fény és ragyogás és pompa. Királyfik, herceg-
kisass/.< nyok, selyemruhás bohócok, tüll-
toalettos ballennék, fantasztikus tömegben 
lepik el a szegényszagu szobácskát. Fapol-
ó-okon szerelmesen omlik a pásztorleány egy 
cintányéros bohóc ölé-
be, a poros, pókhálós 
-sarokban királyfi hajt 
térdet egy szőkehaju ba-
ba előtt. Mert babák ők 
mind, a királyfiak, a her-
jcegkisasszonyok, és a 

lohócok, porcellán ba-
bák, amelyeket Strumpf 
Tóbiás babakészítő mes-
er és két legénye Jan-

csi és Szepi alkottak. A 
sarokban a mühelyasz-
talnál ábrándozik a két 
sabakészitő legény. 

- Itt a tavaszi — só-
hajtja Jancsi. 

— Valóban itt — ve-
szi át a sóhajt Szepi 
— a fákon már kiüt a sok pattanás. És mi itt 
ülünk a büdös városban a babákkal. Jobb 
volna odahaza lenni Budakeszin, Korduláné 
korcsmájában. Mérném a sört és innám. Én 
a sört, te a hanzit. 

— Kell is nekem a te söröd! — mordul rá 
a másik legény, akinek nagyon szivére szállt 
a tavasz. 

— Tudom. Neked a sör se kell. Neked á 
Strumpf ur lánya kell, az Angyalka . . . Pedig 

BRÓDY 
a Scala igazgatója, az 

hiába ke l l . . . Nagyon környékezi a háziúr. 
— A Glockner? Hiszen annak hat felnőtt 

lánya van I 
— És hat felnőtt milliója ! . . . 
Nyilik az ajtó és karján beteg, reperálásra 

szorult babákkal belibben Angyalka, akit a 
háziúr környékez és Jancsi szeret. Rózsaszínű 
guvrirozott ruháján apró sötétkék virágok, 
fehér gallérral és a szoknyán nagy másnival. 
Bájos, kedves a belépője : 

„Babák, babák, ara-
[nyos babák, 

Az se baj talán, 
Ha szerelmes lesz a 

[lány"... 
Jancsi szerelmesen öleli 
ét Angyalkát, mire Szepi 
ugrik az ajtó felé : 

— Szaladok, elmon-
dok mindent a majszt-
ramnak ! 

— Mit mondasz el ? 
— ijedezik a két sze-
relmes. 

— A tegnapi álmo-
mat. Eltart majd egy fél-
óráig. Addig egyedül ma-
radhattok. 

És a jóságos Szepi 
szalad a majsztramhoz. Egyedül marad a pad-
lásszobában a két szerelmes. 

— Feleségem leszel, ugy-e ? — kérdi Jancsi 
a lényt. 

— A feleséged leszek. 
— Babagyárat fogok alapítani és minden 

babét rólad mintázok meg. Minden babám 
egy-egy Angyalka lesz. 

Nagyon kedves duett következik. Arról éne-
kelnek, milyen boldogok lesznek, ha a sok 

ISTVÁN 
„Angyalka" rendez í je 
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porcellénbaba közt élik majd le életüket. 
Az idillt két ur zavarja meg, a Csopaki és 
Szóda cég két főnöke. Egy vidám tercettben 
(Angyalka, Csopaki, Szóda) szerződési aján-
latot tesznek a lánynak, hogy szerződjék le 
cégükhöz főprobirmamzelnek : 

„Erre jöjjön, arra jöjjön, 
Jöjjön tehát, 
Az élet édes, mézes, cukros, 
Jöjjön, nahát!" 

Mielőtt Angyalka választ adhatna az aján-
atra, megérkezik Glockner, a háziúr, hat 

leányával és Hortenzzel, a barátnőjével. Hor-
tenz kisasszony nagyon elegáns. Széles lila 
csikók szaladnak végig egészen kurta fehér 
ruháján, kis fehér kalapja van tolldiszitéssel. 
Glockner azért jött, hogy megkérje az An-
gyalka kezét. Leánykérés közben azonban 
Jancsi és Szepi majd hogy meg nem verik 
és csúffá teszik Glocknert. A háziúr erre ki-
jelenti Strumpfnak : vagy kidobja a két le-
gényt, vagy ő dobja ki a babakészítőt a há-
zából. Jancsit nem kell kidobni, elmegy ő 

magától is. Még pedig messzi megy, Ameri-
kába szerencsét próbálni. Szepi hazafelé tart 
Budakeszire. Felhagy a babakészítéssel és 
beáll csaposnak özvegy Korduláné korcsmá-
jába. Angyalka pedig elfogadja a Csopaki és 
Szóda cég ajánlatát. 

A második felvonás a Csopaki és Szóda 
cég üzletében játszódik. Szenzációs a színpadi 
Hatalmas kirakatok a háttérben, elől óriási 
stelázsik, tele ezer és ezer dobozzal. Hátul 
karzata van az üzletnek ; és a kirakatokban 
babák ragyogó kosztümökben. Csopaki és 
Szóda fogadják a háziurat, aki ruhákat akar 
csináltatni leányainak. 

— Csopaki ! 
— Szóda ! — mutatkozik be a két főnök. 
— Van szerencsém Spriccer urak — viccel 

Glockner, aki boldogan ismeri fel az üzlet-
vezető kisasszonyban Angyalkát. A kis baba-

készítő leány pompás dámévá nőtt hat év 
alatt, amíg Csopakiéknál volt. Nagyon finom 
és stílusos ruha van rajta, galambszürke 
toilette, fekete creppel aplikálva. A háziúr 

„Te is szereted? — no, mert e'n is!" 
G A L L A Y G A L E T T A 

(Szepi) (Jancsi) 
SCALA SZÍNHÁZ : ANGYALKA Veres felv.í 
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ismét megteszi ajánlatát, újra megkéri An-
gyalka kezét : 

„Minden lesz, gyönyörű lény, 
Minden, amit csak kiván 1" 

— Ha akarja — lelkendezik Glockner — 
megveszem magénak ezt az egész magazint! 

A lány azonban épp ugy kineveti a házi-
urat, mint hat évvel ezelőtt és egyszerűen 
faképnél hagyja. 

Glockner egyedül marad az üzletben, ami-
kor belép Szepi, a budakeszi Kordulánéval. 
A kardos sváb menyecske a méltóságos 
Glocknert kereskedő segédnek nézi, s majd 
megveri, hogy nem siet a kiszolgálására. 

„Péntek, szombat, vasárnap: 
Uj ruha kell, uj ruha kell !" 

. . . énekli Korduláné, aztán belibben a pró-
baterembe, hogy levetve paraszti gúnyáit, egy 
fantasztikus vörös-fekete selyem toiletteben 
mint grande dame térjen vissza. Ezalatt An-
gyalka boldogan ismeri fel Szepit. 

— Hogy folyik az életed, amióta nem lát-
talak? — kérdi. 

— Hát csak folik, nem folik — válaszol 
Szepi, aki Angyalkával és Kordulánéval ötle-
tes „katonabanda-számot" énekel és táncol 
végig a viszontlátás örömére. 

Angyalkába mindenki szerelmes, aki csak 

„Kössünk babaházasságot" 
MAGAZINER G A L E T T A 

(Angyalka) (Jancsi) 
SCALA SZÍNHÁZ: ANGYALKA (Veres felv.) 
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CSATAY JANKA 
(Kordula) 

SCALA SZÍNHÁZ: ANGYALKA 
(Veres felv.) 

közelébe ér. A két főnök is majd meghal 
érte. Már-már amerikai párbajt vivnak a 
lényért, amikor az üzletbe előkelő vevő érke-
zik : mister Grée, egy amerikai ur, karján 
Hortenzzel, Glockner egykori babájával. Hor-
tenzen pávakék ruha van húzott aljjal, fekete 
kalap, szélén lelógó plörőz-disszel. 

„Mert a flört 
Sok szivet összetört" 

. . . énekli a lány és Grée, aki nem más, 
mint az Amerikából hazatért János, aki azért 
vett fel idegen nevet, hogy megtudja, szereti-e 
még Angyalka és hűséges maradt-e hozzá. 

Angyalka épp egy grand toiletteben lép a 
vevők elé. Pávakék selyem a ruhája ezüst 
diszitéssel, nagy uszállyal. Csodálatosan szép 
a legszebb szőke angyal Angyalka I 

— Jancsi ! — sikoltja a lány. 
— Pardon, nem Jancsi, mister Grée vagyok. 
A lény zavartan kér bocsánatot és kirohan. 

Szepi azonban felösmeri Jancsit, aki volt 
kollégájának be is vallja, miért akar inkog-

nitóban maradni. S egy levelet ad át Szepi-
nek, hogy kézbesítse a lánynak. A levélben 
az áll, hogy Jancsi Amerikában megnősült, 
sőt már el is vált, most Hortenzzel jár jegy-
ben. Angyalka elolvassa a levelet és kétség-
beesetten jön vissza, hogy menyasszonyi ru-
hát ajánljon Hortenznek. Már rajta is van a 
menyasszonyi ruha és oly szép és olyan 
szomorú, hogy Jancsi már-már elébe akar 
borulni. De a lány ekkor keserű bosszúval 
szemébe vágja, hogy ő sem várt rá hűsége-
sen, szeretője lett a két főnöknek. Jancsi re-
volvert ránt a főnökökre, aztán kétségbeeset-
ten elrohan. 

Angyalka egyedül marad az üzletben, el-
omolva fehér menyasszonyi ruhájában egy 
széken. S ekkor megelevenednek körülötte a 
viaszkbábuk, s táncolva lejtik [körül a szegény 
kis bábukészitő leányt. 

A harmadik felvonás színhelye a budakeszi 
bucsu. Itt Szepi mint előkelő gavallér fogadja 

MAGAZINER ERZSI 
(Angyalka) 

SCALA SZÍNHÁZ: ANGYALKA 
(Veres felv.) 
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GALLAI NÁNDOR 
(Szepi) 

SCALA SZÍNHÁZ: ANGYALKA 
(Veres felv.) 

legény alakját. Megérdemelt nagy sikere voll 
Csatay |Jankának. Ez a kiváló tehetségű 
színésznő minden mondatával és minden 
gesztusával tapsokat aratott. És igen meg 
kell dicsérni 'Gallai Nándort, aki Szepit ját-
szotta mulatságosan. Horti Sándor talán még 
sohasem volt annyira elemében, mint most, 
közvetlen humora és groteszk mókái nem 
tévesztették el a hatást. Rupp Erzsi (Hortens) 
igen elegáns, ügyesen táncol és játszik. Cso-
paki és Szóda figurájának sok kedvességet 
kölcsönzött Simonyi és Kulinyi. De jók a 
többiek is mind, a kar, a ballet, az egész 
előadás, mely mesteri műve Bródy Istvánnak, 
aki az Angyalkát rendezte. Bródy olyan 
zseniális szinpadmüvészettel, az ötleteknek 
ki nem fogyó tarkaságával és újszerűségével 
állította be az Angyalkát, amely egymagában 
is biztosítaná a, sikert. 

Nagyon meg kell dicsérni Kardos Andort, 
aki avatott kézzel fordította a darabot, Ba-
lassa Emil szép verseit, Kálmán Lajost, aki 
a stílusos díszleteket tervezte. 

És meg kell végül dicsérnünk még valakit: 
Schwartz Irmát, akinek szalonjában készül-
tek Magaziner Erzsi toilettjei. 

a társaságot, köztük Angyalkát, aki Kordula 
tanácsára svábleánynak öltözött. A csodálkozó 
Jancsinak, aki most már bánja az egész 
tréfát, kijelenti, hogy ő Hopsza Sári és ennek 
bizonyságául mindjárt ott a budakeszi lá-
nyokkal el is járja a „sváb ballettet". Végre 
azonban belátják, hogy csak egymást kínoz-
zák, pedig ugyanolyan nagy és zengő a sze-
relmük, mint a babadiszes padlásszobában 
volt. És Jancsi és Angyalka egymáséi lesznek. 

Ez az Angyalka cimü operett tartalma. 
A bájos történetet át és átszövi Stolz Róbert 
csudálatosan szép muzsikája. Egyik száma 
szebb a másiknál, a valcerei finomak, bájo-
san szentimentálisak, a tánczene mind pattog, 
a finálék mesterien vannak építve. 

A címszerepet Magaziner Erzsi játssza. 
Ez a fiatal színésznő ezzel az alakításával 
egyszerre a legelsők közé került. Bebizonyí-
totta, hogy izig-vérig primadonna, akinek já-
téka, éneke, tánca, szépsége, minden kelléke 
meg van hozzá, hogy kedvence legyen ennek 
a városnak. Az is lett az „Angyalka" premi-
erje óta. Partnere Galetta Ferenc. Kifogásta-
lan alakítást produkált, minden operettes túl-
zás nélkül hozta a szerelmes babakészítő 

KULINYI FERENC 
(Szóda) 

SCALA SZÍNHÁZ: ANGYALKA 
t Veres felv.) 
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S szigligeti Szinf>áx 
Csodájára járnak az emberek annak a 

színházépületnek, amelynek épitését most fe-
jezik be a Nagymező-utcában. A régi Té-
likertet alakították át Ferency mester ter-
vei szerint, még pedig az építkezési és be-
rendezési művészet olyan tökéletességei-
vel, amely méltó ahhoz a nagy művészi cél-
hoz, amelyet a szinház igazgatósága kitű-
zött. Szakértők állítása szerint ez lesz a 
főváros legszebb színháza. Ä nézőtér telje-
sen elveszti régi karakterét, a bűffé he-
lyére gyönyörű, százhatvan személyes er-
kély kerül, a földszint egészen uj páholy-
sort kap. Az egész nézőtér architektonikus 
kiképzését összhangba hozták a szinpad át-
alakításával, amelyet a modern szinpad tech-
nika minden elképzelhető gépezetével fel-
szerelték, ugy, hogy a színpadi lehetősé-
gek egész skáláját felhasználhatja majd a 
rendező. 

„Egyik ruhát a másik után ..." 
MAGAZINER ERZSI 

(Angyalka) 
SCALA SZÍNHÁZ: ANGYALKA (Veres felv.) 

I 
! 

GALETTA FERENC 
-(Jancsi) 

SCALA SZÍNHÁZ: ANGYALKA 
(Veres felv.) 

