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A. bécsi példa 
Iría ; S í d s z Xolíún 

A régi jó háboruelőtti. időkben 
ugyan szintén sok szempontból min-
tául szolgálhatott volna nekünk pes-
tieknek és magyaroknak Bécs, de 
mivel ez akkor az ellenszenvvel 
nézett és sok szempontból tényleg 
ellenszenves császárváros volt, nem 
sok eséllyel birt ennek a különben 
oly bájos és vonzó városnak a pél-
daként való emlegetése. Mos azon-
ban, miután Bécs hatalma, politikai 
nagysága, gazdasági jelentősége 
összeomlott s igy már nem nézhe-
tünk reá, mint egy irántunk ellensé-
ges hatalom székhelyére, remélhető-
leg nagyobb sikere lesz egy útmu-
tatásnak, mely a bécsi állapotokat 
tekinti irányadóul. Mert minden pesti, 
aki nyilt szemekkel látogatja meg 
Bécset, halmazával talál ott utánozni 
valót. Sőt én azt tartom, hogy az az 
egész állásfoglalás, az az egész mód, 
ahogy ez a város hallatlan nyomo-
rát és gyászát viseli, egyenesen 
csodálatraméltó s számunkra minta-
képül szolgálhat. / 

Két dolog ragyog Bécs éjszakája 
fölött, mint bűvölő fényjelzés a sötét-
ségben. A kultura és a szabadság. 
Ennek a városnak a kulturája szá-

zados. Európa egyik legrégibb műve-
lődési telepe virult ki itt, a Duna 
mentén. De eddig, 1918 októberig, 
a bécsi kulturának volt valami 
udvari mellékize : sokan ép ezért 
azt hitték, hogy a császárság, az 
udvar, a Habsburgok eltakarodásá-
val gyors hervadásnak is fog indulni. 

De nem igy történt. Forradalmak, 
félkommunizmus, szociáldemokrata 
uralom és keresztényszocialista ura-
lom alatt és mindezek dacára a 
bécsi kultura, azaz az irodalmi, 
zenei, képzőművészeti élet tovább-
virultak s ma is, e nagy város hal-
latlanul szűkös napjaiban igazi disz-
teljesitmérjyeket hoz létre. Különösen 
a színházak s ezek közt is a régi 
udvari, jelenleg állami színházak 
működnek csodálatraméltóan. A 
bécsi opera mint a világ első 
zenés színháza estéről-estére csodá-
latra készteti a letiport város fölött 
dőzsölő nemzetközi katonai és dip-
lomáciai missziók tagjait, a nemzet-
közi üzletembereket s mindenféle 
idegeneket. Egy város és állam igázi 
koronája kultúrájának ragyogása. Bécs 
fölött ott ragyognak a Jeritzák s ez 
többet ér, mint egy egész udvartartás. 
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Most, hogy itt volt Jeritza s utána 
még néhány bécsi nagyság, tapasz-
taltuk, hogy mily nemes, tiszta virár 
gokat hajt a kultura komoly és állha-
tatos ápolása. Nálunk rengeteget be-
szélnek a magyarság kultúrájának 
fölényéről a környező nemzetekéhez 
viszonyodottan, de nem történik 
semmi, ami ennek a fölénynek meg-
erősödésére vezethetne, ellenben sok 
olyasmi történik, ami leromlására 
alkalmas. Most, miután politikailag 
teljesen elszakadtunk Bécstől, elfo-
gulatlanul, érzelmi keserűség nélkül 
vizsgálhatjuk és állapithatjuk meg 
azt, hogy mi benne utánzandó. A 
kulturának s különösen a színházi 
kulturának szeretete és ápolása bizo-
nyára ezek közé tartozik. 

Bródy István a mucsai bálon 
(Papp felvétele) 

A. S z í n h á z i É l e t 
n e w y o r k i h a n g v e r s e n y e 

Mint már a mult számunkban meg-
írtuk, Incze Sándor, a Színházi Elet 
New-Yorkban tartózkodó főszerkesz-
tője február 6-án a Yorkville kaszi-
nóban ezrekre menő közönség előtt 
páratlan sikerű hangversenyt rende-
zett,1 amelyen a konferanszié szerepét 
ő töltötte be, A hangversenyről ame-

• rikai magyar lapok nyomán már rész-
letes beszámolót adtunk. Ami Incze 
Sándor és a Színházi Elet egyéni 
sikerét illeti, azt az amerikai közön-
ség amerikai módon dokumentálta. 

Az első szünet után ugyanis Incze 
' Sándor a publikum viharos fölszóli-

tásának engedve, műsoron kivül is-
mét a pódiumra lépett és bravúros 
ötleteivel annyira magával ragadta a 
közönséget, hogy a szünetben az 
egész , publikum előfizetett a Szín-
házi Életre. Az a szeretet, amelylyel 
Incze Sándort az amerikai publikum 
fogadta s az a mód, ahogy az ame-
rikai magyar művészet organizálása 
körül kifejtett fáradozásait honorálja, 
visszasugárzik a Színházi Életre, 
amely máris rendkívül népszerűségre 
tett szert* az amerikai közönség kö-
rében. A Színházi Elet, mely idehaza 
is erős tényezője lett a magyar szín-
házi kulturának, odakint összetartó 
kapcsot jelent. S különösen most van 
ennek értelme, amikor magyar tehet-
ségek egész sora működik odakint 
szétszórtan. A Színházi Élet-szeretet-
tel köszönti uj olvasóit és gondos-
kodni fog róla, hogy necsak az ame-
rikai közönség értesüljön a budapesti 
színházi eseményekről, hanem a 
magyar közönség is mindig tájéko-
zást kapjon az Amerikában lezajlott 
magyar művészi eseményekről. 

Sokan vannak, akik azt hiszik, hogv a 
színészt nem kell tanítani. Megtalálja az a 
maga helyes útját s addig tévelyeg, addig 
kalandoz, amíg egyszerre csak azon veszi 
észre magát, hogy - mü> ész. Azt hiszem, 
az ilyen inkább azon veszi magát észre, 
hogy megvénült s még mindig keres ,és bi-
zonytalansagban tévelyeg. 

Dr. Várady Antal 
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Tapolczai Jojo, Pázmán Ferenc, Füzess Anna, Dr. Beregi, Páz ri an Ferencne és 
Pártos Gusztáv a mucsai bálon (Papp fe.v.) 

Valamikor réges-régen, még a boldog béke 
idejében, híresek voltak a „Fészek" mulat-
ságai. Hetekig, hónapokig készültek akkor a 
művészek egy-egy ilyen jelmezes estélyre, a 
ami ötlet, izlés és jókedv csak megtermett a 
magyar művészek vidám otthonában, az 
mind egyesült azon az egy ragyogó éjsza-
kán a „Fészek" klub falai közt. Szombaton 
éjjel ujult fel először a béke nyugodt és vi-
dám hangulata a magyar művészek lelké-
ben A „Fészek" a nyomorgó művészek ja-
vára „Mucsai" estélyt rendezett, s az a vi-
dáman pergő jókedv, amely a klub zsúfoltig 
megtelt helyiségein végighullámzott, egy éj -

szakára visszavarázsolta a régi szép és bol-
dog idők e mlékét. 

Ilyen mulatságot csakis a művészek tud-
nak rendezni. „Nagyképűség és komolyság — 

fiatal" mondták ki az elvet, s e szerint ren-
dezték is. Mar a meghivó külső formája és 
hangja is elárulta, hogy mit akarnak a Fé-
szek agilis mulatságrendezői, s a közönség, 
a klubtagjai, egytól-egyig megértették a ve-
zetőség szándékát : nem ezrekbe kerülő pom-
pás jelmezekbe öltözött sieberek klubja a 
Fészek és ennélfogva egy a fontos csupán, 
— a jókedv. A jelmez pedig legyen a leg-
egyszerűbb „mucsai", olyan, amelynél az öt-
let és jókedv a fő, nem pedig, hogy mibe 
kerül. 

A Fészek tejmei erre az estére ugyancsak 
átalakultak, Papirfüzérek és lampionok fon : 
ták keresztül-kasul a termek mennyezetét. A 
lépcsőfeljáratnál e<y pirosfrakkos komornyik 
fogadta az érkezőket és utasította a ruhatárba 

- Tolnay Ákos, a klub háznagy«, aki mindé-
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nütt ott volt, mindent látott és mindent ren-
dezett. A termek ugy voltak átalakítva, 
mintha a kisbütgözdi, vegy mucsai polgári 
kaszinó fel-iségei lennének. Mindjárt a 
nagyterem bejárata fölött a figvelmeztelő 
tábla megadta az alaphangot : „Kutyát nem 
szabad a szálába vinni-" S amint az ember 
az ajtón belépett, mar nem volt többé Buda-
pesté n. hanem N"ucsán még pedig a régi, 
jó békebeli Mucsán, amely egy éjszakára 
feltámadt. 