Sokáig gondolkoztak, amíg a szinháznak 
megfelelő nevet találtak. Először Palatí-
nus szinház akart lenni. Azután Renais-
sante, amig végül elkeresztelték Szigligeti 
Szinháznak. Ez most már az ország máso-
dik Szigligeti Szinház-a lesz. Az első, egye-
lőre megszállt területen, Nagyváradon van. 

A nézőtéren, az előadásokon kivül még 
egyébb nevezetessége is lesz a Szigligeti 
Szinháznak. Az első emeleten olyan étte-
rem lesz, amelynek a külföldiek is csodá-
jára fognak járni. Amint halljuk, néger ze-
nekar fog az étteremben játszani. És mind-
ezeken felül, a színházi előadások előtt dél-
utáni mozielőadást is fognak tartani, te-
hát ez lesz Európa legszebb moziépülete. 

Ennyi pazarság kényelemben és művészet-
ben épen elég alap ahoz, hogy a Szigligeti 
Szinház a főváros kedvence legyen. 
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NyilaiRosznaR a marnak 
Mult számunkban közöltük több színésznő 

mamájának nyilatkozatát arról, miképen en-
gedte a leányát színésznőnek. E héten ismét 
felkerestünk több mamát, itt adjuk a vála-
szaikat : 

Fedák Sári mamáját Pestszentlőrincen ke-
restük fel. Nagyon szívesen és szeretetremél-

volna, elénk állt és kijelen-
tette, hogy vagy színésznő-
nek engedjük, vagy férjhez 
megy. Természetesen hallani 
sem akartunk sem az egyik, 
sem a másik kívánságáról. 
Másnap azután megjelent ná-
lunk egy huszár ezredes tel-
jes díszben és megkérte a 
Sári kezét. Alig tudtunk szólni 
a bámulattól. Sári, aki még 
egészen gyerek volt és egy 
huszárezredes ! Még most is 
nevetnem kell rajta. Termé-
szetes, hogy alaposan kikosa-
raztuk. Most azután előállt 
Sári, hogy akkor teljesítsük 
a másik kívánságát. Mit volt 
mit tenni, felültünk a vonatra 
és Pestre jöttünk, egyenesen 
Rákosi Szidihez. A lányom 

tóan mondja el, hogyan adta a leányát szí-
nésznőnek, vagyis inkább hogyan engedte 
meg, hogy a világot jelentő deszkákra lépjen ? 

— Az én Sári lányom — mondja Fe-
dákné — roppant ravaszul csinálta a dolgot. 
Tizenöt esztendős sem volt még egészerr, 
amikor anélkül, hogy valamit is sejtettünk 

GÓTHNÉ MAMÁJA FEDÁK MAMÁJA 

annak terem-csak elébe ugrott Szidi néninek és kijelen- lehetett azt megakadályozni, 
tette : „Kérem szépen, én primadonna akarok tette a jó Isten is. 
lenni !" Rákosi Szidi ránézett, mosolygott és Az operett primadonnák után megkérdez-

tem egy hires drámai mü-azt felelte : „Lányom, te az 
is leszel I" így mondta és 
igaza is lett. 

Medgyaszai Vilma mamája, 
Medgyaszai Ilka, ki maga 
is hires színésznő volt, így 
nyilatkozott : 

— Már ötéves korában tud-
tam, hogy színésznő lesz a 
leányomból. Énekelt, táncolt 
szünet nélkül. Benne volt a 
színész vér. Mér a megbol-
dogult férjem is színész-csa-
ládból származott, unokafivére 
volt Megyeri, akiről Petőfi a 
„Tintás üveg"-et irta. Mind-
azáltal a férjem nem szívesen 
egyezett bele, hogy a Vilma 
színésznő legyen. De hét nem MEDGYASZAY MAMÁJA 

vésznő mamáját is. Góthné 
Kertész Ella édes anyja özv. 
dr. Hubai Kérolyné ezeket 

• mondotta : 
— A leáhyom már egészen 

kicsi koréban feltűnően értel-
mes volt. Egyszeri hallás után 
megtanult dalt, verset. Iskolás-
lány korában minden nemzeti 
ünnepségen ő szavalt, ünnepi 
alkalmakkor ő volt. a szónok, 
egyszóval szerepelt. Termé-
szetes, hogy az ilyen sikerein 
felbuzdulva, színésznő akart 
lenni. Eleinte nagyon nehezen 
egyeztünk bele, de később 
amikor láttuk Ella nagy aka-
raterejét, engedtük. 
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Zugligeti csudálatos fényképei 
Reggel, mikor beléptünk a szerkesztőség-

be, leesett dz állunk a meglepetéstől. Zug-
ligeti, lapunk közismert barátja, már ott ült 
a segédszerkesztő íróasztala előtt. Kényel-
mesen hátradőlt) a széken és gúnyos mosoly-
lyal mustrált végig bennünket. 

— Jó napot. Äzt hiszem, tudják, hogy 
ütött az utolsó óra... 

— Mindjárt én is ütök, — szólt a szer-
kesztő barátságtalanul. 

— Igen, ütött az utolsó óra — folytatta 
most már szigorúan Zugligeti, — hogy meg-
mondjam az uraknak, ez így tovább nem 
mehet! Itt az idő, hogy ennek a botrányos 
állapotnak vége szakadjon ! 

— Miféle állapotnak? — ordított föl a 
segédszerkesztő. — Hallja, Zugligeti, ne 
szemtelenkedjen már korán reggel! 

Zugligeti gőgösen terpeszkedett el helyén: 
— Äzt akarom közölni, hogy nem vagyok 

megelégedve a lappal. Äz urak nincsenek 

jól informálva, nem értesülnek a legújabb 
színházi eseményekről. Ez maguknak egy 
lap? Hisz ebből hiányoznak a legnagyobb 
színházi szenzációk! 

— Mik hiányoznak? — hördült föl a 
.segédszerkesztő és izgatottan kapta föl a 
«Színházi Élet» legújabb számát. 

— Ä legnagyobb színházi szenzációk. Hol 
van például nyoma annak a lapban, hogy 
Kosáry, Buttykay és Király Ernő elfogadva 
az afrikai Nemzeti Szinház ajánlatát, a 
Titikakató partján már három hete játsszák 
az «Ezüstsirályt». 

R segédszerkesztő gyilkos szemekkel né-
zett Zugligetire: 

— Hallja, Ede, elég VoH a marhaságaiból. 
— Pardon — felelte gőgös előkelőséggel 

Zugligeti, — ez nem marhaság, kikérem 
magamnak. Tessék, itt van: a kép, a néger 
«Ezüstsirály»-ról. 

Álmélkodva néztünk Zugligetire. Tényleg 

GYÁRFÁS ÉS RÁTKAY ARÁBIÁBAN (Zugligeti felvétele) 
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egy képet húzott elő, amelyen néger urak 
és hölgyek között Kosáry, Király és Butty-
kay Ákosra lehetett igmerni. 

- Lehetetlen — mormogta az egész szer-
kesztőség. Mindenki azt hitte, rosszul lát. 

Lapunk barát;.: most már fölényesen foly-
tatta^ 

— Ez azonban mind semmi! Egy szót 
sem irnak az urak Rózsahegyi Kálmán-
ról és Huszár Pufiról, akik az Északi sar-
kon turnéznak Harsányi Zsolt «Szövetsége-
sek» cimii darabjával. 

— De hisz Rózsahegyi Leányfalun nyaral 
— tántorgott a segédszerkesztő. 

— Szép kis szerkesztő, — röhögött Zug-
ligeti és egy ujabb képet szedett elő. — Ha 
akarja tudni, hát jelenleg egy grönlandi 
kis faluban nyaral Rózsahegyi, Pufival 
együtt. Lássák, a Pufi egy okos ember. 
Kellemes, hűvös nyaralóhelyet választott ma-
gának. Bezzeg szegény Gyárfás, bevásárolt 

avval az Arábiával. 
— Miféle Aiábiával? — susogtuk rosz-

szat sejtve. 
— Hát ezt sem tudják? Gyárfás Dezső és 

Rátkay Márton mult héten utaztak el Ará-
biába. Már küldtek is nekem egy arábiai 
Angeló-levelezőlapot. 

Megőszültünk a csodálkozástól. Zugli-
geti egymásután mutogatta a szenzációsnál 
szenzációsabb felvételeket. Egyiken Pufi és 
Rózsahegyi álltak karonfogva az északi sar-
kon, a másik Rátkayt és Gyárfást ábrá-
zolta egy beduin sátor előtt. 

— Van még valami szenzációja? — kér-
deztük remegve. 

— Hegedűs Gyula és Varsányi Irén Ja-
pánban vannak, ahol a Taifun két főszere-
pét játsszák el magyarul — vágta ki Zugli-
geti ragyogó arccal. 

Az egész szerkesztőség ájultan esett ha-
nyat. Zugligeti — nyert! 

KIRÁLY, BUTTYKAY, KOSÁRY EMMY A T1TIKAKATÓI NEMZETI SZÍNHÁZ ELŐTT 
(Zugligeti felvétele) 
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C H H WgQ 
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/ N T / M PJSTA, m i é r í uo/f o /y b ízfos 
Bródy István, a Scala igazgatója az 
„Angyalka" sikerében ? 

— Persze, hogy tudom. Soha olyan 
kabalahalmozást, mint ami a Stolz-
operettet megelőzte ! Először is — az 
első kabala — Balogh Böske vissza-
adta a szerepét, sőt megvált a szín-
háztól. Erre Somogyi Nusit kérte fel 
a direkció, hogy játssza el a szere-
pet. Somogyi nem vállalta. A szerep 
vándorolt kézről-kézre. Somogyi Nu-
sitól Pálfy Boriskához, tőle Kovács 

Huszár Károly és Rózsahegyi Kálmán 
az északi sarkon 

(Zugligeti felvétele) 

# 

Lilihez, aztán Deila Donna Eugéniá-
hoz került, mig végre a kedves Csatay 
Janka eljátszotta De ez még nem 
elég kabala ! A főpróba napján 
Tompa Béla adta vissza a szerepét, 
Gallai Nándor ugrott be helyette, 
mig Gallai szerepét Kulinyi Ferenc 
játszotta el. Természetes, hogy ennyi 
jó színházi kabalát csak a siker kö-
vethette. 

— Voltunk a premieren, mindenki 
nagyon tetszett, de különösen Csatay 
Jankától voltunk elragadtatva. 

— Hátha még ha tudnák, hogy Csa-
tay egy éjszakán tanulta be a szerepet. 
Este nyolc órakor írták alá Csatay 
és Bródy a telegramm-rövidségü 
szerződést, kilenc órakor már Csatay 
lakásán ült és másnap a házi fő-
próbán már tudta nemcsak a szere-
pét, de az énekszámokat, sőt a tán-
cokat is. Ilyen az igazi színészvér s 
az igazi tehetség. 

— Igaz, hogy Magaziner Erzsi 
Magyar-ra magyarosította a nevét ? 

— Igaz. 
— Hogy történt? 
— Ugy, hogy senki sem talált Ma-

gazinernek megfelelő nevet. A szín-
házban mindenki a „Maga" nevet 
találta legjobbnak, ez azonban nem 
tetszett a művésznőnek. Már-már 
pályázatot akartak kiírni: ki tud 
megfelelő nevet Magaziner Erzsinek ? 
Végre is egy ismeretlen kis ligeti 
jassz döntötte el a vitát. A színház 
elé ragasztott plakáton áthúzta Ma-
gaziner nevét és helyébe irta nagy 
betűkkel Magyar Erzsi. így lett Ma-
gaziner keresztapja egy nyolc-kilenc 
esztendős fiúcska. 

— Tud valami házassági hírt ? 
— Tudok. Lakos Vilma, az egy-

kori gyermekprimadonna, akinek an-
nak idején a „Koldusgróf"-ban és a 
„Jánoska'-ban volt nagy sikere, a 
héten férjhez ment. Gyürki Dezső 
mérnök vezette oltár elé. 

— Hiába, nincsenek már gyermek-
primadonnák! 

— A múltkor kinn voltam Besnyőn 
ahol abban a különös szerencsében 
volt részem, hogy estétől-reggelig 
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énekelni hallottam — Hegedűs Gyu-
lát. Illés József, Az Újság kitűnő 
igazgatója ünnepelte negyvenötödik 
születésnapját, nála voltunk vendég-
ségben. Hegedűsnek nagyszerű kedve 
volt, egész operetteket énekelt végig 
s a házigazdát, aki legalább is olyan 
fiatal, mint egy husz esztendős jo-
gász, mindenáron táncba akarta 
vinni. 

— Mikor nyit az Apolló Kabaré ? 
— Hamarább, mint gondolják. Az 

uj társulat már teljes, a két uj pri-
madonna : Szőllősy Rózsi és Sólyom 
Janka. Az előbbi 120.000, az utóbbi 
100.000 korona gázsit kap. Többet 
nem mondhatok. 

— ők se mondanak többet. De 
maga mondjon még valami érdekeset. 

— Talán érdekli önöket, hogy 
Tapolczai Dezső ruhakölcsönző üz-
letét nagy bankettel nyitja meg. Min-
den pesti híresség ott 
lesz. A bankettre Tapi 
nem fizet rá. mert a 
meghívóra rányom-
tatta: frakk kötelező. 
A frakkot persze a 
Tapolczai-féle ruha-
kölcsönzőből kölcsön-
zik majd a vendégek. 
De ezekután igazán 
szaladok. 

— Hová ? 
— Janovits Jenő dr. 

direktorhoz, aki most 
érkezett meg Kolozs-
várról s hirt hozott 
az ottani magyar szí-
nészekről. 

— No még bucsu-
zóul valamit ? 

— Bucsuzóul el-
mondom Somogyi 
Nusi bravourját. A 
drága Nusi Siófokon 
nyaralás közben ol-
vasta a lapokban, 
hogy aznap este ját-
szania kell a „Tul a 
nagy Krivánon"-ban. "" 
Sebestyén direktor 

már gyors műsorváltozásra készült, 
amint megtudta, hogy a művésznő 
nincsen Pesten, mikor félórával az 
előadás kezdete előtt berobogott So-
mogyi Nusi. Gyorsvonaton jött, elját-
szotta Ancsurát és azonnal utazott 
vissza Siófokra. Ezt csinálják utána ! 
De ezek után igazán sietek. Kezüket 
csókolom. 

Idők jele 

Mosolyogva szól egy tőzsdés, ki 

sokat keresett szokolban, 

örülök, hogy azt látom 

e színházi plakáton, 

hogy már van : „Orfeum a pokolban." 

SZENES EMBER 

Varsányi Irén és Hegedűs Gyula Japánban 
(Zugligeti felvétele^ 
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Siófok, 1920 Julius 23 
Kedves Intim Pista! 
Miután önt hivatása és a rendkívül erös 

és eseményekben gazdag nyári szezon még 
mindig a fővároshoz köti, elutazásom előtt 
meakért, hogy tudósítsam, milyen itt az 
élet, kik vannak i<tt a közös ismerősök 
közül, és általában, hogy milyen Siófok 
1920-ban. Mint látja, hűségesen és a leg-
ra'jijo'ob készséggel teszek eleget szives fel-
szólításának. Egyelőre nem sokat tudok Ír-
ni, de azt hiszem, hogy ha majd huzamosabb 
ideig leszek itt, bővebb tudósításokkal is 
tudok majd szolgálni. Ön persze most el-
ámul, mert hiszen csak néhány napra jöttem 
ide és ime «huzamosabb» tartózkodásról be-
szélek! Hát ez az, kedves Intim Pista: 
aki egyszer idejött, az nem kívánkozik el 

SIMONYI MÁRIA A SIÓFOKI STRANDON 
(Balatoni fényképvállalat felv.) 

innen egyhamar, ez a remek viz, a pompás 
levegő, a kitűnő társaság, a százféle szó-
rakozás, ami itt kínálkozik, ide huzza az em-
bert. Ezért lehet itt csak huzamos ideig 
tartózkodni. 

Persze, a régi Siófokra nem szabad gon-
dolnia. Megváltozott itt minden, az emberek 
beszédjétől kezdve egészen az asszonyok 
hajszínéig. Ha most egyszerre idetoppanna, 
rá se ismerne Siófokra ! A vegyes, vagy még 
inkább: nagyon is egyformán rossz mo-
dorú közönség helyett ma a legelőkelőbb 
társaságot találná itt, amely vetélkedik fi-
nomság és tónus dolgában azzal az exkluzív 
közönséggel, amelynek jelenlétében hosszú 
évekkel ezelőtt a néhai jó Szapáry Pali 
gróf rendezett lampiónos csónakázást Ste-
fánia főhercegnő tiszteletére. Végtelenül 

előkelő itt ma minden és 
mindenki. Még a gyere-
kek is megváltoztak: a 
hancurozásuk nem bánt-
ja az ember fülét, ked-
ves, csilingelő muzsiká-
nak hangzik a kacagá-
suk és csodálatosképen 
valamennyi elragadóan 
szép ! 

Âzért ne higyje, hogy 
egyszerre valami unalmas, 
bágyadt hely lett a mi 
Siófokunkból! Szép asz-
szony, cigány, mulatozás, 
szórakozás van itt bőven 
na is, csak a stilusa, a 
lehiggadtan disztingvált, 

hangja más az egésznek. 
Finomabb és előkelőbb. 
H fürdő rendkívül kedves, 
finomérzésü, gavallér ve-
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zetőt kapott a rokonszenves Stein László 
igazgató személyében, aki már nagyban töri 
fejét azokon a terveken, amelyeke't a jövő 
évadban meg akar valósitani és a fehér 
tenniszruhák közé jóleső harmóniával ve-
gyül sok huszárdolmány, mert Tomka Zol-
tán alezredes ur parancsnoksága alatt egy 
csapat nyalka huszár állomásozik most Sió 
fokon. A páratlan strandfürdő mellett bősé-
gesen gondoskodik a hangulatról és szóra-
koztatásról a két előkelően berendezett bar. 
Az egyikben Magyari barátunk muzsikál, 
a másikban, az Inke-Galgóczy-félében Kó-
czé huzza a szebbnél szebb nótákat. De a 
magyar nóta is máskép hangzik, most, mint 
azelőtt és a régi fülsértő zsivajgás helyett 
finoman és előkelően folyik esténként a mu-
latozás. , 

A művészvilág, ami magát bizonyára kü-
lönösen érdekli, szintén erősen és előkelően 
van képviselve. Lábass Juci is itt nyaralt, 
de sajnos, már elutazott. Hanem a Gomba-
szögi-család még most is három taggal kép-
viselteti magát. Itt van a Gombák közül a 
Margit, az Ella és az Irénke, akik épen a 
napokban kaptak levelet negyedik és leg-
híresebb testvérüktől, a Fricitől, — Párisból. 
A strand és a bar állandó vendégei és 
szépségei Simonyi Mária, Somogyi Nusi, 
Mészáros Paula. Itt van feleségestől az 

SZILÁGYI RÓZSI S I Ó K O N 
(A balatoni fényképvállalat felv.) 

Argentínából szerencsésen visszaérkezett 
Náday Béla is és ha valahonnan messziről 
finoman csengő éneket hall az ember, biztos 
lehet benne, hogy ott Hajdú Ilona van. 

Nagy és érthető feltűnést kelteit a napok-
ban Fedák Sári megjelenése. Zsazsa, aki 
olyan pompás szinben van, mint már régen 
nem volt, Fonyódra utazott Gombos tábor-
nokékhoz, de az útját néhány napra megsza-
kította Siófokon, ahol nagy úszásokat és 
csónakázásokat rendezett. Általában minden-
ki erősen kultiválja a vízi sportokat a fürdé-
sen kívül is: soha annyi csónakot nem 
ringatott itt a vén Balaton hullámai, mint 
az idén. 

HÖLGYEK A SIÓFOKI STRANDON 
(Balatoni fényképvállalat felv.) 
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Erősen van képviselve a színházi élet 
férfiak között is. Itt van Csortos Gyula, 
Kertész Dezső, Magyari Lajos, Balatonfü-
redről gyakran átrándul Gyárfás Dezső is. 
Itt van Bárdi Ödön és a bar táncfenoménje, 
természetesen a kitűnő Pártos Guszti. 

Ezek után mondanom sem kell, hogy vi-
dámság terem bőven ma is Siófokon és 
hogy a koszt elsőrangú, mert ahol a szi-
nészember szívesen van, ott bizonyos, hogy 
pompásan főznek. Napirenden vannak a csó-
nakkirándulások, a parkban nivós hangver-
senyeket lehet^iallani és ha az ember fel 
akar üdülni, nem is kell mindjárt bemen-
nie a hullámok közé, elég, ha végigtekint 
a homokos parton ugrándozó, kedves ap-
róságokon, a jó Isten legszebb virágos • 
kertjén, a gyerekeken. Ritkán láttam még 
annyi szép, egészséges, mosolygós gyere-
ket egy rakáson, mint itt. 

Ilyenformán tehát eleget tettem kívánsá-
gának és kimerítően megírtam mindent, amit 
tudok és amiről tudom, hogy érdekli. Igyek-
szem további anyagot gyűjteni, de addig is 

Németh Juliska 

Állandó olvasóimhoz 

PÁRTOS GUSZTÁV ÉS TÁRSASÁGA 
A STRANDON 

(Ba'atoni fényképváll. felv.) 

elküldöm eddigi fényképfelvételeimet. Amint 
látja, szorgalmas vagyok e téren is. Hanem 
ha igazán alaposan tanulmányozni akarja 
azt a kérdést, hogy milyen az élet Siófokon, 
í920-ban, a leghelyesebben teszi, ha egy-
szerűen felül a délivasutra és idejön, 
akkor aztán meglátja, milyen rossz levélíró 
vagyok, ellenben megfeledkezik a pesti nyá-
ri szezonról, inint ahogyan megfeledkezem 
én is. Nyári szezon: az itt van. De ez az-
után egyedülálló. Ilyent még Bródy Pista 
sem tud rendezni a Scalaban. 

KERTÉSZ DEZSŐ SIÓFOKON 
(Balatoni fényképváll. felv.) 

Jó olvasók, ha sikereim voltak, 

Önök mindig örültek annak, 

Most örömmel jelentem, hogy 

Már ellenségeim is vannak. 

SZENES EMBER 
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Micsoda tisenöat férfi! 

Bécsben jártam a mult héten. A Kärt-
ner-strassen messziről köszönt egy régi 
nőismerősöm. Az első szava az volt: 

— Látta már a Góliátokat? 
Nem láttam, — feleltem. 
— Akkor menjen és nézze meg. 
Ezzel tovább ment. Csodálkozva néz-

tem utána. 
A Ring-en messziről kiáltott felém egy 

ismert pesti színésznő. 
— Látta már a Góliátokat? 
És ahány nővel Bécsben találkoztam, 

mind ugyanezzel a kérdéssel fogadott. 
Lelkesedve és kipirult arccal, mintha 
legalább is a Dávid-féle Góliátról lenne 
szó. Izgatott é s gyötört a kíváncsiság : 
megtudni, ki vagy kik, mi vagy mik azok 
a Góliátok? Este a Sacherben vacsoráz-
tam, a társaság női ott is ezzel a kér-
déssel fogadtak. Szégyeltem megkérdezni, 
miről van szó. Gondoltam, hátha kom-
promittálom magam. Végre egy régi is-
merősömtől megkérdeztem : Hol látni 
azokat a Góliátokat? 

— Menj el holnap a Ronacherbe, ott 
majd meglátod — volt a válasz. 

— Elmentem. És nem sajnáltam meg, 
hogy elmentem. Láttam a Góliátokat. 
Tizenhatot láttam. És soha el nem tudom 
felejteni őket. A Góliátok egy birkózó 

csoport tagjai, akik Amerikából jöttek 
Európába és utjukon mindanütt a leg-
nagyobb csodálat é s siker kisérte őket. 
Különösen a nők rajonganak értük, de 
nem csoda. Soha szebb, a szó szoros 
értelmében tökéletesebb férfialakokat nem 
láttam. Mintha Phidiasz szoborcsoporto-
zatainak alakjai volnának. 

És a birkózásban is valami egészen 
ideálisát és ujat produkálnak. Megvaló-
sítják a klasszikus stílust ; esztétikai fo-
gásokat alkalmaznak. Azt lehet mondani, 
hogy az ő birkózásuk az idomok tánca. 
Lélekzetvisszafojtva lesi a publikum 
minden mozdulatukat. Mintha régi athéni 
olimpiászon küzdenének a görög ifjak a 
győzelem borostyánjáért. Soha egy Ízlés-
telen mozdulat, szinte azt hiszi az em-
ber, hogy minden gesztust, minden izom-
rándulást zenére csinálnak. Mindazáltal 
meg lehet állapítani, hogy az egyes párok 
a legkomolyabban küzdenek egymással 
a győzelemért. 

Mind a tizenhat egyformán kiképzett 
testű fiatal férfi és csak természetes, hogy 
a földnek csaknem minden részéből a 
női szivek tengerét hozták magukkal 
Bécsbe. És most, hogy láttam őket, már 
nem is csodálom a nőket. Csak a Góliá-
tokat csodálom. 

Ha én Góliát lehetnék . . . 

GÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA 
(mint énekesnő, kegyelmes asszony, grófnő) 

FASOR CABARÉ: „13. §". (Angeld fotográfiája) 
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A színészete megverték a 
zenészeltet: 6 :2-re 

A színészek footballcsapata úgy látszik vé-
gül a bajnok M. T. K.-t is meg fogd ja Verni. 
Abból a szédületes körből, ahogyan meg-
alakulása óta dolgozik, legalább erre lehet 
következtetni. Eddig valamennyi ellenfe-
lét megverte, most pedig alaposan elpá-
holta a zenészeket. Valóságos gólzápor hul-
lott a zenészek kapujába, akik pedig szin-
tén derekasan küzdöttek. De hát a színé-
szek lelkesedése és — el kell ismernünk: tu-
dása — ellen is nem tudtak védekezni. A 
szinészcsapat-góljaiból hármat rúgott a kis 
Sebestyén Dódi, kettőt a még kisebb Hal-
mai Tibor és egyet Baló Elemér. Heltai 
pompásan védett, Zsapka is nagyon ele-
mében volt, annyira, hogy a második fél-
idő elején egy célt tévesztett rúgás követ-
keztében el is ájult. Pótz nagyszerűen bi-
ráskodott. A mérkőzéssel kapcsolatban hang-
verseny is volt. A sikerült mérkőzés ren-
dezéséért a szinészcsapat agilis intézőjét, 
Sebestyén Mihályt illeti dicséret. A színé-
szek részéről Gerö intéző szorgoskodott a 
meccs sikeréért. 

Költészet melegén fellobbant láng a színész, 
— ki másnak osztja hevét s összeemészti 
magát. 

Gárdonyi Kövesdy Antal 

GYERMEKEK A SIÓFOKI STRANDON 
(Balatoni fényképvállalat felv.) 

Találkoztam Bertával. 

Berta, kiről a közismert dal, 
azt mondta, hogy egy nagy liba, 
bár az idők azóta multak, 
még mindig jár a moziba. 

Még mindig jár, bár nem a régi, 
fess szeladon ül oldalán, 
hanem féltucat eladólány 
s egy ur, ki férje volt talán. 

Beszélgettünk, ő felsóhajtott : 
Az idő gyorsan lépeget. 
Már csak azért járok moziba, 
Hogy megnézzem a képeket. 

Mélán kövér férjére nézett 
s hosszút sóhajtott Berta itt, 
aztán igy szólt : üdvözöltetem, 
ki engem megirt : Heltait. 

SZENES EMBER 

A szinészcsapat (középen Sólyom Janka) és a zenészcsapat (Diskiy felv.) 
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£evél Icis Kálmán seQéas3erKes3iö urQoss, 
Ri fön Oaxa Szibériából... 