A hatalmas, tóbbméteres tükör két helyen 
beverve. Megrémültünk : Istenem, nem volt 
kár érte? Me^nyugtaitak : n ncs a tükörnek 
semmi baja sem, csak boszorkányos kezű 
festek festetlek rá két lyukét, amelyből ezer 
repedés sugárzóit széjjel. A falakóh a vidéki 
élet hagyomanyos képei : Ferenc József, Er-
zseb-1 királyné, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, 
a haldokló Petőfi, a „helybeli tisztikar* cso-
portkepe, egy csomó helyi nagyság rémes 
portréja, a rámákon il\en felírásul : „őmél-
tósága Zergéssy Tihamér főispán ur aján-

Bán'óizy Dez^őné, Bánóczv Dezső és 
Ta-nad> Ilona a mucsai bájon 

íT'app feiv.) 

Lábass Juci és Bródy Istvánné 
a mucsai bálon Papp felv.) 

déka — 1892." S aztán más Írással réfir-
kálva : „Itt volt R. Józsi 1898. V/4." — Mint 
a hogyan az már szokás. Hatalmas táblák 
és regi sörös meg konyakos plakátok, falra-
szegezett vasúti meneirend és „Singer varró-
gép"-reklám a vidéki tánctert m egészen el-
feledett illatát varázsolták vissza. 

A „kassza" mellett egy tablón krétával : 

Kuczó jegyző ur 
8 üveg sör. 

Suhajda gyógy-
szerész 8x37. 

Egy másik tabla meg a következőkkel állit 
meg : 

Az n city I f j ú s á g h o z ! 
Az elraggedó női báj 

k (tüntetésére nagv női 
Szép -égve I sen y t tart. 

Az első dij nyertise re-
mekbe kés?ü t művészi 
dijban részesül. Eg> jegy 
ara 5 pengő forint. 

Éljen a hazai-_ 
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De nem folytatjuk a diszletezés munkájá-
nak lei'ását. mert hogy tudnánk leírni mind-
azt a sok részletet, amelyet a rendezők fur-
fangos rafinériája napokon keresztül alkotott? 

Tíz óra van. Belépünk a nagyterembe, 
amelyben épen most hangzik fel a „cinnad-
retta bum, bum . ." Egy vegyes banda, csupa 
züllött külsejű, torzonborz figura, ha rend_r 
lennék, nyomban bekísérném az egész tár-
saságot- S hogy püföl k a d< bot, hogy fúj-
ják és húzzak ! A budakeszi rezesbanda, 
egész bizonyosan az I Pedig, istenem, hogy 
fizeti máskor a publikum arannyal hangver-
senyjegyeket, csakhogy hallhassa azokat, 
akik itt ülnek. A legnagyobb, a legislegna-
gyobb magyar zeneművész k ülnek a hang-
szerek mellett, ünnepelt világhírű nagyságok, 
akiknek királyok szoktak tapsolni. Mikor 
vége az indulóknak, a kis színpadon meg-
jelenik négy retlenelés éhenkórász, a ke-
zükben kis kotta és elkezdik énekelni : 

»Mi zengi tul a bérceket? A dal, a dal, 
a dal" . . . " S egyik vidéki „dall" a másik 
után. Kik lehetnek ezek a dalárdisták ? Va-
laki megsúgja, hogy az Operaház négy ki-
tűnő művésze : Pilinszky. Dalnoki, Závodszky 
és Ney Bernát alakult át kisbügözdi dalár-
dává. Alighogy a dalárda abbahagyta, más 
helyen cirkuszi produkciók kezdődnek. Tel-
je« cirkusz van együtt, persze a bohócok és 

művészek meg művésznők csak ezen az es-
tén játs-zanak cirkuszt. És sorba elő.önnek : 
a mülovarok és lovarnők, a „Szép Melaine" 
és a bájos Eszmeralda, a Jancsi bohóc meg 
az igazgató ur az ostorral, a légtornász 
meg az erőművész meg Istentudja, még mi. 

Éjfél után meg volt a női szépségverseny 
is. Győztese egy ideális szoptatósdajkája lett: 
Paulini Béla bécsi, aki női ruhéjaban ész-

• bontó jelenség volt Ö nyerte el az Illés Ist-
ván által tervezett dijat : egy porcellán-
edényt, olyat, amely nélkülözhetetlen gyer-
mekes háznál. Paulini pedig egy pillanatra 
sem tette le syermekét : egy rongyokból 
összetákolt, pólyasbabát. 

Éjfél után kezdődött a tánc. Három he-
lyen is játszott a banda Két cigány banda, 
meg Polner 16 tagu uri zenekara húzta a 
talpalávalót Ennek a zenekarnak, amely 
műkedvelő zenészekből alakult össze, ez 
volt az első bemutatkozása, de fényesen 
sikerült. Rogyásig táncolt mindenki, a jókedv 
nőttön nő, s reggeli órakor, amikor elmen-
te a Fészekből, még zsúfolva voltak az 
összes termek. 

Ha részleteket akarnárk irni, akkor ter-
mészetesen- kötelekre menne a tudósítás, s 
még igy is hiányos lenne. 

A sok száz bolondos móka és ötlet csak i 
ugy szikrázott, mint a pezsgő gyöngye, hi-

Paulay Erzsi, Herquet Rezső, Iványi Grünwald Béla, Hermann Lipót, 
Lánczy Margit, Mattyasovszky Zsolnay László, Kandó László és Feiks Jenő a mu-sai bálon 
;;-í". iíV-'Vj ;•• : . : . . . : n : - h j , • \ --.Vi. (Papp felvétele) 
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szen a jelmezek és helyzetek ezer alkalmat 
adtak a legkitűnőbb tréfákra. Egvik tréfa 
követte a másikat, az egyik még meg sem 
halt és máris uj kacagásba fuladtak a né-
zők és reggel lett — és senki sem akart 
hazamenni. Mindenki szerete volna meg-
nyújtani ezt az éjszakát, hisz, istentudja, 
mikor lesz megint ennyi jókedv együtt 
ebben a savanyu világban ? . . . 

Lapunk munka tá r sa a „Fészek" 
szombat i jelmezestélyén a hajnal i 
ó r ákban megíntervjuvolta a je len 'evő 
Szász Zoltánt impressziói felől. Szász 
Zoltán, aki szent Bernáthegyi apát 
köntösben; fehér selyem és fekett-
bársony öltözetben ült a klub egy 
c sendesebb zugában , a következő-
ket mond ta : 
— Szerintem a Fészeknek ez a jelmez-

estélye a szezon egyik legnagyobb miiaé-
szeti eseménye. E kollektív múveszfantázia 
terméke egy ilyen jelmez és egy tömegnek 
bizonyos irán>itó gondolat hatása alatt való 
alkotó tevékenysége. Itt ez az irányító gon-

Sándor Mária, Környei Béla és Környei 
Paula a mucsai bálon 

(Papp felvitele) 