Igen tisztelt Segédszerkesztő Ur! 
E megszólításból is sejtheti, hogy ezt 

a levelet én irtam, mert a világon min-
denki, szerkesztők, színésznők, igazga-
tók, kávéháztulajdonosok, főpincérek, 
irók, parkettáncosok, zeneszerzők, nyom-
dászok, szedők valamennyien „a kis 
Kálmán" néven ismerték és szerették 
Szerkesztő Urat. Ma mér bevallom, hogy 
az Ön háta mögött gyakran megenged-
tem magamnak is, hogy e bizalmas 
megjelölést használjam, mikor Segéd-
szerkesztő Úrról szó volt. de mentsé-
gemre szolgálhat, hogy ez kizárólag ma-
gánjellegű beszélgetések folyamán esett 
meg, hivatalos minőségben sohasem fe-
ledkeztem meg magamról ennyire. Ak-
kor még mindössze 1 főszerkesztőből, 
1 szerkesztőből, 1 segédszerkesztőből és 
1 munkatársból állt a Színházi Élet szer-
kesztősége, utóbbi egyetlen munkatárs 
csekélységem volt, ki heti 7 korona össz-
fizetés ellenében alázattal fogadtam Incze, 
Harsányi Zsolt és Kálmán Jenő szer-
kesztő urak szigorú utasításait. 

Hány éve annak, Segédszerkesztő Ur ! 
Emlékszik az' Eötvös-utcai nyomdára és 
a nyomda-melletti pinceszobára, mely fő-
szerkesztői szoba, szerkesztőség, nyomda-
iroda, kiadóhivatal és expedíciós helyi-
ség és raktár volt egyszerre, emlékszik 
még az Eötvös-utcai házra, melyről egy 
házi használatra irt kis versében azt 
irta : 

Van ottan egy 
Pici pince, 
Olt készül az 
Incze kincse. 

Segédszerkesztő ur ott ült az egyetlen 
Íróasztalnál borzas fejjel é s az én első 
kézirataimat fésülte. Szerkesztő ur kéz-
iratot javított, vezércikket, tréfát irt, vi-
dám verset, komoly költeményt, hosszú 
riportot, a nyomdász ott állt Szerkesztő 
ur háta mögött, Ön nem.. volt ideges, 
sem nagyképű, sem fáradt, Ön mindössze 
csak tehetséges, öttetes és kedves volt 
minden sorában, olyan ragyogóan ötle-
tes, olyan leírhatatlanul kedves, hogy 
mi céhbeliek mindmáig folyton emleget-
tük, pedig annak már jó néhány ezer 
éve, hogy elment. Szerkesztőségi aszta-

loknál, hol az úgynevezett vidám újsá-
gok készülnek, mikor fáradt agyak két-
ségbeesetten hajszoltak egy-egy ötletet, 
valami vidám tréfát egy kép alá, egy 
kedves szöveget, hányszor hallottam a 
szerkesztő urak sóhaját : ha a kis Kál-
mán itt v o l n a . . . 

Segédszerkesztő ur elment katonának. 
Mint jó segédszerkesztő, mindig Ön ment 
el legkésőbb a nyomdából, ami munka 
volt, azt mosolyogva vállalta, a háborút 
is véges-végig csinálta, nem bliccelt el 
belőle egyetlen napot se : most jön haza 
Szibériából. 

Hazöfírkezelt fogolytársai mesélik, hogy 
„a kis Kálmán megőszült egészen, de 
még mindig a legkedvesebb, legvidá-
mabb ember", mesélik, hogy tréfái tették 
elviselhetővé a fogság napjait, mesélik, 
hogy színházi vállalata volt és — hihe-
tetlen I — rengeteg pénzt keresett. 

Segédszerkesztő Ur I Az Ön hazaérke-
zésének hire nagy örömet szerzett é s a 
Balaton-kávéházi régi törzsasztal tagjai 
nagyon várják már. A nagy vagyon , — 
melyről fogolytársa beszélt — érthető 
feltűnést keltett. Engedje meg, hogy el-
sőnek üdvözöljem és a többieket meg-
előzve ősi szokás szerint kölcsönkérjek 
egy — rubelt. Elsején visszaadom, be-
csületszavamra. 

Segédszerkesztő urnák egyetlen mun-
katársa 

SZENES BÊLA 

SZENES BÉLA ÉS SZÉP 
ERNŐ a minap találkoznak 
az utcán. Régen nem látták 
egymást, mind a ketten vi-
dékről jöttek haza. Szép 
messziről köszönti Szenest : 

— Szervusz, Ember I 
— Miért csak ember ? — kérdi Szenes. 
Talán elfelejtetted a nevemet? 
— Dehogy felejtettem ! De vagyunk olyan 

jóba, hogy a keresztneveden szólíthatlak I 

Ő s z ü l é s 
ellen használjon dr. Dyon 
Hairrestorert. Keni haj-
festő szer, hanem a haj 
eredeti színét adja vissza. 

30 kor. és postaköltség ellenében szállítják a tőraktárak: 
CITY D K O G É R I A B u d a p e s t , IV., E s h ü - u t 5. ég 
H O N V É D D R O G É R I A , '!., A t t i l a - k ö r u t 2. s z á m 
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Kr\im**> 

— Látta már Steinach professzor találmá-
nyának gyakorlati alkalmazását ? 

— Még nem. De szeretném látni. 
— Jöjjön ki ma a Jardin premierjére, meg-

láthatja. 
— A Jardinba ? 
— Ne érdeklődjék a részletekről. Legyen ott! 
Barátom, a közismert humorista, aki hetek 

óta egyébről sem humorizál, mint Steinach 
professzor szenzációs találmányáról, ezzel 
otthagyott a kávéház teraszán. 

— Hogy jön Steinach a Jardinba ? — gon-
dolkoztam és olyan kiváncsi voltam, hogy a 
kora délután dacéra már konflisba ültem és 
vágtattam ki a Városliget felé, a Jardinba. 
A konflis valóban vágtatott, a kocsi olyanokat 
ugrott a rémes pesti kövezeten, hogy a hátam 
majd ketté tört. Öregszem, öregszem — álla-
pítottam meg — egy igen kis kocsikázás is, 
hogy megvisel. Szerencse, hogy ez a Steinach 
kitalálta a „megfiatalodást". Amint kis pén-
zecském lesz, befekszem valamelyik szanató-
riumba és megfiatalittatom magam. Igazán 
rámfér, hovatovább már harmincegy éves 
leszek. Amikor kifizettem a konflist, a kocsis 
némi szemrehányással jegyezte meg : 

— A frász ezt a Steinacht. 
— Miért haragszik a professzorra ? — cso-

dálkoztam. 
— Mert, amikor a kocsimba tetszett ülni, 

azt hittem, kapok vagy száz koronát. És richtig 
kaptam negyvenet. A negyven pedig „ilyen 
fiatal". Biztosan a Steinach fiatalította a 
százat negyvenné. 

— Jé, még a kocsis is tudja a Steinachot, 
örvendeztem és beálltam a sorba. Mert a 
Jardin pénztára előtt sort állottak az emberek. 
Nagyobbára középkorú és idősebb ur. Mind 
a Steinachra volt kiváncsi. Sőt fiatal hölgyek 
is akadtak a sorban, ezek már előre kiakar-
ták tapasztalni a Steinachot. A pénztár fölött 

levő plakát közepén ott virított a szenzációs 
név : 

„STEINACH" 
Irta: KŐVÁRY GYULA 

Sajnos, még nem kezdték meg az előadást, 
várnom kellett, hogy megláthassam a korszak-
alkotó találmány gyakorlati alkalmazását. 
Addig is, mig megkezdik a kabaréban az 
előadást, bementem a Jardin kertjébe. 

Csudálatosan szép hely ez a kert. Az 
augusztusi premierre uj és fantasztikus virág-
borította el a gyepet, a bokrokat, a virág-
ágyakat. Leginkább rózsaszínű ez a virág, 
néhol ég és lángol még egy-egy vörös rózsa, 
de az alaptónusa a Jardin kertjének a mély 
zöld és ennek a virágnak a rózsaszíne. 
S ebben a ragyogó kertben, óriási fák árnyé-
kában kis asztalok állnak, finom, fehér asz-
talkák, valamennyi körül hölgyek, urak. 

Ilyenkor van „a Jardin-uzsonna", mely való-
ban megérdemelten lett népszerű Pesten. A 
legpompásabb dolgokat uzsonnázhatja itt az 
ember egészen olcsón. Én a hires „Jardin-
fagylaltot" kóstoltam meg. Mit mondjak? Ez 
a fagylalt a primadonnája az összes pesti 
fagylaltoknak. Nagyon jól éreztem magam a 
kertben, ahol volt szerencsém Halmai úrral, 
a Jardin kitűnő direktorával találkozni. Va-
lami történhetett Halmaival. Ragyogott az 
arca, olyan elegáns volt, mint egy fiatal angol 
herceg, gomblikéban virított a rózsaszínű vi-
rág, s a direktor ur egy pajkos engel-bergert 
fütyörészett. 

— Hogy méltóztatik direktor urnák? — és 
üdvözöltem. 

— Nagyszerűen. Olyan fiatal vagyok, mint 
még soha ! 

— Talán a Steinach — érdeklődtem és 
megremegtem. 



S Z Í N H Á Z I É L E T 19 

— Lehet . . . — ennyi volt a titokzatos, 
íjtélyes válasz. 
Hála Istennek, már esteledett. Az asztalok-

>1 mindenfelől a kabaréba siettek az embe-
:k. Én is siettem. 
Megkezdődött az előadás. Csupa nagyszerű 

:ám, igen nivós kabaréelőadást láttam. Tré-
is darabok, magánszámok, aztán következett 
őváry Gyula énekes bohózata, a „Steinach" 
végre alkalmam volt látni a megfiatalitó 

('ógymód gyakorlati alkalmazását. Még pedig 
következőképen : 
A színpadon egy nagyon csinos hölgy ért-

ető módon sopánkodik azon, hogy nemcsak 
férje öregedett meg, de bizony a házibarát 

;m mai gyerek többé. Mit lehet itt tenni ? 
izony, ez az a dolog, ahol nincs többé 
tegitség. Illetve eddig nem volt, de ezentúl 
tsz ! Az újságokból értesül őnagysága, hogy 
teinach professzor feltalálta a megfiatalodás 
tkét. Kitörő örömmel veszi tudomásul a 
zenzációs felfedezést, s bejelenti a két férfi-
ak, hogy megfiatalittatja őket. A férj nincs 
jlságosan elragadtatva az ötlettől. Szegény, 
gyondolgozott emberke a férj, akinek nagyon-
agyon kevés örömet tartogatott az élet. Most 
ezdje a közepétől újra az egészet ? Mit je-
:nt neki a megfiatalodás? Munkatöbbletet, 
'alahogy igy áll a dolog a házibaráttal is. 
L feleség azonban rendithetetlenül ragaszko-
ik az ötlethez s valósággal elhurcolja az orvos-
oz a két férfit. 

Az orvos kezelés alá veszi a férjet és házi-
arátot. őnagysága óriási izgalommal lesi, 
árja az eredményt. Azonban egy kis hiba 
irténik ! A szérum tul erős volt, s a két 
írfi a kelleténél jobban megfiatalodik. Tak-
yos gyerekekké, majdnem, hogy pólyásokká 
atalodtak. Az asszony kétségbeesetten tá-
lad az orvosra : 
— Doktor ur I Mit csináljak most majd én 

zzel a két kölyökkel ? 
Az orvos védekezni próbál : 
— Tul erős volt a dózis. Én tehetek róla. 

egiteni a dolgon most már nem lehet . . . 
alán várjon Nagysád addig, mig újra megö-
:gszik a két paciens . . . Negyven-ötven év 
íulva újra megismételtetjük velük a kúrát, s 
kkor majd jobban vigyázunk . . . 
— Hol leszek én ötven év múlva? — 

attan föl a hölgy. 
És nincs más megoldás, az orvosnak saját 

személyében kell kárpótolnia a póruljárt fe-
leséget. 

Ez a „Steinach" cimü énekes bohózat. Ez? 
Nem, sokkal több I Csupa qtlet, vidámság, 
vicc, minden, ami csak a kitűnő Kővárytól 
telik. Tőle pedig sok telik. Ez a munkája 
talán a legjobb mind között. Pár igen kedves 
és mulatságos énekszám is van a bohózat-
ban, melyet a szerző, Aradi Aranka, Nóvák 
Margit, Stella Gyula és Simay István játsza-
nak jókedvvel, kitűnően. 

Még egy igen értékes nagyobb egyfelvoná-
sos van a műsoron. Nem kisebb szerző irta, 
mint Maupassant, s magyar szinre Ráskai 
Ferenc alkalmazta. „Kié a gyerek?" a Mau-
passant-egyíelvonásos cime és Molnár Aranka, 
a Vígszínház művésznője játssza a főszerepet. 
A francia író finom pikantériáját mesterien 
hozza Molnár Aranka. Igen nagy sikere volt, 
épp ugy, mint partnereinek : Kőváry Gyulá-
nak, Stella Gyulának, Simainak, Heltainak. 

Pár nagyszerű külföldi számot láttunk még 
s a magyar szólók is mind elsőrendüek. A 
kitűnő Kőváryt, szólója után alig akarta le-
engedni a színpadról a közönség. Heltai és 
a tehetséges Nóvák Margit angol duettjének 
is igen nagy sikere volt. Aradi Aranka fino-
man, művészettel énekelt két dalt, Simái Ist-
ván pedig, mint Jetiinek Morton jelent meg a 
közönség előtt. Nagyon mulatságos volt Simái, 
mint Jellinek, sokat nevettek jóizü mókáin. > 

A legjobb hangulatban hagytam el a ka-
barét. A parkban találkoztam humorista ba-
rátommal. 

— No, mit szól a Steinachhoz? — interv-
juvolt meg. 

— Nagyszerű darab — feleltem. 
— És a találmány? 
— Az is nagyszerű. 
— Hát még milyen nagyszerű a Jardin 

konyhája — mondta a barátom és meghivatta 
magát velem vacsorára. 

A vacsora valóban nagyszerű volt, nem 
hiába főzött főhercegi családoknál a Jardin 
főszakácsa. Vacsora után a Tabarinba men-
tünk táncot nézni. A Jardin ebben is első-
rendűt produkál. Olyan táncműsora van, 
amely ritkítja párját. 

Azt még eláruljuk, hogy a Jardin augusztusi 
műsora a „Steinach" találmányéhoz hason-
lóan szenzációs. Tessék megtapasztalni I A 
találmányt is, meg a műsort is. 
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Nagyságos 

Karinthy Frigyes iró urnák 
Helyben 

Igen tisztelt Uram, 

engedje meg, hogy e rövid levél keretében 
egy még be nem váltott Ígéretére figyelmez-
tessem. Az Ígéret a háború kellős közepén 
született és beváltása 1918 év második felé-
ben lett volna esedékes. Ez azonban nem 
következett be. 