dolat valami ilyesmi : kulturest Mucsán, vagy 
vidéki bál. Ehhez simul az a temérdek 
egyéni fantázia, mely aztán mintegy szim-
fónia különböző akkordjai, együvé hangolód-
nak ehhez a páratlan sz ndus képpé. A bá-
jos és kedves az, hogy a tömeg nem igazo-
dik teljesen a yezető eszméhez. Lát ön itt 
francia márkit és török basát is, ez azon-
ban csak még színesebbé teszi a képet. 
Bizonyos azonban, hogy minden tipus, ami 
egy vidéki mulatságon szerepelhet, az itt 
jelen van. Különös lélektani megfigyeleseket 
lehet emellett tenni. Nem érdekes-e például 
az, hogy a színészek, akik az alakítás és 
jelmez mesterei, itt nem erőltetik meg magu-
kat, mig például festők vagy pláne a civi-
lek közül sokan a jelmez és maszkcsinálás 
valóságos orgiáit ülik Környei vagy Hege-
dűs, Törzs, Rátkai, Kertész, Virányi, Tarn íi. 
Dalnoki, Halmay és még több jeles színész 
a tömegben eltűnő diszkrét maszkot öit ttek 
és ez érthető is. Ők ebből a szempontból 
blazirtak, szívesen átengedik a jelmezzel való 
hatást a ' civileknek. Persze azért néhány 
színésznő itt is kitesz magáért. Forray Rózsi 
megint remekel s főleg olyan téren, ahol a 
nők nem szeretnek remekelni. Olyan csúnya, 
mint viceházmesterné. vagy valami effele, 
amilyen csak egy nagy művésznő tud lenni. 
Érdekes csoportot alkotnak azok az embe-
rek, akik itt is, ahol bizony sok férfi lemon-
dott a testi varázzsal való hatás minden 
lehetőségéről, mivel, mint latja, csavargóvá, 
koldussá, rikkancsé, zsákhordóvá maszkí-
rozta macát, mint szép és hódító jelenségek 
lépnek fel. Ilven a nyúlánk és dalias Tolnai 
Ákos, aki hófehér harisnyájában, fehér nad-
rágjaban és piros frakkjában az a bizonyos 
főkomornyik, aki állítólag elcsábitgotji a 
grófnőket is, nemcsak a komornákat Bálint 
Zoltán a jeles építész, szintén megmaradt a 
hódító képesség keretein belül, eleRáns ten-
gerész-tisztként sürög forog a maszkok közt. 
Ebbe a csoportba tartozik Feiks Jenő bará-
tom is, aki ha fel is öltött magára némi kis 
külvárosi ordináréságot, azért ezt óvatosan 
tette, nehogy az összbenyomásból hianvoz-
zék az annyiszor kipróbált hódító képesség. 
De hagyom ezeket. Van egy más csoport, 
azok, akik az alföldi m-gvarság romantiká-
ját idézik fel. Nézze Iványi Grünwald Béla 
igazán fejedelmi bet\árját, a nagy művész 
különben is daliás, nemes alakja ebben a 
fekete gatyában, hatalmas cifra szűrrel a 
vállán árvalánysüveggel a fején, oUan. mint 
egy emberfölölti idealizált magvar paraszt, 
mint egv übercsikós, vagy valami efféle. 
Nagvszerü. egyenesen ijesztő realitású hara-
miaként szerepel itt Sidló szobrász, mintha 
a bakonyi erdő összes bűnei terhelnék lelki-
ismeretét, olyan sötéten és félelmetesen te-
kint szerte. Paraszt a javából Pólya Tibor 
barátom, akiről igazán felesleges magyará-
zatul mondanom, hogy a jeles festő, mert 
ezt mindenki tudja róla. Hogy azonban meny-
nyire illik neki a redős gatya, a borjuszáju 
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ing. a pörge kalap s mindaz, ami egy sza-
bályszerű paraszt felszereléséhez tartozik, 
arról csak az itt jelenlevő szemlélő g\ő/őd-
hetík meg tökéletesen. Ide az igazi falusi 
alakok kózé tartozik Kisfaludi Stróbl, aki 
tagba szakadt szobrászi alakjával nagyszerű 
csendőrt reprezentál. De menjünk tovább 
Most mér nem oszlálvozok. csak megemlítek 
néhány embert, akinek a j e lne / e nekem 
tetsz-ik. Az elsők közt van dr. Hajdú Marcell, 
aki egv konfidens csodarabbit mutat be, 
fenér harisnyába, selyem kbfiánnal, róka-
prémes kucsmával. ma«a körül árasztva azt 
az egész titokzatos szélhámosságot, vagy 
szélhámos titokzatosságot ami ezeket a 
csodarabbikat jellemezni szokta A leselsők 
köze tartozik dr. Lippay Kacsa cigánva. 
Lányi Dezső zsál<hordozója, Köuér Gyula 
liba'olvaja, Zerkooitz Beta vak kintornása. 
Fényes Adolf egy kóser mészáros, Jakab 
Dezső, mint tiroli paraszt, Kandó László, 
H ermann Lipót, Mattyasovszky festők, mii.t 
sok bajos intim rés/leiből osszekomponált 
vidéki gavallérok. Illés Pista, mint tótlegény, 
Kemenes, mint kolduló barát is tetszenek 
nekem. 

— De áttérek most a nőkre, akik közül 
annnyi érdekes jelenséget láttam, hogy szó 
sem lehet aról , hogy mindannyira emlékez-

zem. Emlékszem azonban Uray Tivadar 
bajos nővéreire, két kedves urilanyra, akik 
éppen olyan szelídek és lean\osak, mint 
Uray felesége, az üde kis Ághy Böske. 
Emlékszem Paulay Erzsire, aki holmi fehér 
ruhás szobalány, vagy ápolónőként jelent 
mevr : ő rá az illik, azt hiszem, amit előbb 
ferfiszinészekről mondtam. Pólya T iboré , 
mint cowbov vagy cow girl hóditgat, a szép 
Lánczy Margit, nem tudom mi, de nagyon 
csinos. Lábass Juciról es Hegedüsnéről sem 
tudom megállapítani, hogv mik, de természe-
tesen. mint mindi«, elsőrangúik. A zene-
világból emlékszem Sándor Máriára, aki azt 
hiszem, valami spanvol cigányfele jelmez-
ben jött, Környei Paulára, aki vagv hollandi 
vagy norvég nő benyomását tette ram, Kallós 
Erzsire, aki viszont hamisítatlan magyar 
memecske. Nagyszerű Nagy Adorján és 
Szabados Piroska, mint falusi taniió pár. 
Lendvay Lola, mint skót tiszt nagyon nagyon 
tetszik Lá'tam még Hettyei Arai kát, Simon 
Marcsat, Málray Erzsit és még néhanv szí-
nésznőt akinek nem tudom a nevét. Az 
úgynevezett civil nők özönéről nem is merek 
beszélni. Egy bizonyos, hogy az est több 
volt, mint mulatság : esztétikai, sőt lélektani 
élmény volt. 

Maszkok a mucsai bálon 
(Papp feiv.) 
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A rendexő 
Irta: Karlni/yy Frigyes 

Először valami szinházalapitással 
kapcsolatbán találkoztam vele : a 
kulisszák közül rohant elő, izgatottan, 
sebesen kezet fogott velem. 

— Ó I . . . bocsánatot kérek ! . . . — 
de csak egy percre van időm . . . iga-
zán nagyon sajnálom . . . 

— De kérem, kérem — nyugtat-
tam meg — hiszen nincs is önnel 
dolgom. Nyilván összetévesztett va-
lakivel. 

— Ja, nem engem keresett? Par-
don. Tetszik tudni, az embernek 
ezerfelé áll a feje . . . Tessék elhinni, 
nem birom . . . A felelősség.. . higyje 
el, nem nekem való- De hát nem 
lehet megbízni senkiben. 

Halmay Tibor és Kertész Dezső 
a mucsai bálon 

(Papp ft Ív.) 

Valami kellékes szaladt el mellet-
tünk, utána kiáltott. 

— Engem keres? 
Az visszafordult. 
— Mi tetszik? — mondta bam-

bán. — A Ligeti urnák viszem a 
keztyüt. 

— A Ligeti urnák? Az bent van 
az irodában. Várjon, majd kiküldőm. 
Majd beszélek vele. 

Megint hozzám fordult. 
— Látja kérem, nem lehet... Nincs 

időm, nem lehe t . . . Hát majd más-
kor, ha megengedi . . . Au revoir, 
kérem, ne vegye zokon. 

És elfutott, mint a fergeteg. 
Később megkérdeztem valakitől, 

hogy ki volt az az ur? Nem nagyon 
ismerték. Aztán kiderült, hogy az 
irodában alkalmazták valamikor, 
jegyeket stemplizni. 

Másodszor ő keresett fel. A kávé-
házban ültem, nagyobb társaságban. 
Odajött, igen komolyan, mondhat-
nám gyanakodva köszöntötte bará-
tomat és odasúgta nekem : 

— Kérem c s a k . . . van egy percnyi 
ideje . . . Igen fontos ügyben . . . sür-
gősen . . . 

Felálltam és félreülte,TI vele. 
— Parancsoljon velem. 
Körülnézett, közelebb hajolt. 
— Arról van szó — de kérem, 

egyelőre egy szót se, senkinek ! 
— Kérem, hogyne. 
— Megbízom önben .... T e h á t . . . 

arról van szó, hogy itt Pesten egy 
igen nagy vállalat indul m e g . . . 
egyelőre még nem beszélhetek róla... 
sz inház . . . és a felősség engem ter-
he l . . . Meg kell tudnom, számitha-
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tunk-e önre erkölcsileg, hogy ugy 
mondjam, számithatok-e az ön er-
kölcsi beleegyezésére, az ön morá-
lis obiigójára, hogy ugy mondjam, 
az ön szellemi szolidaritására. 

— Na igen — mondtam. — Miről 
van szó. 

— Arról még nem beszélhetek. 
Szóval — számithatunk? 

— De drágám — 
— Igen vagy nem ! — kiáltott lel-

kesen. — Ez a kérdés ! Diszkréció I 
A felelősség az enyém — én ren-
dezek mindent ! . . . Higyje el, nem 
bizhatok meg senkiben, magamnak 
kell vállalni. Isten vele. És ne szól-
jon senkinek. 

Megígértem, hogy nem szólok 
_ senkinek. 

Két hónap múlva találkoztunk 
utoljára. A körút sarkán állt, az Okto-
gonon, a járda szélén és komolyan, 

* összehúzott szemmel nézte az úttest 
forgalmát. Egész tömeg áll már kö-
rülötte, mert hangosan beszélt. 

— Mit csinál itt ? — kérdeztem. 
Bocsásson meg, — mondta 

sebesen és félvállról a nagyon elfog-
lalt emberek nyers udvariasságával 
— látja, hogy egy pillanatnyi időm 
sincs. Ez a rendezés tönkretesz. 
Ezerfelé kell nézni az embernek, 
hogy minden rendben menjen. Ott. . . 
az az automobil.. . igen . . . helyes, 
az mehe t . . . 

A pálcájával integetett a levegőbe, 
mint a karmesterek. 

— Az a két kocsi most befordul... 
Helyes . . . Szemben egy villamosnak 
kell á l lani . . . Ejnye, mi ez? Itt most 
katonáknak kellene jönni.. . Ahá; 
már itt vannak. Ott jönnek, szem-
ben. Hé, katonák ! . . . jól van, me-
hetnek ! Hé, rendőr . . . helyes ! Ma-

gának, a rendezés szerint itt kell ál-
lani, a lámpa a la t t . . . jól v a n . . . 
most már kezd valahogy menni . . . 
Most még szembe, a ház negyedik 
emeletére, egy fehér főkötős cselé-
det kérek, aki kinéz az ablakon . . . 
jól van, helyes, megvan már . . . Ket-
ten szembejönnék.. . egy hölgy meg 
egy inas . . . Az egész fölé felhők . . . 
délutáni világítás — igy ! !. . . jól 
van ! ! . . . balra, a házak fölött, a 
N a p . . . hét méternyire... lemehet!! 
A nap lemehet ! ! . . . Helyes. 

Felém fordult, fujt, a homlokát törülte. 
— Fű ! uram ! . . . ezt nem lehet 

kitartani.. . nem bizhatom másra, 
másképp minden ferdén megy. 

Két mentősapkás ember közeledett. 
— Mentősapka? —- kiáltott. — 

Helyes. Ezeket ide kellett állítani. 
Odalépett az egyikhez és rendel-

kező hangon szólt rá : 
— Ugy. Maguk most velem jön-

nek a Lipótmezőre. Készüljenek. 
Nincs időnk. Mehetünk. 

És könnyedén, bocsánatot kérve, 
elköszönt tőlem. 

Negy Adorján, Szabados Piroska 
és Erdélyi Géza dr. a mucsai bálon 

(Papp felvétele) 
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Ferenc3î Károly 
a Városi S3inf>á3 

prog ramm fáról 

ft Városi Szinliáz pályázatának eldőltével 
a napila, ok már megintervjuvolták Ábrá-
nyi Ko nél igazgatót, mi Ferenczi Károlyt, 
a közkedveltségnek és közszeretetnek ör-
vendő kémikust kerestük fel s megkér-
tük, mondja el, mik a tervei a Városi 
Szinliáz operettprogrammjáia vonatkozóan? 

Ferenczi a következőket mondotta mun-
katársunknak: 

— Igen boldog vagyok, hogy végre am-
bícióimnak olyan teret találhatok, ahol 
megvalósíthatom mindazokat a vágyaimat 
és terveimet, amelyekkel már hosszú idő 
óta foglalkozom. A szinpadi rendezést min-
dig a szinpadi művészetek legtökéletesebb 
formájának tartottam és már eddig is so-
kai rendeztem, természetesen nem olyan 
komoly és nagy színpadon, mint a Városi 
Szinliáz. Egészen 'fiatal .koromtan is a 
rendezés volt az ambícióm, ezért két izben 
is beutaztam a külföldet és végigjártam 
az összes nagy színházakat, hogy tanulmá-
nyozzam a rendezés formáit és stílusát. 
Természetes, hogy ezen a téren magamnak 

Ferenczi Károly 
(Papp felvétele) 
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is megvannak az elveim1 és céljaim, ame-
lyek hosszú esztendők leszürődött tapasz-
talatait és eredményeit ölelik fel. 

— Nem most kezdek operettel foglal-
kozni, hiszen mint .operettszinész indul-
tam el a régi Népszínházból, a'.iol a.kal-
mam volt megtanulni és megbecsülni az 
operettet abban az értelemben,- ahogy azt 
ennél a színháznál megszeretni és megbe-
csülni tanultam. Azokból az elvekből' és 
törekvésekből akarok kiindulni, amelyeket 
Rákosi Jenő, Vidor Pál, Porzsolt Kálmán 
képviseltek valamikor a magyar operettren-
dezés történetében. 

— Amennyiben módom 'és alkalmam fog 
kínálkozni reá, mindent el fogok, követni,' 
hogy a régi klasszikus játékstílus temp-
lomot találjon a Városi Szinliáz operette ő-
adásaiban. Ábrányi Kornél igazgatónak, aki 
ezt^a megtisztelő állást fe 'ajánlotta a szá-
momra, ugyanezek az intenciói, természetes, 
liogy munkálkodásomat az ő tervei és tö-
rekvéseivel párhuzamo:an fogom vezetni. 

— Egyelőre konkrét tervei sem az igaz-
gatónak, sem nékem nincsenek daiatokra 
vonatkozóan, hiszen még azzal sem va-
gyunk tisztában, hogy az oeprettelcadá ok 
céljaira színészi szempontból kikkel fogunk 
rendelkezhetni? Az igazgató szándéka az, 
hogy a mostani müvész-személyzet nagy 
többségét igténybe vesszük mi is. Igen be-
csülöm és tisztelem! a Városi Szinliáz tag-
jainak jelentékeny eredményeit, hiszen eb-
ből az elhanyagolt intézetből aránylag rö-
vid idő alatt ők csináltak elsőrendű euró-
pai hirü operettszínházat. A mí célunk az 
lesz, hogy ezt a nívót az elérhető leg-
magasabb fokra emeljük. Körülbelül négy 
előadás fog hetenként az operettre jutni, 
piert a többi estén operaelőadások lesznek, 
ft vasár és ünnepnap délutánok fel-
váltva jutnak az operának és operettnek. 

— Mindfen valószínűség szerint az e'.ső 
hónapokban klasszikus operetireprizcket fo-
gunk beállítani, azután, sor kerülhet eredeti 
operettbemutatókra is. Természetes, hogy 
főleg magyar szerzőket akarunk szóhoz jut-
tatni a Váiosi Szinliáz színpadán. Én ma-
giam a legjobfcan azt szeretném, ha a ma-
gyar tárgyú daljáték reneszánszát tudnánk 
megvalósítani. Ä magyar történelem és mon-
dakör kimeríthetetlen forrása az operett 



PANASZ 
Az erkölcsök, hogy milyen rosszak 
Ez kell, hogy könnyet fakasszon: 
A nyáron még .Angyalka' volt Magyar Erzsi 
S ma mér egy „Csókos asszony" 

(BUFTI) 
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fleldo'gozására alka'mas (témáknak, zene-
szerzőink pedig már bebizonyították, meny-
nyire értenek a magyar stilusu muzsikéhoz. 
Nem volna nagyobo örömöm, mintha má-
ssod'ik és harmadik János vitézeket tudna 
tjermelni a Városi Színház. 

— Nemcsak az operaelőadások céljaira 
erősíti meg az igazgató a zenekart, ha-
nem az operettelőadásokat is intenzivebb 
zenekar lógja szolgálni. Természetes, hogy 
ugyanez vonatkozik a kórusra is, mert a 
Városi Színház kórusának létszámát kevés-
nek tartom arra, hogy a klasszikus opeiák 
többnyire nagy és nehéz kórusait megfelelő 
tnódon énekelhessék. 