Én tehát a dolog minden következményei-
nek súlyát Önre hárítom és a tárgyra térek. 

Teljében dühöngött a világháború, mikor 
ön a Pesti Napló hasábjain egy párisi ifjú 
furcsa kalandját hozta a lap olvasóinak tu-
domására. 

A párisi ifjú — irta ön, — sok év óta 
Amerikában élt és egy szép napon váratla-
nul hazaérkezett. Késő volt már, éjfélre járt, 
az ifjú nem akarta apját éjjeli nyugodalmá-
ban zavarni és egy előkelő szállodában vett 
lakást. Szemét azonban kerülte az álom, 
avagy talán régóta áhította a párisi éjszakét, 
egyszóval sietve átöltözött és az egyik mu-
latóba hajtatott. Ott páholyba ült és tágra-
nyilt szemekkel bámulta a párisi nők oly 
régóta nélkülözött szépségét. Feltűnt azon-
ban neki egy szemközti páholyban egyedül 
ülő nő különös szépsége, s mivel nem volt 
gyáva legény, nem is habozott sokáig, hanem 
magához intett egy pincért és néhány sort 
vetvén egy darab papirra, átküldötte a meg-
csodált nőhöz. A pincér sietve teljesítette a 
megbízást, a páholy szépe rá mosolygott az 
ifjúra, papirost kért, irt rá valamit, összehaj-
totta és visszaküldötte az ifjúhoz. Az ifjú iz-
gatottan kibontja és elolvassa, mégegyszer 
elolvassa, ejnye, szól és elolvassa harmad-
szor is, megvakarja a füle tövét és magá-
hoz inti a pincért. 

— Nézze kérem, — mondja — én mér 
évek óta Amerikában élek, ma érkeztem 
haza, kicsit kijöttem a párisi argot-ból bizony 
röstelem, de nem értem, mit válaszolt a hölgy. 

krém, szappan, 
púder, sampon  
Eau de cologne 

Á legjobb tolletteszerekl :::: Kaphatók mindenütt 1 
Készíti: HUNNIA BVÓBYTÁR, Bpest, Errsébet-kBrut 65 

Olvassa el, aztán fordítsa le — franciára. A 
pincér bizalmasan elmosolyodik, kezébe veszi 
a cédulát, elolvassa, rámered az ifjúra, szó 
nélkül elrohan, hozza a főpincért, kezébe 
nyomja a cédulát, az elolvassa, rámered az 
ifjúra és dadogva szól : 

— Uram, bocsásson meg és ne kérdezzen 
semmit, de ön ezekután egy pillanatig sem 
maradhat a helyiségben. 

Az ifjú zavarodottan feláll, áttekint a pá-
holyba, körülnéz : a nő. nincs sehol. Elkén 
kalapját, kabátját, elsiet, hátha a kapu előtt.. 
Nem, a nő végérvényesen eltűnt. Mérgesen 
a szállodába hajtat, felhivatja a tulajdonost, 
elmondja a dolgot, megmutatja a cédulát, az 
elolvassa, rámered az ifjúra, dadog, hebeg, 
mentegetődzik, bocsánatot kér, hogy éjnek 
idején egy ilyen előkelő urat stb. — de fel-
szólítja, hogy azonnal hagyja el a szállodát. 

Az ifjú először megütődik, aztán dühbe 
gurul, kocsiba ül és egy régi barátjához 
hajtat. A barát már alszik, felkölteti, rögtön 
elmondja, a barát elképed, aztán dühbe jön 
lármázni kezd, hogy ő majd megmutatja, 
hogy az ő barátját stb. stb. — és elkéri a 
cédulát. 

Az ifjú átnyújtja, a barát elolvassa, ráme-
red, dadog, hebeg, mentegetődzik bocsánatol 
kér, hogy éjnek idején, a legjobb barátját, 
akit annyira szeret és akit oly réger 
nem látott, — de ne kérjen magyarázatot, 
hagyja el őt azonnal. 

•Az ifjú hallatlanul megdühödik, most mái 
autóba ül és meg sem áll az apja házáig, 
rögtön a tárgyra tér és elmondja, hogy mi 
hozta ily későn az apja házába. Az apa ék-
telen dühre fakad, fogadkozik, hogy majd c 
megmutatja, becsukafja a gazembereket — 
különben is mutasd csak azt a cédulát. 

Az ifjú átnyújtja, az apa elolvassa, rá-
mered az ifjúra, dadog, hebeg, bocsánato 
kér, hogy nagyon jól tudja, mennyire szeret: 
őt, az egyetlen fiát, akit tiz év óta nem látott 
majd valaha egyszer megtud mindent, mos 
ne kérdezzen semmit, hanem hagyja el rög 
tön a házát. . . 

. . . Ebben a pillanatban — folytatja ön, — 
a párisi barátomat, aki mindezt nekem elme 
sélte, telefonhoz hivták, elment, nem jöt 
vissza, utóbb nyilván elutazott, aztán kitört t 
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N y i c r v ^ n r o z Ä s o K 

Aj P Â R I S B A N : Rouge des Cocottes 
• M P E S T E N : 

A & f i ü Fards öu 
Étkezés 
után nem tiinik el 

Naponta egyszeri használat 

Gyártja : Sphinx-müvek részv.-társ. 
T e l e f o n : 128-00. K é r j e m i n d e n ü t t 

C30RT05 GYCILA 

háború és most türelmetlenül várom a háború 
végét, hogy megtudjam barátomtól a történet 
poénjét. 

Igen tisztelt Uram ! A háború már két év-
vel ezelőtt véget ért, Franciaországgal már 
helyreállott a postaforgalom, a forradalmak, 
a boykott csak minimális forgalmi zavarokat 
okoztak, melyek eltörpülnek a két hosszú év 
számtalan lehetőségei mellqft, melyek az ön 
nyilván türelmetlen természete számára nyi-
lottak. Franciaország negyven milliónyi lakos-
ságának alig harmincadrészét vesztette el a 
háborúban, nem valószínű tehát, hogy az Ön 
párisi barátja is éppen azok között volna, 
kik hazájukért hősi halált haltak. 

Tisztelt Uram, valószínűnek tartom, hogy 
Ön már régóta birtokában van a rejtély 

I megoldásának és csak az alkalmas pillanatra 
j vár, hogy azt izgatott embertársaival közölje. 

Nagyon kérem tehát, hogy közölje velünk 
végre mindazt, amit megtudott s főképpen 
azt, hogy mi volt a levélben ? 

A Budapesti Izgatottak Egyesületének ne-
vében Székely István. 

Angyalka-bemutató után. 
Egy jó operettért önöké 
a közönség hálája. 
Bizonyos, hogy egyre szélesebb lesz 
a Skála szinház skálája. 

(Szenes ember) 

Mi l e s s a 

Szabadság sjoborral ? 
Most tizenkét esztendeje bombaként csa-

pott le a magyar művészi közéletbe az a 
hir, hogy a Szabadság-szobor pályázatán 
az első dijat két ismeretlen magyar művész 
nyerte el : Gách István és Szamovolszky 
Ödön. Hihetetlenül és szenzációsan hang-
zott a hir, mert aki a magyar szoborpályá-
zatok sorsát ismeri, az tudja, hogy milyen 
ádáz harcok és személyi küzdelmek előztek 
meg minden döntést s hogy olyan nagy 
munkára való megbízást, mint amilyen a 
Szabadság-emlékmű, csak bejegyzett, nagy 
összeköttetésekkel biró, úgynevezett előkelő 
művészek kaphattak meg. A sajtó ünnepelte 
a két fiatal magyar tehetséget, el volt ragad-
tatva a pályamű szépségétől s a két művész 
nekifeküdt a nagy munkának, hogy valóra 
váltsa azt a bizodalmat, amelyet a pálya-
birák nekik Ítéltek. 

A háború előtt már láttuk is eredményét 
ennek a nagy munkának. A Műcsarnokban 
több figurát és csoportozatot állítottak ki a 
tervező művészek és ugy hittük, hogy egy-
két esztendőn belül ott fog állani a hatalmas 
emlékmű a főváros legszebb terén, a Sza-
badság-téren. 

De jött a világháború amely annyi szá-
mítást húzott keresztül, annyi életet ölt meg 
s annyi reményt fagyasztott le. Mindakét 
művész fiatal volt még, elvitték hét katoná-
nak. Szegény Szamovolszky, aki egyébként 
is gyenge ember volt, belepusztult a hábo-
rúba s most mér Gách Istvánra maradt volna 
az egész feladat. 

Gách Istvánnal pedig az történt, hogy 
orosz fogságba jutott, ott van ma és nem 
is akar onnan — legalább egyelőre — haza-
jönni, mivel igen jól megy ott a dolga. 

Már most ugy áll a helyzet, hogy van is 
Szabadság-szobor, meg nincs is. Félig-meddig 
elkészült s mikor megkérdeztük a szoborbi-
zottság egyik tagját, hogy mi lesz hát a szo-
borral, azt felelte, hogy egyelőre várnak még 
Gách Istvánra. Hátha mégis csak hazajön ? 

Ma munkanélkül vannak a magyar szob-
rászművészek és valószínű, hogy egyhamar 
nem is lesz munkájuk. Azt kérdezzük hát : 
nem lehetne-e olyan megoldást találni, amely 
lehetővé tenné, hogy a szobormű mégis el-
készüljön ? 
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Ismertetőjelei S 
(Egy vidéki Kislány panasxos levele) 

Kedves Szerkesztő Ur ! 
Hét ez rémes. Egész éjjel nem aludtam. 

Tegnapelőtt egész nap utaztam, Somogymegye 
legszélsőbb falujából jöttem fel Pestre a nagy-

J* nénikémhez. Már előre 

|\\ örültem, mert gondol-
tam: no, most Pesten 

GNj leszek és személyesen 
\ megismerhetem mind-

azokat az írókat, akik-
ről a Színházi Életben 
már olyan sok szépet 
és jót olvastam. Mert 
a Színházi Elet oda 
mihozzánk is jár, ne 
tessék azt hinni, hogy 
lenn Somogyban nin-

' csen kultura. A nagy-
nénikémnek nem tetszett sehogy-
sem a tervem, hogy járjuk össze 
mindazokat a helyeket, ahová 
Pesten a hires irók járni szok-
tak. Nem is csodálkozom, mert 
a Lina néni már hetvenhárom 
éves és az utolsó fiatal iró, aki 
érdekelte, Jókai Mór volt. Miután 

a Szín-
házi Élet-
ből kije-
gyeztem 
az ilyen 
nevezetes 
helyeket, 

, nekiindul-
tam a városnak. Elő-
ször a New-York kávé-
házba mentem. Majd 
kinéztem a szemem, 
de nem tudtam felis-
merni egyetlen irótsem. 
Egy fekete ruhás, ötven 
év körüli férfit találtam 
csak, mindenki ugy 
szólította. Nagy ur, gon-
doltam : ez egy hires 
nagy iró lehet, mert 

azt is mondták neki : Nagy ur, irja fel. Ké-sőbb tudtam meg, hogy azt irta fel, amit a színészek esznek. Innen elmentem a Rudas-

fürdőbe, -mert hallottam, hogy itt szoko 
lenni Bródy Sándor, aki különösen érdekel 
mert a Színházi Élet azt irta róla, hogy h: 
res férfiszépség. Nagyon kíváncsi voltam 
szépségére. De 
itt is hiába vol- ^ v 
tam. Azt mond- '.•".."•A 
ták, hogy a Bródy f / ' fP) \ 
most benn van i^M . f j \ 
a vizben és csak ^ 
estefelé jön ki. / í, 
De én nem vár- ( É — 
hattam addig, J f J 
mig kinn lesz a ^ — <y £ 
vizből, hát men- W - C - í A ^ y 
tem tovább a Á Á ^ ? ^ 1 ^ 
Margitszigetre. 
Szép Ernőt és ^ 

Krúdy Gyulát kerestem, de egyi 
ket sem találtam. Azt mondtál 
a szállodában, hogy Szép*«Ernő 
elküldték a szünidei gyermekte 
lepre, mert nagyon sápadt vol 
az aranyos ; Krúdy Gyula pedi 
elment vigyázni rá. Még eg-, 

egész 
csomó 
helyet 

bejártam, 
de sehogyse tudtam 
egyetlen írót sem 
felfedezni. Pedig na-
gyon sokszor ott 
mentem el mellet-

tük, de hát honnan 
tudjam én, hogy ki 
kicsoda ? Bosszúsan 
hazamentem és egész 
éjjel azon törtem a fe-
jem, hogy ezen okvet-
lenül segíteni kell. Még 
sem járja, hogy egy 
szegény falusi kislány 
feljön Pestre, akit bor-
zasztóan érdekel az 
irodalom és ne lásson -

egy írót sel Hajnali két óra huszonnégy perc-
kor azután megoldottam ezt a fontos kérdést. 
Tessék csak ide hallgatni, kedves szerkesztő 
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ur ! Azt spekuláltam ki, hogy az Írókat a leg-
könyebben ugy lehetne felismerni, ha minde-
gyik olyan ruhába járna, amilyenről mind-
járt meg lehetne tudni, kicsoda. Egy pár 
kedvencemnek mindjárt össze is állítottam a 
ruházatát, azt hiszem, nagyon találóak. Itt 
közlöm az ötleteimet, remélem, fel is fogják 
az illetékesek használni: 

Molnár Ferencnek — Testőr ruha, Szomory 
Dezső öltözzön II. József császár jelmezébe. 
Heltai Jenő öltözzön masamódnak, Herczeg 
Ferenc Ocskay brigadérosnak, Lengyel Meny-

hért japánnak, Szép Ernő hátulgombolós rö-
vid nadrágban és matrózbluzban járjon, Krúdy 
Gyula vegyen fel vörös postakocsis ruhát és 
Bródy Sándor öltözzön dadának. Ezekről a 
ruhákról bizonyára mindenki könnyen fel 
fogja ismerni őket. A dada-ruhához én mind-
járt kölcsönözhetek is egy kék pruszlikot, 
azt az én d^dám hordta és nagyon jól állt 
neki. Egri lány volt. Elmondtam az ötletemet 
Lina néninek is, neki is nagyon tetszett, biz-
tos, hogy a kedves szerkesztő urnák is tet-
szeni fog. Remélem, mire mégegyszer Pestre 
jövök, már ezekben a ruhákban fogom ked-
venc Íróimat találni. Tisztelettel 

Zsoldos Anna 

Gyerünk a fioldba! 
Ott még igazán nem voltunk, éppen itt az 

ideje, hogy oda is ellátogassunk — gondolta 
magában Lincke Pál, a „Luna asszony" szer-
zője. És irt egy nagyszerű operettet, amely 
végre megismertet bennünket a holddal és 
különösen annak szerelmi berendezkedésé-
vel. A Fővárosi Orfeumban vendégszereplő 
debreceni színészek mutatták be most ezt a 
rendkívül ötletes operettet, akik közül már 
többen nem is debreceniek, mert a pesti 
színházak leszerződtették őket. Legelsősorban 
meg kell állapítani, hogy ez az előadás jóval 
öregbítette Heltai Jenő társulaténak jóhirne-
vét, mert minden tekintetben elérte a fővá-
rosi nívót. Maga az operett is olyan kiváló 
és újszerű, hogy a librettója önállóan is elő-
adható volna, a zenéje pedig egyenesen bra-
vúros. Az eredeti zeneszámokon kívül még 
uj betéteket is íratott a direktor Vincze Zsig-
monddal és Balkányi Vilmossal, amelyek 
egytől egyig sláger számai a darabnak. 