— Az operettprogram keretébe tartozik 
az igazgató urnák egy fontos és géniéi is 
terve, a népszínművek felújítása. Ezzel, 
ataiennyire csak lehetséges, póto'ni akarja 
a Népszínházát, amely; a közeli jövőben úgy-
sem kerülhet vissza eredeti rendelteté-
séhez. Játszani fogjuk Szigeti, Csepreghy, 

Tóth Ede, Szigligeti népszínműveit, de ha 
ujakat fognak irni, azokat is szívesen elő-
adjuk. Remélem, fog akadni magyar író, 
aki szívesen adja oda tehetségét a magyar 
népszMimükul tusz uj jászületésén ek. 

Mindezeken felül és mindezeket ösz-
szefoglalva becsületes, komoly és főleg nem-
zleti szellemet fog képviselni a Városi Sz'n-
ház operettprogrammja addig, ameddig sze-
rencsém lesz szerény képességeimet ennek 
a célnak szentelni. 

Ezeket mondta Ferenczi Károly lelkesen, 
művészi fellángolással és olyan szent hit-
tel, amely kétségtelenné teszi* hogy a ter-
velt meg is fogja valósítani. 

Nádor Jenő és felesége 
a mucsai bálon 

(Papp felvétele) 

Ábrányi Emil 
„Városi Színház" uj igazgatója 

(P ipp telvítele) 
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A szinliázi Höfer erről a hétről nem 
jelenthet semmiféle színházi eseményt. Min-
denhol a régi slágerek mennek, ötvenes 
és százas szériákon tul is állandó zsú-
folt házak vannak a színházakban. Ezt 
az időt felhasználják a direktorok ana , 
liogy alapoian bepróbálhassák a következő 
újdonságot. Végigjártuk a színházakat és 
bekukkantottunk a színházadba. Mindenütt 
szorgalmasan folyik a munka, a legtöbb 
helyen már olyan jól mennek a darabok, 
mintha holnap lennia a premier. Ahol meg-
felelt a világítás a i o ' o g i a á ó masinának, 
ott felvételt is "csináltunk, bár ez igen 
kevés helyen sikerült, mert a világosítók 
a próbákon testületileg nem vesznek részt. 
Kronologiku. sorrendben itt ad j rk a szin-
liázi próbák képét: 

Operaház 
A színpadon se díszlet, se butor, a ze-

nekar üres, két-háiom éne'kes markíroz a 
Sámson és Delilá-ból. I t t tudni illik min-
dien nap vqn pár szerepváito:ás, a be-

ugrók rendszerint futó próbákat kapnak. 
Most is éppen egg ilyet csíptünk el. Na-
gyon kedélyes, ha az ember nem tudná, 
hogy ez az Opera színpada, azt hihetné, 
hogy valami némajátékot próbálnak. Azért 
bizonyos időközönként énekelnek is egy-
egy hangot, ilyenkor a többiek megijed-
nek. 

Nemzeti Szinház 

Bánffy Miklós gróf Nagy ur-ját pró-
bálják. Ödry rendez, a színpad tele van 
emberekkel; éppen a második felvonás vég-
jjelenetét stimmelik össze. Mert az össze-
stitamelés itt is éppen olyan fontos, mint 
az énekes daraboknál. Tudniillik, csupa 
rövid1 mondat és sok szereplő vonul fel 
ebben a jelenetben, az ilyet nagyon ne-
héz jól beállítani. De Ódry Árpád ért 
a munkájához, tízszer is elölről kezdeti 
a jelenetet, amíg minden ugy megy, m nt 
a karikacsapás. A gróf a, színpad szélén 
ül és difcséri a színészeket. Szeretettel 

Díszletpróba a Városi Színházban 
(Papp felvétele) 
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irály Szinház 
Belátható időn belül szó sem lehet pró-

bákról. Az Ottenbach egész szezonon á t 
tnenni fog. Ä szinészek délelőtt >el se 
kelnek. Különösen most, amikor még ki 
sem pihenték a Muc^a bál iáiadalmait. 

Magyar Szinház 
Ugyanez kékbén. Mert a Búzavirág szin-

tén nem enged szóhoz jutni más darabot. 

Belváros* S/inház 
Strindbérget próbálják. Bárdos A thur 

mindten mondat után i.odalmi e ca.lá t lart 
a színészeknek, akik nagy élve-e tei ha.-
giatják. Még csak rendelkező pr bák van-
nak, szerepét m ndenki olvas.a, dis let sin-
csen csak egiy kopott, üres ial jelzi há-
tul az aj tót . 

Eskütéri Szi íhsz 
Ugiy próbálnak, mintha elcadás lenne. 

Éppen a bájos Magyar Erzsi énekli a 
Csókos asszony belépőjét. A sziné zzk, 
akik a nézőtéren ülnek, meg'ap o ják. 
Bródy iga gaíó a kellékessel k'abál, Eróöy 
karmester a" színészekkel veszek-zik. Bé-
kefiy mindenkivel veszekszik. Itt biztos 
a nagy siker. 

Próba a Revü Színházban Pdfp felvét.lei 

kiriilveszik minden jelenés után, odamegy 
hozzá valaki, megkérdezni, hogy jó-e? 

Vígszínház 
M agy csend a színpadon — sötétség, titok-
zatosság. Ez a titokzatosság azért van, 
inert még nem tudják, liogy mi lesz a 
következő újdonság? A Hattyú példátlan 
sikere egyelőre tétlenségre kárlio tat ja azo-
kat a színészeket, akik nem játszanak a 
darabban. Itt csakl a jövő héten kezdenek 
próbálni, de csak azért, hogy a szinészek 
hozzá ne szokjanak a késői felkeléshez. 

Városi Szinház 
Kosáry Emmy és Király Ernő nem ér-

keztek meg a kijelölt próbára, tehát — 
a személyzet hazamehet — mondta Ta-
polcai direktor, csak a díszítők marad-
janak itt! Díszlet próbákat tartottak az 
Ezüstsirály harmadik felvonásából. Ferency 
Frigyes személyesen cipelte a tizenkét mé-
teres falakat, azt mondta, ebéd előtt jót 
tesz egy kis testgyakorlat. A zongora szo-
bában ellenben állandóan próbál a kar, 
mert már készülődnek Stolz uj operett-
jére, amelyet április elején mutat be a 
szinház. 

] 



14 S Z Í N H Á Z I ÉLET 14 , 

Galette Ferenc, Dömötör Ilona, Fülöp Sándor próbálják 
a .Luxemburg grófját" (Papp felvétele) 

Revü Színház 
Ä Luxemburg grófját próbálják. Ä be-

teg Tihanyi Vilmos helyett Ga etta ren-
dez. Igen erélyes rendező Gaíetta, semmi 
se jó neki, mindenkinek mindent maga 
mutat mfegi. Még a nőknek is. Szirmai 
igazgató a nézőtéren ül és ellenőriz. Fü-
löp Sándor egy páliolyban uzsonnázik, Honti 
Hanna kézimunkál, amikor nincs jelenése. 
A premierre már nincs egy jegy se. 

Kabarék 
Egyikben sincs próba, pár nap előtt volt 

bemutató mindenhol. 
Orfeumok 

Szintén. 

ÁLLATTAN 
Hogy a hettyu nem tud repülni, 
Ma már megdőlt ez a tévhit. 
Molnár Ferencnek a Hattyúja, 
A mult héten elrepült Bécsig. 

(BUFTI) 

M ^LVIN MOZISZ1NÉSZNÖ 
LETT. Méltóztatnakemlékezni 
a Molvinra? ö az a hölgy, 
akivel esztendők óta szeki-
'O'zák Raskó Gézát. Ha 
Raskó elkésik a próbáról — 

Malvinnál volt, ha nincs pénze, Malvinra 
költötte és igy tovább. Közben mindenki 
abban a hitben élt, hogy ez a Malvin nem 
létező személy, nem is él. A Színházi Élet 
befzámolt annak idején arról az óriási szen-
zációról, amikor váratlanul megjelent egy 
hölgy, akiről kitudódott, hogy ő a Malvin. 
Részleteket közöltünk akkor a Malvin-pörről, 
melynek főtárgyalását azért nem lehetett meg-
tartani, m rt Malvin — eltűnt. Hónapokig 
hirt nem hallottunk róla. Most aztán ismét 
jelentkezett és elmondta, hogy Bécsben volt, 
ahol moziszinésznő lett. 