A nagy koncepciójú cselekményen kivül 
különösen a színészek pompás játékénak 
köszönhető az operett szenzációs sikere. 
Legelsősorban a címszereplő Honti Hannáról 
kell a legnagyobb dicsérettel megemlékez-
nünk. Igen nehéz, kettős szerepet játszik és 
mind a két alakot egyforma művészettel. Az 
egyik alak egy kis házmesterlény, a másik 
Luna asszony, a Hold királynője. A siker 
nagy része az ő művészetének számlájára 
Írandó. Járai játszotta a feltalálót, szintén na-
gyon jól. Igen szépen énekelt és mint színész 
is kifogástalant produkált. Egész sereg komi-
kus szerep is van a darabban, amelyeknek 
mindegyike nagyszerűen megrajzolt és meg-
játszott figura. Szabó a hold házmesterét 
játssza pompás figurális és színészi eszkö-
zökkel. Ezzel a kiváló színésszel ősztől kezdve 
mér az Apollo kabaré színpadén fogunk ta-
lálkozni. Várnai egy sajtkereskedőt, Szigeti 
egy szabót és Latabár egy vidéki adóhiva-
talnokot játszik pompás humorral. Berceli 
Magda nagyon jó volt a szubrett szerepben. 
Igen szépen énekel, pompásan táncol, tem-
peramentumos és sikkes. Egyed Lenke ko-
mika szerepben érdemel elismerést. Külön 
kell megemlékeznünk a nagyszerű és stílu-
sos rendezésről, amely Földes Dezső kiváló 
ízlését és alapos tudásét bizonyítja. 

TOROK RÚZSA [RÍME 
sz»plö, májfolt, patlanáa és arc-
tisztátlanságok ellen. Ideális arc-
ápoló. Ára 55 korona 

Főraktár : 

RöczGy. János 
gyógyszertára 
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Vadai, balai, s mi jó 
falat 

— A Színházi Élet pályázata — 

Rengeteg menükártya érkezik a „Szín-
házi Élet" uj pályázatára. A bírálók már 
valósággal gyomorbajt kaptak az Ízletes-
nél Ízletesebb sültektől és tésztáktól, 
amelyeket a színészeknek szántak az 
olvasók. A színészek viszont fenyegető 
magatartást kezdenek tanúsítani és raj-
tunk követelik a lakomaigéretek bevál-
tását. Ezen a héten a következő pályá-
zatokat kaptuk : 

Kedves Szerkesztő u r ! 
Részemről legszívesebben Pilinszky Zsig-

mondot főzném meg. Nem ebédre. Ilyen va-
csorát adnék neki : 

Tojás heringgel 
Borjuvesés 

Száraz sütemény 
Üdvözlettel 

Cica 

Kedves Színházi Élet! 
Ezennel meghívom Zátony Kálmánt egy jó 

orosz ebédre. Ezt kapná nálam a kedves 
művész : 

Scsi (káposzta leves) 
Kása 

Medvetalp 
Orosz hal 

Blini-kaviárral (blini = palacsintaféle) 
Vudki 

Tisztelettel 
Freund Endre 

Csengery-u. 9., I. 3 

Igen tisztelt Szerkesztő ur ! 
Legszebb szinész Pesten a Galetta. Ha el-

jönne hozzám, olyan ebédet kapna tőlem, hogy 
nem tudna felkelni az asztaltól. (Annyi baj 
legyen.) 

Makaróni leves 
Kirántott fogas 

Gyopárosi szelet babérlevéllel 
Sült marhapecsenye 

Rizs felfujt 
Pusztadőri sajt 

Ananász 
Törley pezsgő 
Dritte szorte 

M. Margit 
Vilmos császár-ut 40. 

Maga csak tudja Intim Pista, 
kit hivnék meg, ha lehetne? Csakis magát, 
ha már választani lehet. Még hozzá, nemcsak 
ebédet, hanem vacsorát is adnék magának. 
Eljön ? Ez lenne az étlap : 

Ebédre : 
Husieves 

Kecsege majonézzel 
Töltött csirke burgonyával 

Almás pite 
Egri bikavér 

Vacsorára : 
Sült karaj párolt káposztával 

Dobos torta 
Sajt 

őszi barack 
Szomorodni 

Friedrich Nusy és Terus 

Kedves Színházi Elet ! 
Én az Irmával együtt a drága Fedák Sárit, 

másszóval Kukorica Jancsit hivom meg, még 
pedig egész napra. Részletes menüm a kö-
vetkező : 

Reggelire : 
Füstölt szalonna zöld paprikával 

Ebédre : 
Tejfölös bableves 

Székelygulyás 
Kolbász ^ 

Kukorica 
Fánk gyümölcsízzel 

Vacsora : 
Halpaprikás 
Turóscsusza 

Sz. Ilonka és Irmus 
Tömő-utca 16., II. 

Tisztelt Szerkesztő ur ! 
Választásom Abonyi Gézára, a Nemzeti 

Szinház művészére esett, őt hivom meg 
ebédre, összeszedve minden szakácsmüvésze-
temet. Parancsoljon : 

Karfiol sonkával 
Nyulpüré leves 

Libamell haché narancsmártással 
Töltött csirke paradicsom salátával 

Gesztenyés kappanpecsenye 
Ananászos kalács kávé krémmel 

Vaníliás perec, habos tölcsér 
Cukordinnye, narancsszeletek cukorban 

Almabor 
Dubare cigaretta 

Orbán Aranka 
Futó-u. 38. I., 15. 
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Jl vörös gyémánt Sscinöáxl rgény (17) 
irta : Sxomafiáxy István 

Le Rosier kisasszony mindjárt megérkezése 
percében különös tapasztalást tett : a Domby-
kurián alig volt fiatal ember. A kocsis, aki 
grifnyaku szánkón idáig hozta őket, tisztes, 
hatvanéves magyar volt, aki oly méltósággal 
viselte zsinóros libériáját, mint a tábornok a 
katonai diszt, a gazdasszony, aki üdvözletére 
kisietett, bátran matrónaszámba mehetett, 
a pápaszemes bácsi pedig, aki kurta zekében 
oroszos prémkucsmában segítette le a ko-

csiról, a katonaviselt, jólkonzervált aggas-
tyánokra emlékeztette. Még a szakácsnő is, 
aki egy pillanatig látható volt a konyhája 
ajtajában, rég tul volt azon a koron, mikor 
az asszonyra a férfiszivek hatással vannak. 
A bronzhaju leány, még mielőtt a fűtött szo-
bába bement volna, egy percig csodálkozó 
mosollyal legeltette szemét a szolgálatkész 
aggok seregén. 

— Maga egy menedékházból szedte össze 
a cselédségét ? — kérdezte Andrástól. 

— Ezek valamennyien az apámat is szol-
gálták — mondta András s a hangjából va-
lami szelid pietés csengett ki, mely való-
sággal meghatotta Le Rosier kisasszonyt. 

A kúria tipikus magyar épület volt, nem 
kastély, de nem is tanyai ház, aminek An-

drás emlegetni szokta, hanem egy kedves, 
öreg fészek, mely mindazoknak az egyénisé-
gét megőrizte, akik valaha az egész életüket 
benne töltötték. Kényelmes, öreg, vastagfalu 
épület volt, régimódi dobogókkal az ablak-
fülkékben, ahol sirbatért öreg dámák kézi-
munkázni szoktak, félszázadon át szolgáló, 
öblös cserépkályhákkal, nagy ambitussal, 
melynek kerítését már befödte a hó, időtől 
megfeketült, vén bútorokkal, melyeknek stí-
lusáról a párisi művésznő sohase hallott. A 
kényelem, a jólét, a csöndes és nyugodt élet-
művészet szimbóluma volt az öreg ház, mely-
nek levegője ugy hatott az idegeire, mintha 
a legpuhább bársonnyal simogatták volna 
őket. Csak itt, a fehér bolthajtások alatt, a 
nagymamák subládjai és pohárszékei között, 
a régimódi hímzésekkel leterített asztalok 
mellett, a tiszta és kedves levendulaillatban 
tudott igazén belelátni a derűs és nyugodt 
lélekbe, mely a sötétkék tenger partjára meg-
nyílt előtte. Le Rosier kisasszony, anélkül, 
hogy bundáját, kalapját levetette volna, egy 
kicsit dévajkodva, egy kicsit áhítatosan állt 
meg a porta küszöbén s felváltva nézte a 
házigazdát és a bútorokat, amelyek közt va-
lami láthatatlan kapcsolat lebegett. 

Tehát itt él maga ? És innen a nyugalom 
szigetéről jött el a vásári komédiába, ami-
nek maga a nagyvilágot nevezi ? Volt szive 
hozzá, hogy az öreg kredenceit és a nagy 
cserépkályháit egyedül hagyja ? 

— Vittek, anélkül, hogy megkérdeztek 
volna, magamnak sohasem lett volna annyi 
energiám, hogy a világ másik végébe elmen-
jek. De most hálát adok a jóistennek, hogy 
a világcsavargásra adtam a fejemet, hiszen 
másképp megöregedtem és meghaltam volna, 
anélkül, hogy életem királynőjével talál-
kozzam. 

— Le Rosier kisasszony, egy erélyes moz-
dulattal, bezárta az András ajkáról csörge-
dező frázisok zsilipjét, bundáját, kalapját 
hóbortosán ledobta a legközelebbi asztalra, 
aztán odahuzott egy vén bőrszéket a kályha 

—^XJDE ARCSMN TKÖIXSOMZ Mao. 
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mellé, melyben havas cserfahasábok lo-
bogtak. 

— A királynő nem multszázadbeli bókokat 
akar, hanem egy csésze forró levest s valami 
dajkamesét, mellyel az öreg dámákat, mikor 
még kicsileányok voltak, álomba ringatták. 
A leves elfelejtetné velem a rettenetes hósi-
vatagot, melyen a maga csengős tarantásza 
végigröpitett, a dajkamesék pedig, melyek 
bizonyosan a kullogó farkasról és a hóban 
tipegő kislányról szólnak, ugy megforgatnák 
az idegeimet, hogy boldogan temetkezném 
bele a vánkosaimba és a tollas dunnámba. 

András megbólintotta a fejét és nyugodtan 
válaszolt : 

— Jó helyre jött : ez a sziget a pompás 
levesek és a félős dajkamesék hazája. Az 
öreg asszonyság, akit az imént látott, mind-
járt behozza a leveskéjét és az éjjeli mécses 
mellett álomba fogja babusgatni magát a 
pirosnyelvü farkas meséjével. Az obsitos 
katona pedig, aki az imént a szánkóról le-
segítette, dárdával a vállán silbakol reggelig 
az ablaka alatt, nehogy a rossz szellemek az 
ágyához férkőzzenek ! 

Az öreg asszonyság, mintha csak végszóra 
jött volna, megjelent a nappali szoba kü-
szöbén ; fekete ruhát viselt, a köténye mel-
lett kulcscsomó csörgött és hajlongva szólt 
Le Rosier kisasszonyhoz : 

— El fogom vezetni a szobájába, ahol a 
vacsoráig kipihenheti magát. 

András franciára fordította a magyar be-
szédet s meggyújtott egy. ötágú ezüst-giran-
dole-t. 

— Megengedi, hogy én legyek az udvar-
mestere, aki a lakosztályába kiséri? Kép-
zelje, hogy én vagyok az ezüstöshaju udvar-
mester, aki hosszú kabátján azokat a rend-
jeleket viseli, amelyekkel a néhai Lajosok 
legháládatosabb szolgáikat kitüntették ! 

Le Rosier kisasszony kecsesen pukkerlizott, 
András előre ment a girandole-lal s az öreg 
asszony oly komoly arccal tipegett mögöttük, 
mintha csakugyan a királynőt követné, aki 
egy falusi nemest a látogatásával megtisztelt. 

— Mondja, kinek néz engem tulajdon-
képpen a maga puritán kulcsárnője — kér-
dezte Le Rosier kisasszony, miközben kutató 
pillantást vetett a fekete ruhás matrónára. 

— Nem igen hiszem, hogy ilyen felesleges 
problémákon törné a fejét, — mondta And-

rás s egy pillanatig belevilágított a karosgyer-
tyatartóval a vendége arcába, — Akár hiszi, 
akár nem, ezek itt engem még mindig a 
rövidnadrágos kisfiúnak néznek, aki valami-
kor a ház körül hancúrozott s aki sohasem 
tudna megfeledkezni az istenfélelemről és jó 
erkölcsökről, melyek kétszáz év óta itt lak-
nak. Amit az úrfi tesz, abban még a plébá-
nos ur sem találna kivetni valót s ha egy 

fiatal hölgyet a vén házában fogad, hát ak 
kor is bizonyosan istennek tetsző dolgot cse 
lekszik. A romlottság itt annyira ismeretlen, i 
mint a párisi parfume. 