— Mit csináljak ? — panaszkodott Mal-
vin — muszáj volt felcsapni mozisziné'sznő-
nek. Raskó szakított velem. 
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Iníervfu 
a néger sjubreitel 

A néger szubrett a Royal Orfeum márciusi 
műsorának a szenzációja. Myriam Barka-nak 
hívják, egv magas, karcsú fekete hölgy, ra-
gvogó toillettekkel és egy fehér férjjel. Néger 
szubrettel még sohasem volt alkalmunk in-
tervjut csinálni, felkerestük tehát a fekete mű-
vésznőt a Royal Orfeumban lévő lukásán, 
hogv nyilatkozzék a „Színházi Életnek." 
Kissé zavarban voltunk : milyen nyelven 
folyjék le az intervju. Négerül nem tudunk-
a néger szubrett pedig egészen biztos, nem 
tud magyarul. 

Mikor beléptünk a szobájába, Myriam 
Barka épp kalarábét tisztított. Az egész asz-
tal tele volt kelarabéval, 
kicsit csalódtunk ; azt hit-
tük a négerek kedvenc 
eledele az emberpecsenye, 
most kitudódott, hogy — 
a kalarábé 

— Nyam-nvam, sigar-
pur, izioizi leb'-de — szó-
lítottuk meg a szubrettet 
némi szerencseny haland-
zsával. 

őnagvsága ijedten né-
zett ránk. Nagyon szépen 
tud nézni Óriási gyönyörű 
szeme van.as^eme ug>an-
olyan fekete, mint két for-
más karja. Kissé ijedt, de 
szép francia nyelven kije-
lentette, hogy nem tud ma-
gyarul. beszéljünk talán 
valami más nyelven. 

Nem lőttünk zavarba. elr 
kezdtünk franciául hal'and-
zsézni. Ebből annvit meg-
értett, hogy intervjut aka-
runk. 

— Mejd az uram megad 
minden felvilágosítást — 
mondta. 

Mi azonban nem egy 
fehér férjjel, hanem egy 
néger szubrettel akartunk 
intervjut csinálni.' könyör-
gésünkr" tehát igy nyilat-
kozott Mvriam Barka : 

— Budapesten most va-
gyok először. A városból 
még nem sokát latiam, 
de a publikummal már 
tisztában vegvok : szíve-
sen fogadtak, nagyon meg-
tapsolták minden számo-
mat Utolsó állomásom, 
ahol felléptem, Prága volt. 
A Roccoco Griegrie- ben 
táneoltam, azelőtt Bécshen 
voltnm két hónap g a Tro-
•caderoban és azt meg-

előzőleg Berlinben, az Apollo Theaterben 
játszottam a „Harem nächle" cimü panto-
mimban. Ha itten lejár egy hónapos szer-
ződesem, újra Prágába, aztán Brünnbe, majd 
Marienbadba megyek. 

— Műsorom : keleti-, has- és groteszk tán-
cok Mikor francia Szudánból, Timbuktuből, 
ahol születtem, elkerültem, Mary Zimermann-
nál. Berlinben tanultam táncolni. Olt ismer-
kedtem meg az urammal. Az uram fehér 
ember, európai. 

Megköszöntük az intervjut és kezet csó-
koltunk őnagységának. A kezének — kala-
rábé ize volt. A lépcsőházban találkoztunk 
Zerkovitzal. Fütyörészett. 

— Fekete, fekete, fekete, fe-ke-te. Ezt fütyölte. 
Szerenádot adott Myriam Barkanak. 

ü l 

Myriam Barka — a néger szubrett 
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Tessék Kitalálni! 
(A Színházi Élet íotoriporterének panaszos 

levele a Színházi Élet olvasóihoz) 

Igen tisztelt nyájas olvasó ! Csak az a ma-
gasságos jó Isten a megmondhatója, mennvit 
kell hetenként szenvednem a Színházi Élet 
szerkesztőségében, amikor a nyomda csütör-
tök este beszallilja az első lapokat. A szer-
kesztő ekkor téveszti össze mögát Jupiterrel, 
dörög, villámlik, s engem tesz felelőssé azért 
ha egv-egy fénykép „nem jött jól ki" az új-
ságban 

•— Erre a Rátkaira nem lehet ráismerni ! 
— Jó, hogy aláirtuk, hogy ez a Törzsné I 
— À fényképet ne tévessze össze a rejt-

vénnyel I 
Ilyen kedveskedéseket kell hallanom H á b a 

magyarázom hogv én nem vaayok oka 

Előttünk három kútfőnek 
Csergedez szép kristálya, 
A' melly nagynak és dicsőnek 
Aíany cseppjét kinélja, 
Játékszín itt a ' legelső, 
Melly a' nyelvet kifejti, 
És melly által a ' szív belső 
•Makaccságát felejti. 

Dukai Takáts Judit 

semminek, hogy a klisések műhelyéből ezer 
békebeli szer hiányzik, hogy évek óta eltűnt 
a finom, .békebeli festék, sőt a fényképlemez 
sem az, ami régen volt- A fej szépségét a 
fényképen száz finom detail adja meg, amit 
Magyarország mai nyomdatechnikája nem 
tud kellőkép visszaadni. 

— Akkor ne fejeket fotografáljon, hanem 
lábakat ! — ordította a segédszerkes tő, ami-
kor mindezeket neki is, immár milliomodszor 
elmondtam. 

— Kérem — válaszoltam csöndesen, és 
elindultam lábakat fotografálni. A láb éles 
kontúrjai valóban a mostani viszonyok közt 
is teljes hűséggel reprodukálhatók, s igy én 
is jól járok, meg ön is nyájas olvasó, aki 
bizonyára nagyobb élvezettel fogja nézni a 
művésznő lábának tökéletes reprodukcióját, 
mint egy féligmeddig valóban felismerhetetlen 

arcképet. A lab a klisén is job-
ban felismerhető. Hopp, egy öt-
let I De felismerik e, kinek a 
lábát fotografáltam itt le két pél-
dányban ? Aki felismeri, az ju- 1 

talmul megkapja a művésznő 
fejét is — fényképen, autogram-
mal együtt. Tessék pályázni. 
Annyit elárulunk, hogy e két lab | 
tulajdonosa esténkint fellép egyik 
budapesti színházban, s egy 
kedves és tehetséges fiatal szí-
nésznő. 

Megígérem, ha sikerem lesz 
ezzel a két képpel, ezután soha-
sem fotografálok mást, mint 
lábakat. Maradtam teljes tisz-
telettel Vasadi Ottó fotoriporter. 

Vasadi felvétele) 
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Az Eziistsfrály reprize 
a Városi Színházban 

Kosáry és Király — itthon. 

Egy kivételesen nagy siker kellős kő" 
zepén szakította meg a Városi Szín-
házban pályafutását az Ezüstsirály. 
A szinház méretei, amelye't folytán egy 
este ket estére való közönség is néz-
heti a darabokat, félre vezették a szer-
zőt és megengedte, hogy pr imadonnája , 
akire férji jogon né ni befolyást gyako-
rol, elszerződjek az Ezüstsirály bécsi 
premierejére. Annak a határidejét pe* 
di& nagy érdekek kockáztatása nélkül 
nem letietett többé kitolni., Hát elment 
Kosáry Emmy Bécsbe, velement Király 
Ernő is és a szinház nem 
akarta nélkülük tovább adni 
a szezon nagysikeiét . Ellette, 
hogy maj I a bécsi siker ki-
aknázása után ismét elő-
vegye. 

De a bécsi számításban is 
'csalódtak, ki kellemesen, ki 
kellemetlenül, a tény az, hogy 
•a múlt szezonban már nem 
lehetett elővenni a Buttykay-
Földes operettet és igy maradt 
mostanra. 

Dehát, amint pestiesen 
mondják, jól jön most is. 
Ugy várják, mint valami is-
meretlen újdonságot, — amint, 
hogy a harmadik felvonás 
valóban újdonság is lesz — 
és olyan az érdeklődés, mint-
ha a világ másik részéről jöt-
tek volna haza Kosáry és 
Király 

Bécsbenjárt magyarok el-
ragadtatással beszéltek a ma-
gyar mü és a magyar művé-
szek fogadtatásáról Kosáry 
Emma az operett fénykorá-
nak legnagyobbjaira emlékez-
tető pozíciót foglalt el a volt 

császárváros elkényeztetett közönsége 
körében. A nevét nem tudják jól kiej-
teni, de őt magát annál inkább ünne-
pelték, mert nincs is hozzáfogható ope-
retténekesnő, akinek oly tüneményes 
vol na 'a hangja, hiszen operában is 
nevezetes sikereket ért már el — és aki 
táncban és játékban is annyira a g 
első sorba való. Ami a nagyoperában 
J'-ritza Mária, az volt Kosáry Emmy a 
oprreitvilágban éá ezért is büszkén fo-
gadjuk ismét körünkben a nagy bécsi 
siker után. 

t V i s a d i 'e lvé te le i 
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Dr. Lippay Gyula, Kisfaludy Stróbl és 
Kövér Gyula a mucsai bálon 

(Papp felv.) 

Santho Imre. Kerpely Jenő és Tapolcaai 
Jojo a mucsei bálon 

lP>pp felv.) 

egy egészen uj szereppel, amelyhez egy 
egészen uj szereplőt is szerződtettek a 
kedves Mály Gerő személyében. Ebben 
a felvonásban szinrekerül az a hires 
jelenet, amely Király Ernő mulat cím-
mel már régen ismeretes. 

Persze ez is hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy akik már néhányszor látták az 
operettet, azok is szivesen megnézzék 
még néhányszor^ Nem szólva arról, akik 
még/nem dúdolgathatták a Városi Szín-
ház nézőterén, hogy : Szép asszony mel-
let szolgálni, ejha ! 

Örömmel látjuk viszont Sziklay Jó-
zsefet a kínai diplomata szerepében, 
amely talán a legnagyobb alakító si-
kere. Partnere a szeretetreméltó Tisza 
Karola lesz, akinek jelentős számú hive 
van nálunk. 

így aztán a Városi Színház reprize 
olyan esemény, amelyet akár premiere 
számba vehetünk és örömmel üdvözöl-
jük itthon Kosáry Emmyt, Király Ernőt 
és az Ezüstsirályt. 

Király Ernőnek nehezebb volt a hely" 
zete ; őt jobban is ijesztgették. Hogy 
fog boldogulni a veaneris bonvivánok-
kal szemben, akiknek műfaja ugyancsak 
messze esik a nálunk megszokott fér-
fiasabb, keményebb modortól. Nos, első 
este meg volt nyerve a csata. Kiráty 
Ernő győzött, ahogy akart. És azután 
győzött sok-sok estén át, végig egy egész 
szezonon és az uj szezonon is át, amig 
n Városi Színház vissza nem adhatta a 
Carlszinháznak a kölcsönt és most szé-
pen visszahozta a primadonnát és az 
énekes szerelmest, holott még nagyon 
sokszor adhatták volna a Liebesrauscht. 

Hét a bécsi direktor is elteheti ké-
sőbbre. 

A felújításnak nálunk az az érdekes-
sége is van, amint emlitéttük, hogy uj 
harmadik felvonással fogunk megismer-
kedni. A vilégitó toronynál játszó jele" 
lenetek helyeit, szép interiőrt kapunk 
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Vége a 
&á3mesíei -kisass3ony 

legenűanaK 
A riporter kegyetlen kézzel hozzányúlt eg> 

régi szép legendái oz. Ahhoz a legendához, 
amelyt t Murgér követői csináltak és amely 
kültelki kislányok szivében élt tovább, mint 
lehetőség. Hát vége. Hét nem igaz. Vagy 
legalább is, ha va|amikor igaz volt, most 
mór nem az, hogy az igazi, nagy primadon-
nák a házmesterlakásokból kerülnek ki. És 
nem igaz, hogy polgári családoknál létezik 
még előítélet a színpad és a művészi pálya 
iránt. A riporter utána járt és lirai hangulat 
helyeit józen statisztikát hozott magéval a 
szinésziskolék igazgatói irodáiból. 

Kicsit fáj, mint ahogy minden igazság fáj-
dalmas, de mégis meg kell tennünk a lelep-
lezést, amely viszont más irányú tévhitet 
leplez le. A budapesti szinésziskolék több 
száz növendéke közül csak egyetlenegy héz-
mesterlényt sikerült fölfedeznünk. Ellenben, 
— és itt mutatkozik meg az előítélet halála — 
találtunk egyet a növendékek közül, aki egy 
főrabbi leánya. Értik 7 Ma mér ott tartunk, 
hogy a józan középosztály a művészpályát 
besorozta a józan, kereső pályák közé s ma 
mér nem jár harccal, kitagadással, családi 
kc. nfl.ktussal. 

És igy esett, hogy közölhetjük a következő 
statisztikát, amely egy régi leger.da halélét 
jelenti. 

Rákosi Szidi magániskolájában következő-
képpen mutat lelkiismeretes statisztikát: 
2 növendék apja magasrangu katonatiszt 
1 „ „ földbirtokos 
1 „ alispán 

15 „ „ magas állami tisztviselő 
2 „ tanár 
1 „ „ mérnök 
3 „ „ kereskedő 

20 „ / „ magán hivatalnok 
4 „ „ gyáros 
1 „ „ főrabbi 
2 „ „ orvos 
2 „ ügyvéd 

54 növendék közül egysem házmester lény. 

Országos Szine'sz Egyesület színésziskolája1 

15 növendék apja kereskedő 
12 „ „ iparos 
2 „ „ magasrangu katonatiszt 
1 „ „ festőművész 
1 „ színész 
1 „ szinházdirektor 
4 „ gyáros 
3 „ földbirtokos 
3 „ tanár 
2 „ „ mérnök 
1 „ „ nyomdász 

17 .. ,. magánhivatalnok 
62 növendék között nincs házmester lány. 

Rákosi-féle filmszínész iskola : 
1 növendék apja földbirtokos 
5 „ „ kereskedő 
2 „ „ tanár 
1 „ „ mérnök 
1 „ „ orvos 
2 „ „ ügyvéd 
1 „ „ . malomtulajdonos 
8 „ magánhivatalnok 
4 - „ „ állami tisztviselő 
3 „ ., iparos 
1 „ házmester 

29 növendék közül egy (1) házmester lény. • 

Rózsahegyi Kálmán iskolájában nem volt 
módunkban statisztikát csinálni, de a férfi 
növendékek becsület szavukra kijelentették, 
hogy a lányok között nincs házmester lény. 
A fenti statisztikák után nyugodtan elhihetjük. 

• 
Az olvasó meggyőződhetik, hogy a riporter 

nem hazudott. Ha csak jövőre a házmester 
lányok öntudatra nem ébrednek, hogy vissza-
vívják a színpadhoz való régi igényeiket, n 
színpad véglegesen ki fog csúszni lábacskáik 
alól. S ha igy tart, nemsokára uj legenda 
kerekedik, amelynek hősnői a józan, polgári 
középosztályból kerülnek ki. A főrabbi-lányok 
mindenesetre emelkedő eséllyel indulnak. 

(Gerle) 

Kertész Dezső 
Vígszínház : Hattyú 

(Angelo fotográfia) 
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Reftvényfefíés 
(hipnózissal 

Irta : KÁLMÁN JENŐ 

A Színházi Élet re j tvénypélyéza tánek 
nincs még egy olyan lelke» olvasója , 
mint én. A rejtvény két okból érdekelt : 
először, mint tömeg-, másodszor mint 
magénszenvedé ly Mindig csodálkoztam, 
amikor re j tvénypályázatainkra ezer és 
ezer levelezőlap reflektált. Még jobban 
csudálkoztam, amikor észrevettem, hogy 
ezer kő/ül e/er olvasó a helyes megfej-
tést küldte be. De legjobban csudálkoz-
tam azon, hogy mig rejtvényDályázatain-
kat nemcsak az előfizetők, de a számon-
kénti vevők is blindre megfejtik, én még 
soha életemben egyetlen rejtvényt se 
tudtam megfejteni Én nem tehetek róla, 
de én egy anti talentum vagyok a rejtvény-
fejtés terén. 

Amikor ezt a szellemi defektust el-
panaszo l tam egv neves pszichiáter ba-
rátomnak, az illető nevetni kezdelt. 

Nádor Jenő 
Andrássvuti Szinház: .Farsangi kaland" 

(Angelo fotografiaj 

— De — mond tam — ez egy suKos 
jelenség. Vagy nem furcsa, hogy én va-
gyok az egyetlen olvasó, aki nem tud 
f<-jteni? Én nem tudok fejteni, még ha 
fejtetőre állok is. 

A neves pszichiáter nevetett. 
— Azt nem is ugy kell — mondt*. — 

A rejtvényfejtésnek nálatok egészen kü-
lönös technikaj-i van. Az ember egysze-
rűen nem nézi meg a képet, hanem be-
küldi a megfejtést 

Miután látta, hogy a csudalkozástól 
megáll tak a szemeim, elővett egy napi-
lapot, háromszor végighúzta az ujját a 
színházi rovaton, ma jd siri hangon igy 
szólt : 

— Mond u t ánam a bűvös monda to t : 
„Ábra k^dabra , girigáré hopp l " 

— Kérlek — s /ó l t am idegesen — nem 
elég nek^m a majram b a j a ? Hagyj en-
gem békén ! 