— A maga matrónája alkalmasint egy 
alamuszi képmutató. De nem bánom, akár-
mit is gondol rólam, — ez a hósivatagba 
épített ház a gyerekkori regényeimet juttatja 
az eszembe, amiket a vajaskenyeremet maj-
szolva, földöntúli boldogsággal olvastam egy 
négyemeletes bérház folyosóján. Ne bizakod-
jék el, de most majdnem annyira boldog 
vagyok, mint hajdan, amikor a züllöit pon-
gyolácskámban regényeket olvastam. 

(Folytatása következik.) 

SZÁMTAN Herczegh Jenőt, 
az 

Apollo kabaré tagját valahová 
Pest környékére hivták játszani. 
Ki is ment a kis, favázas szín-
körbe, de kirándulása igen 
kellemetlenül végződött. A 

rossz idő miatt a színkör nem telt meg és az 
előadás végén kisült, hogy a bevétel csekély-
sége folytán a direktor csak a kialkudott gázsi 
felét akarta megfizetni. 

Herczegh szó nélkül elfogadta az ajánlatot, 
majd csendesen igy szólt : 

— Mondja direktor ur, hányszor játszottam 
én már maguknál ? 

— Hányszor?— csodálkozott az igazgató — 
hát csak egyszer. Most először. 

— Téved — felelte Herczegh — kétszer ját-
szottam. Először és utoljára. 
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13. § 
A miniszter 
A miniszter felesége 

Bohózat 1 felvonásban 
Szinre került a Fasor-Kabaréban 

Személyek : 
Góth Sándor A titkár 
G. Kertész Ella Az újságíró . . . 

Előadási jog fentartva 

Bársony István 
Czobor Ernő 

MINISZTER : Elég1... A jelenteni va-
lók? 

TITKÁR : Vrslinszky grófné többször 
telefonált ! 

MINISZTER: Már megint? Nem is 
ismerem1... És folyton... 

TITKÁR: Mindig ott ül a képviselő-
ház karzatán, ha beszélni tetszik. F i -
nom és előkelő. És egy nagy férfibe 
szerelmes most. És épp azért érdek-
lődik telefonon a javaslat iránt. 

MINISZTER: (öntelt mosoly) Nem-
aébár ? 

TITKÁR: Aztán itt járt égy hölgy. 
Már t,öbbször... A kegyelmes urat kér-
dezte. Csinos, rövid hajú, pikáns, an -
golos kiejtés. 

MINISZTER: Ah! Miss Pipsie! 
TITKÁR: Az orpheumból? 
MINISZTER: Abból., 
TITKÁR: Szintén egyiké azoknak , 

aki t excellenciád el lenállhatat lan va-
rázsával elbűvölt. 

MINISZTER: Nem is ismerem, (ka-
cagni kezd, »majd hahotázni, a titkár 
vele nevet). Maga csak vihogi, de nem 
tudja, min vihog. 

TITKÁR: A kegyelmes ur ellenáll-
hatatlan jókedve... 

MINISZTER: T. i. ez a kis nő egy 
revüe-ben egy kupiét énekel. A mi-
niszter társaim elénekelték nekem a 
tanácsban. Be is tanultam ! Az orphe-
umban ugyanis egy hazaf ias revüt 
adnak , «Világbéke» a dime. Min-

dén szereplő egy nemzetet ad és a 
szövetséges szereplők folyton vesze-
kednek egymással. Miss Pipsie egy 
agrár államocskát alakit. A ruhája 
buz'a, meg rozs és egyéb ilyen növé-
nyek kalászaiból áll. Egy tenger i , 
nagyhatalom el akar ja tőle rekvirál-
ni minden gabonájlát és ő oda is adja 
neki . Egymás után veti le a kalászaijt, 
amig semmi s em marad1 rajta és köz-
ben ezt énekl i : 

Drága jó kis huncutkám, 
Vedd el tőlem a búzám, 
Vedd el tőlem a" rozsom, 
H a kell, azt is odadom ! 
De mellyel mindézt kimérem, 
Az én kis iccémet kérem', 
Azt biz oda nem adom, nem adom ! 
Szellemes, mi? Kollégáim el voltak 

ragadtatva és tekintettel a kíuplé pol> 
tikai tartalmára, mellyel ugy .oda-
mond a nagyhatalomnak, gratuláló 
levelet irtaim Miss Pipsinek'. 

TITKÁR: És azóta Miss Pipsi-nek 
se éjjele, se nappala. Elz a levél nagy 
pressziót gyalkorolt rá és szeretne 
a kegyelmes úrral megismerkedni. 

MINISZTER: Ah! érdékes. Sok 
a dolgom. Telefonáljon a n n a k a l'ir-
k'ásznak, én pedig h a d d tanulom a 
beszédemet. (Titkár el, leül, tanul). 
«Tisztelt képviselőház. Van szeren-
csém a ház asztalára tenni a kötelező 
(ásit) többnejüségről szóló törvényja-
vaslatot». — Tyüh de álmos vagyok. 

„FOTO á á fényképészeti szaküzlet 
B U D A P E S T , 
Rákóczi-ut 80 

Eladás nagyban és kicsinyben. * Telefon : József 2 8 - 3 2 
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— Eglyuttal engedje meg tisztelt ház, 
hogy néhány Lelkes szóval, (ásit) |in-
dbkolj&toi meg a javaslatot, melynek 
célja, hogiy (ásitva) Slivóniát felráz-
za tespedt,álmáiból... 

4. JELENET 
Miniszter, Miniszter felesége. 

(Az ajtóban megjelenik a feleségi. 
Minjislzter nieim veszi észre, tovább' ta-
nul, féleség' szomorúan mellé ül.) 

FELESÉG (mély sóhaj): Ah! 
MINISZTER : Ah ! Ah ! Te itt vagy, 

édesem? Elmélyedtem1 ai tanulásban, 
észre sie vettelek... 

FELESÉG : Már észre se veszel 1 
MINISZTER: Dehogy nem! De egy-

szerre csak itt teremtél. m|int valami 
árnyék'.... 

FELESÉG: Igazad1 .van, a te szá-
modra most már csak árnyék va-
gyok. Isten veled1! 

MINISZTER: Hová mégy? 
FELESÉG: El. Az anyámhoz. Itt 

v a n n a k a kulcsaid1. A garderob 
szekrény kulcsai, a fehérnemüs kul-
csok, az ezüsté, a liköröké, szivaroké, 
as éléskamráé és a többi is, nesze. 

MINISZTER: Mit csináljak velük? 
FELESÉG: Majd odaadod a fele-

ségíeidnek. S amit én magam végez-
tem, azt majd felosztod a többi fe -
leséged között. 

MINISZTER: Micsoda feleségeim 
tóczött? 

FELESÉG: Akiket majd elveszel. 
MINISZTER: H o n n a n veszed, hogly 

én elveszek...? 
FELESÉG : A törvény javas! atod-

ból veszem. H a törvény lesz belőle, 
bizonyára te leszel az első, aki há-
remet rendezel be magadnak . Hi -
szen jelszavad mindig1 az volt : Kö-
zös jog1, közös kötelesség. Már pe-
dig én sokkal egyszerűbb asszony va-
gyok semhogy ide odaliszk'nek beil-
lenék. Mégi szui tánné sem óhajtanék' 
lenni . Azért |itt hagylak, szivem és 
visszamegyek az anyámhoz. 

MINISZTER: H á t ez szörnyűség! 
Képtelenség ! Ne'rn1 is gondolok ilyes-
mire! És tudod, hogy ná lunk a mi-
niszterek az utolsók' akik betartják 
a törvényt. Ott v a n az igazságügy-
miniszter. Egyik törvényt a másik 
után hozZa a panamák ellen és még-
is... De ez nem1 fontos. Tudód, hogy 
az életem az aktáim1 mégi klözted1 osz-
lik megi, alig! ismerek raj tad kiviil 
asszonyt... 

FELESÉG: De az asszonyok ismer-
nek téged. Valahányszor beszélsz, 
Vrslinszky grófné például mindig ott 
ül a ház karza tán és le niöm veszi ró-
lad a gukkert. És nagyon jól tudom, 
hogy Miss Pipsie-neik, egy sanzo-
nettniek klciszönő levelet irtál a kor-
mány nevében. És ez ä n ő már há-
romszor járt itt — eddig hiába, az 
igaz, de egyszer majd csak itt ta-
lál. És majd1 azalatt az ürügy alatt, 
hogy köszönetet mondjon, kiveti rád 
a hálóját. És ma jd Vrslinszky gróf-
né is kiveti ! Mert i lyen jó !kíi|s halacs-
kára; érdemes halászni! Hogyne! Te, 
Slivönia Bismarkja, Slivónia legér-
dekesebb férfia. 

MINISZTER: Nemdebár? 
FELESÉG : Az egyetlen elegáns fér-

fi, Slivóniában... (komikus síirással.) 
És én ezt elveszítsem, akire én, egy-
szerű assZony, ugy néztem föl, (ki-
törő sirás) Nem! Nemi osztozom! In-
kább elválok tőled! 

MINISZTER : De teringettét, amikor 
biztositalak ! 

FELESÉG: H á t vond vissza a ja-
v̂ ctsl cito d'à t 

MINISZTER: Mégőrültél? Életem 
főművét, karriéreto sarkkövét... Soha! 

FELESÉG: Akkor mégyek! Sze-
génykém, mit fogsz csinálni, amiig uj 
feleségeidet beszerzed. Szegény kis,, 
gyámoltalanom te, aki semminek sem 
tudtad a helyét. Mindent a te házias, 
gondos feleségednek kellet t ä kezed-
be adnia, (sirva) Utolsó gondolatom 
is az, hogy mindént megtalálj , ami-

II — ! . . ' _ _ _ 1 hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLÁK 
if íf 1 1 I 3 3 I 3 I s a k o l t a kozmet. .intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I. Miracle 

K i f l i i l l l l l h aÍeltávolitószerszétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcs 
l l l i j U l i l l U I U I irtás. Miracle emailkrém, púder, szappan: szépit, üdit, fehérit. 
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re szükséged' van. A pizsamáid a bal 
első garderob rekeszben vannak, ez 
ai kulcsa. A papucsod1 az1 ágy mellé 
készítettem, a beretváid1 a fürdőszo-
bában raktam ki a toilette asztalra. 
H a fürdeni akarsz1, a földszintről ho-
zatsz; magadnak vizet, mert, (sirva) itt 
nincs nyomás, ha melegben akarsz 
fürdeni, a konyhán m'elegitsd meg, 
mert a gázkályhában nincs nyomás. 
Szegény Pipikém! (mindketten s,ir-.. 
nak) H a fázol, faozass egy villany-
kályhát magadnak, mert a légfűtés-
ben sincs nyomás. A zakkóid a jobb 
garderob sarokban vannak, a többi 
ruhád a szekrény közepén. A fehér-
neműidet a pucerájban tisztíttasd,ttnert 
a mosókonyhában nemi lehet, mer t 
nincs nyomás. A spájzban rendben 
rakva a zsír, cukor, kávé3 tea, minden 
biedönön, dobozon cédula, hogy ösz-
sze ne icseréld', há k iadsz a szakács-
nénak. Egy hétre előre elkészitettem 
a1 menüt számodra, csak ki kell ad-
nod1 a mejgfelelő cédulát a szakácsné-
nak . Vigyázz! a gyomrodra, drágám! 
Tegnap uj. szakácsné állt be, j á r j a 
kedvében, hogy el ne rontsa szándé-
kosan a főztjét. Tartsd1 be mindent , 
amit a szakácsné kialkudott, mert 
máskép itt hagy és mii lesz veled1, ha 
a margarinos kocsmái koszton kell 
élned1. Bán j jól a szakács néval. Min -
dien elsején fizetszj néki 1200 koronát, 
van neki két vőlegénye, csak felvált-
va vacsoráznajk1 itt, hetenkint két-
szer jogában van moziba menni, két-
szer hetenként az egyik vőlegényétől 
való gyermekét «látogathatja meg, — 
a másiktól mégi nincs neki. A hét 
többi estéjén ő megy felváltva a vő-
legényeihez. Csak liften megy fe l és 
le, a konyhapénzzel nem számol el 
és az ő szobájában á l landó hideg-me-

leg viz legyen és légfűtés. Más igénye 
nincs. Tarts be mindleint, mert ha i t t 
hágy, mit csinálsz a szegény, beteg 
kis gyomroddal? 

MINISZTER : (meghatottan) Meg fo-
gok halni ! 

FELESÉG: (Már az' ajtóban) Nem 
halsz meg1, kicsikém! H a itt akar 
hagyni, majd szépen feleségül veszed. 
Isten veled! (el). 

MINISZTER (utána kiált): Varva-
ra!... Mit rcsináljak ! Csak menj ! Erős 
leszek! Első Slivónia üdve! Csak. 
menj , (tragikus pózzal) menj azutad-
ra, szegény Varvara, én is megyek a 
magamén! Slivónia Bismarkja n e m 
ismer család|i tekliinteteket ! (csenget) 
De ha meggondolom1, hogy itt állok, 
árván, egy szaktcsnéval , akit n e m 
is ismerek... 

5. JELENET 
Miniszter, Titkár. 

MINISZTER: (belépő titkárhoz) Izé.. 
TITKÁR: Igen, kegyelmes ur! 
MINISZTER: Hogy is mondjam... 
TITKÁR: Parancsára, kegyelmes 

uram... 
MINISZTER: Nemdebár? 
TITKÁR: Magától értetődik, ke-

gyelmes uram. 
MINISZTER: Izé... ismeri maga az 

uj sziakácsnémat? 
TITKÁR: Még nem. 
MINISZTER: Derék: nő. Azt hallom, 

csinos is, intell igens. Én gyomorba-
jos vagyok! H a itt hagyna? Nézze... 
uaVaroljon neki kicsit, beszéljen ve-
le... 

TITKÁR : Már három menyasszo-
nyom van, kegyelmes ur, az uj tör-
vényre való tekintettel... 

MINISZTER: Mindegy! Azért be-
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széljen vele. Legalább1 annyit , hogy 
most mindenkinek kötelessége he-., 
lyén miaradíii. : 

TITKÁR: Életem excellenciád^ I 
MINISZTER : Köszönöm I Most men-

jen! És n e zavarjanak' . Tanulok! 
TITKÁR: Igenis, (el). 
MINISZTER: (egyedül, ásit) Lás-. 

suk csak. «Tisztelt ház! Slivóniának 
férfiaikra van szüksége!» Tyüh, de el-
álmosodtam!... Hogy én vegyem1 el 
a szakácsnémat! Én... Slivóinia sze-
mefénye!... Ilyen!... És Vrslinszky 
grofnét is a szememre veti... Meg 
Miss Pipsiet!... Tehetek1 én róla, h a 
hálót vetnek rám? (ásit) «T,iszitelt ház!, 
nem lehet szemet hunyni a statisz-
t ika előtt!... Nem lehet szemet huny-
ni... nem lehet szemet hunyni!... (el-
alszik. Ä sz,inpad teljesen elsötétül. 
Szünet, majd1 nagy világosság, minisz-
ter Íróasztalnál olvas.) 

(Folytatjuk.) 

HACCÓ, MI ÚJSÁG ? 
A THÁLIA MŰKEDVELŐ TÁRSASÁG 

MEGALAKULÁSA. A mult héten több uri 
leány és fiatal ember Thália néven társasá-
got alakított, mely műkedvelő szini előadá-
sok és kabarék rendezését vette program-
jába — természetesen jótékony célra. A tár-
saság alakuló közgyűlése Radó Józsefet, az 
ismert zeneszerzőt választotta elnökévé, akit 
zajos éljenzéssel fogadott beszédben fejtette 
ki a Thália társaság programját. 

ÚJDONSÁGA VAN SIÓFOKNAK. A Kecs-
keméti-utcai ügyes kis Strelisky egy hölgy 
társaságában Siófokon Balatoni fényképész-
vállalatott létesített, amely nagyszerűen megy, 
mert tényleg eddig a trikós hölgyek nem vol-
tak a fényképekkel ugy megelégedve, mint 
most. 

P o l o s k a i r t á s n á l 
l e g m e g b í z h a t ó b b 

j ™ '116-55 D I T R I C H S T E I N 

ALSÓ MARGITSZIGETI 
N A G Y V E N D É G L Ő 

A L E G J O B B P E S T I K O N Y H A 

NAPONTA RAD1CS ZENEKARA JÁTSZIK 
TULAJDONOS: M Á R K U S 

Hölgyfodrászat ondulációval, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cím: 
Szântâné, V I . , Horn Ede-utca 12. sz. 

Férjhez akar menni ? Akar nősülni ? 
Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkel. 
D A V I D O V 1 C S , E r z s é b e t - l í ö r u t 17. (Cégjelzéstelen) 

S Szemölcs-, hajszál-, mitesser-irtó specialista 

t e inbe r sné , ,SANTE" kozmetikája, 
Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 8. szám alatt 

N É Z Z E N A T Ü K Ö R B E 
ha szeplfis az arca. veg en ..KELETI" sznplővizet 
és kremet s néhány nap múlva arca tiszta és 
üde lesz. Ara 30 é s 20 kor. 
APOSTOL-DROGÉRIAVIII .Népszínház-utca 18 
ThRÖK GYÓGYTÁR VI., Király-utca \>. szám 

Könyvújdonságok a „Színház Élet" 
kiadóhivatalában : 
Strató Erzsi : Tavaszi requiem. Mo-

dern ktr. 6 4 1 - 3 13.20 K 
Biró Lajos : Don Juan három éjsza-

kája. Uj kiadás regény — —- — 30.80 „ 
Boross Sándor : A tánc. Versek 24.20 „ 
Crocker : A másik. — — — — — 27.50 . 
Csathó : Te csak pipálj Ladányi, reg. 22.— „ 
R. Dévai Janka : A kedronvölgy titka. 

Misztikus regény — 44.— „ 
Forró Pál : ¥ urtizán. Regény — 30,80 „ 
A. France : Crainquebille — 33.— » 

Barátom könyve 33.— „ 
Bergeret ur Párisban — 44.— „ 
Az Ametist gyűrű — — 44.— „ 

Fischer: A futbalisták technikája 6.60 „ 
Gazdasági szakkönyvekből nagy választék. 
Rieder: Haggard Jess. Ath. ktr— 30.80 „ 
Herczeg : Fenn és len. Uj kiadás 27.50 „ 

„ Gyurkovics lányok. Reg. 24.20 „ 
Harsányi : Féltékeny költők. Kup-

lék, dalok 28.60 „ 

Szakorvosi 
VII. Dohány-utca 39. Rendel : 11-1 és 4 - 7 őráig. 

rende lő 
intézet. 

I vég'eg ltávolit B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M i r d e n n e m ü 
szépsé hibák kezelése, szeplöelfävo-

litás, ráncok kisimítása, arcgőzftlés és arcmas-izá s 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VI I . , A l m á s s y - u . 3. 
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Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 

Ilonka. 15 éves korában iratkozott be az 
Akadémiára. Első szerepe Pécsett volt a De-
nevér Orlofsky hercege. Bécsben a „Theater 
an der Wien"-ben vendégszerepelt hosszú 
ideig. — Jaquár. Wien, Sacha Mester film. 
— V. Kamilla. VII. Csengeri-utca 28. — Pol-
gár István (Kaposvár). Tessék a kiadóhi-
vatal cimére (Erzsébet-körut 29.) beküldeni 
az előfizetési dijat (negyedévre 60 korona), és 
a lapot mint előfizető rendesen fogja kapni. 
— ömajkovszty Mariska. Várkonyi Mihály 
a Nemzeti színháznak volt tagja. Jelenleg 
Berlinben filmezik. — Egy érdeklődő. 1890. 
február 2-án született Aradon. Pethes magán-
növendéke volt. 1914. óta a Vígszínház tagja. 
Első fellépte a „Tanitónő"-ben volt, Báró 
Aczél-u. 3. alatt lakik. — Egy szinész-ba» 
rát Nem játszották még filmen. Tervbe vet-
ték egy időben, de sokba kerültek volna 
a felvételek. — Egy kislány. Igen, kapható. 
Ára diszkötésben 200 korona. Az elküldés 
postán történhetik, természetesen a portókölt-
^ég külön felszámításával. — Kapniszky 
Stván. Nem mint vendég lép fel, szerződése 
an. — Szentmiktóssy Katinka. Herczegh 

"erencz; Hidegkuti-ut 51.. Bródy Sándor: 
Rudasfürdő, Pallay Anna: Eötvös-u. 23/b., 
Rózsahegyi Kálmán: Népszinház-u. 22., Sán-
lor Erzsi: Andrássy-u. 89. — Márta I 1889. 
iprilis 23-án született, 1905-ben iratkozott a 
ziniakadémiára. 1 évig volt a Tháliánál. A 
Magyar színházban 1907. október 11-én lépett 
il a Szent Péter esernyőjé-ben. Gyermekei: 
liklós, Vica. Buba. — Hymen. 1920. junius 

EStélytipfik G ERŐKÉI, 
Budapest, Kossuth Lajos-u. 4 

H A U L I K - T I T T L 3 A C H U T Ó D A 

S C H W A R Z 1RMH 
N Ő I D I V A T T E R M E 
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B s i a i c * r á l a l # villinny.il ufónyom nélkül, 
& r i 3 S £ a £ G R C l V % £ l f t szemölcsöt, pnüanüst , fa-
gyási, szeplőt, végle eltávoiit G Â O G kozmetikai inté-
zet, Muzeum-köiut 18. Szépsfg*polás, ráncok eltávolí-
tása Emi.il fcorogatóvizzel. Bórfehéritőcrém pudc i . szap-
pan, liajeliávo itószer, az összes szépségápoláshoz s, ük-
séges szerek szétküldése. Telefon : 102 -87. 

24-én volt. — Növendék. Színművészeti 
akadémia VII. Rákóczi-ut 21. (56-64). — Régi 
előfizető. Az első magyar budai színielő-
adást 1790. október 25-én csütörtökön tartot-
ták meg: szinrekerült Simái Kristóf piarista 
tanárnak „Igazházi, egy kegyes jó atya" 5 
felvonásos „mulatságos játék" cimü színda-
rabja, melyet németből „Der Bürgermeister" 
cimü színműből magyarosított. Ugyanezen 
darabot október 28-án a pesti színpadon is 
előadták. — 1920. A példányonként vásár-
lók is kérhetnek feleletet 5 színházi tárgyú 
kérdésre. — P— imádó. IV. Havas-u. 
2. telefon 54—67. — Gerlits I lona. Mária-
bessenyőn nyaral. — Lendvay Frici. Sajnál-
juk, hogy már lekésett kérdésével. Különben 
a próbák rendesen 11 órakor kezdőknek, és 
kettőig tartanak el. — Imitatia. Nem taná-
csos iskola nélkül kezdeni. Drámai gyakor-
latra legnagyobb gondot fordítanak a Szín-
művészeti Akadémián VII. Rákóczi-ut 21. 
— Doktor. Szerémy Zoltán tanítványa. Film-
alakításai: Obsitos, Toprini nász, Szerelem 
bolondjai, Tüzpróba. — Mozirajongó. 1. 
Tolnes Gunár nőtlen. 2. Rómában született. 
3. Mia May. 4. Október 11-én a Caezarina. 
—Győri bakf is . 1. Berlinben filmezik. 2. Mert 
a Nemzeti színháznak már régebben nem 
működő tagja, Berlinből pedig még nem ér-
kezett bővebb hir szerepléséről. — Sylvia. 
1. Nem lehet eldönteni. 2. Ezt is képes el-
dönteni. Talán Kosáryt. 3. Nem igaz. 4. A 
Király színházban fogják játszani. Még nem 
tudják, hogy kik lesznek a szereplői. 5. A 
Király színházban. — Orményleány . Csa-
ládi neve: Rónai Manci. Fizetése filmek sze-
rint változó. — D. M Igen kedves a verse, 
csak nem színházi lapba való. Próbálja ta-
lán másutt elhelyezni. — findor 30. Landa 
Max 1884-ben.született. — Modem sz ínpad . 
A „Színházi Élet" 1919. január 19. számában. 

Hamis fogakat 
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Hajszálak végleg s eltávolítása, szemölcsök, ráncok 
és az összes szépséghibák kez lése. Kozmetikai szerek 
kaphatók. H e g e d ű s I l o n a kozmetikai intézete 

Budapest , IX., Rádai u. 53., Ii/3. 
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— Levendula. A Ringtheater égése 1881. 
december 8-án volt. Négyszáz ember pusz-
tult el. — Énekesnő . Geflé-ben (Észak Svéd-
ország) született. Pályáját Stockholmban az 
udvari operában kezdte. Nővére: Astrid. — 
Varsány i - ra jongó . 1.1904. márc.6. 2. Pali és 
Terka. — Egri csi'.lagok. 1863. aug. 3-án 
Agárdon. — Nagyvilági nő. (Pécel) 1.1919. 
január 10-én volt. 2. 1913. szeptemberben a 
Hónapos szobában. 3. Margit. — Legény« 
bucsu . 1. 36.000 korona. 2. 1918. november-
ben szerződött el. 3. Déry Blanka. 4. Nem. 
5. Modern Szinpad. — Rád ius 1. 1877. nov. 
22-én született Érmindszenten. Előbb Nagy-
váradon volt hirlapiró, aztán a Nagyváradi 
Nadonak lett a szerkesztője, majd a Buda-
pesti Naplónak. 2. Alba Nevis — Unger IIa. 
— Dorottya. Kacsóh Pongrác irta. Valószí-
nűleg a Király színházban fog szinrekerülni. 
— Csatbó Manci, Bpest, 1902. szeptember 
havában lett színésszé. — Erzsébetbici. 
Medgyaszai Vilma családi neve Stand és 
egyenes leszármazottja Megyeri Károlynak, a 
Nemzeti színház egykori hires komikusának, 
akit szintén Stand-nak hivtak. Ő volt az, akit 
Petőfi megénekelt a „Tintás üveg" cimü ver-
sében. Az az epizód a 30-as években játszó-
dott le. — Molnár Imre és Géza Nem bi-
zonyos, hogy szinre kerül. — Csillagok. Nem 
közölhető. — Jeny (Kalocsa) 1. Pilisi Lajos 
özvegye. 2, Valószínűleg őszig. 3. Winterberg 
Róbert operettje is. 4. 36.000 korona. — Mici. 
1882. szeptember 20 született. — Színműíró. 
1. Komor Gyula. 2. Lázár Ödön. 3. Bálint 
Lajos. 4. Bárdos Arthur. — Turul. A Rákosi 
jubileum ősszel lesz. Minden színházunk egy 
Rákosi-darabot fog felújítani. — Cigány-
grófnő. 1. Fedák Sári, Várady Ili, Nádor 
Jenő. 2. Ősztől kezdve. 3. Utahi lány. — K. 
Józsa (Bpest) . Rákosi Szidi színésziskolája. 
— Nyaralás . Siófokra ment. — Tass Manci 
és III. 1. Báró Acél-utca 3. 2. Hold-utca 6. 
3. Eötvös-utca 29. 

Sxïn&àxï Képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920 augusztus 5. 

A megfejtést lapunk 1920 évi 33. számában 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : Egy színdarab 
II. dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1920. 29. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése „Nyári színkör." 
Helyesen fejtették meg 680-an. 
Az első dijat Scholz Emil (Vadász-utca 32), 

a második dijat Rosemann Dezső (Ráday-
utca 26.), a harmadik dijat Sebestyén Rózsi 
(Baross-tér 2.) nyerték meg. 

KIADJA A SZÍNHÁZI ÉLET R.-T. 

P o l o s k a i r t á s n á l 
l e g m e g b í z h a t ó b b 

™seeM16-55 DITRICHSTEIN 

Szaän! varrni tonîîok magánUnulásra. tanköny-
vem kapható, varrónőknek, tanulóknak külön tanfolyam 
B. G E I G E R E T E L N É L , K á r o l y - k ó r u t 10. s z á m . 

RTMOZI 
|¥árosi iget i íasor ás 
A r é n s - u t s a r k á n ) 

H e t e n k é n t u l m ü & m I 

m o d e r n m 

Legújabb 

MM W 
H a u s s i e r -
Otthon 
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M e m e z c n 
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ha lói ßkor mulatni 

gramofon osztályában, 

B u d a p e s t V I I I . J ó z s e f - k ö r u t 9 . 
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