De ő nem tágított. 
— C^ak mondd u l á n a m : „Abra ka-

dabra , girigáré h o p p ! " 
— Hát vigyen el az ördög! Abra ka 

dabra , girigáré hopp I 
A bará tom szemében mefisztói mo-

soly gyulödt ki. Elémtolt egy levélpapírt 
és ezt m o n d t a : í r jad. 

Bánóczy dr. és Gárdonyi 
Andrássy uti Színház: .Farsangi kaland" 

(Angelo totografia) 
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„Tekintetes Szerkesztőségi 
Lepjük e heti rejtvényéntk megfejtése: 

Buta Ember 
Tisztelettel 

Aszpik György 
Mogvoró-utca 17 

A levelet aztán borítékba tette és meg-
címezte a szerkesztőségnek. Ostoba tré-
fának tekintettem az • egészet, de azéit 
izgatottan vártnm a hét elején befutó 
megfejtéseket örült megdöbbenéssel ta-
pasztaltam, hogy ezer befutó levél közül 
ezer így hangzott: 

„Tekintetes Szerkesztőségi 
Lapjuk e heti rejtvényének megfejtése: 

Buta ember 
Tisztelettel stb." 

Egészen a vesémig megrendültem. Mi 
ez ? A dolog ugy nézett ki, mint a hip-
nózis, Hipnozált á l lapotban megfejtetlem 
a rejtvény pályázatot. De lehet, hogy egész 
héten hipnotikus hatás ereje alatt cse-
lekedtem. Még ma sem tudom megér-
teni, hogy miért adtam meg Bróm dok-
tornak az ezer koronát minden külső 
kényszer néikül Nr-hi'gy még egy ha-
sonló bolondságot elkövessek, rohantam 
a psz chiáteihez. 

— Ember I — ordítottam térdreomolva — 
oldj föl a varázs alól ! Oszlasd el fejem 
fölül bz átkot. 

— Miről van s ? ó ? — kérdezte csu-
dálkozva a pszichiáter. 

Ne te esd magad gazember. Te 
tudod a legjobban, hogy miért fejlettem 
meg ránézés nélkül a rejtvénypályázatot 
és mért adtam meg Bróm doktornak az 
ezer koronát. Ne tégy tönkre. Oldj töl a 
hipnózis alól. Én hálás leszek. 

A pszichiáter csuklási kapott a neve-
téstől 

— Hát csakugyan azt hiszed ? Ébredj 
föl, meg fogok neked magyarázni min-
dent. Először is tudnod kell, hogy a szín-
házi rejtvényeken mindég csak egy em-
ber gondolkozik. Nem az, aki megfejti, 

hanem az, aki csinálja. A megfejtő egy-
szerűen elővesz egy napilapot, megnézi 
a színházak heti műsorát és amelyik 
da rab legtöbbször megy, az a legújabb 
színházi rejtvény megf jtése. 

Megkönm ebbülve és boldogan lévői 
tam. A pszichiáter receptje a lap ján el-
olvastam egy napilapot, aztán tintát és 
tollat vettem és beküldtem lapunknak a 
következő kárlyát: 

„Tekintetes Szerkesztőség! 
Lapjuk e heti rejtvényének megfejtése : 

Offenbach 
Tisztelettel stb." 

Pechem volt. Mert ha a pszichiáter 
tipje évenként ötvenegyszer beválik, éven-
ként egyszer ez a Színházi Élet rejtvé-
nyének megf f j ' é se : 

„Kasszadarab" 
De hát minden kezdet nehéz. ígérem, 

hogy a jövő héten pontosan és jól meg-
fogom fejteni a rejtvényt.. 

Krémer Lili 
Andrássy-uti Színház : „Rómeó bajban" 

(Angelo fotograflí) 
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U t e r . 
Q I C M H M W 

INTIM PISTA, hogy mi van Csor-
tos Gyulával? 

— Már felépült annyira, hogy fel-
kelhetett és megjelent a Vígszínház 
portásfülkéjében, ahol a vigszinháziak 
kaszinózni szoktak. Persze mindenki 
örömmel üdvözölte, hogy végre talpra 
állott. Nemsokára elutazik, hogy tel-
jesen összeszedje magát a tavaszra, 
mikor vendégszerepelni fog a Fővá-
rosi Orfeumban. Általában sokan 
foglalkoznak utitervekkel, vagy már 
uton is vannak. 

— Például? 
— Például Balatonfüredről érke-

zett egy illusztris anzix Pestre, az ott 

Kökény Ilona és Abonyi Tivadar 
Andrássy-uti Szinház: „A primadonna" 

(Angelo fotografia) 

Mattyasovszky Ilona, Fenyő Emil és 
Bolváry Géza autogrammdélelőtt után 

a Színházi Élet boltja előtt 
(Papp felv.) 

pihenő Heltai Jenő küldötte. A mű-
vésznők is nagyban utazgatnak. 

— Halljuk, halljuk. 
— Velencéből irtak Szabolcs Ernő 

és Szőllősi Rqzsi. Nagyban etették a 
galambokat a Márkus-téren és aztán 
tovább utaztak Rómába. Ilosvai 
Rózsi nem játszik a Belvárosi Szin-
ház következő darabjában és igy 
pár heti szabadsághoz jutott. Ezt a 
férje birtokán tölti, már el is mentek 
pusztára. Sólyom Janka elutazott 
Olaszországba, hosszabb ideig fog 
gyönyörködni Itáliában, aztán haza-
jön, hogy egy pesti kabaréban ven-
dégszerepeljen. Németh Juliska nem 
volt ilyen messze, mint kolléganői. 
Szegeden vendégszerepelt, de már 
haza is érkezett. 

— Mi újság a Esküiéri Színház-
ban ? 

— Kész a „Csókos asszony" ! 
— Tud valamit róla ? 
— Mindent. De várják meg a 

Színházi Elet jövőheti „Csókosasz-
szony" számát, az még többet tud 
majd nálamnál is. 
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— A betegekkel mi van 1 
— Javulás az egész vonalon. 

Pethes Imre már felkelt, a Nemzeti-
nél boldogan üdvözölték, de egy da-
rabig még nem szabad játszania, 
Hevesi Sándor is felépülőben van 
hosszas betegségéből. Az Apolló-
Kabaré kis Faragó Sárija már tal-
pon van. A Royal Örfeum Sándor 
Stefije azonban agyontáncolta ma-
gát, betegen fekszik otthon és az 
orvosa még jó ideig nem engedi fel-
kelni. Viszont a gyógyulás utján van 
Nagy Endre kis fia, a kedves és 
okos Prutyi, aki igen fájdalmas és 
hosszas szenvedéseken ment keresz-
tül és a Pajor-szanatóriumban, amely-
nek már állandó lakója volt, több-
ször egymásután megoperálták. Most 
végre végérvényesen gyógyul és 
hazaköltözhetik, Az apjával persze 
madarat lehetne fogatni. 

— Ugy látszik, a betegség nagy 
divat volt az idén. 

— Akárcsak a kártya. Különösen 
a művésznők között. A múltkor me-
séltem maguknak, hogy a kis Né-
meth Piri egy kerek milliót nyert 
kártyán Bécsben. Ezt a rekordot 
most lepipálta Sugár Teri. Most jött 
meg Bécsből és kártyazsákmány 
gyanánt nem kevesebb, mint egy-
millióhatszázezerkoronáthozott haza. 

— Most a játék után egy kis sze-
relmet meséljen. Van valami pletyka 7 

— Radó Teri, a legifjabb naiva, 
menyasszony. Az esküvője rövide-
sen meg fog történni. Most kezüket 
csókolom. 

— Hova siet ? 
— Asztalt foglalni a Renaissance 

vendéglőjében. A viszontlátásra. 

A Calligarik 
köszönete 

K^t hónappal ezelőtt Szép Ernő 
cikket irt a Színházi Életbe ké< elő-
kelő pesti társaságbeli úrról. Lovas 
Endréről és Lovas Istvánról, akik 
Calligari néven járják a világot, s 
mindenütt jelentős sikereket aratnak. 
Most a következő levelet kaptuk 
tőlük : 

Berlinből Jugoszláviába érkezve akadt 
kezünkbe a Színházi Élet január 22-iki 
száma, melynek vezércikke rólunk szólt. 
Igaz örömmel olvastuk a cikket, érezve 
azt a meleg szeretetet, amelynek oly 
nagy hiányát érzik az országból messzi 
szakadt, idegenben élő magyar művészek. 
Hálával gondolunk a Színházi Életre és 
a cikk Írójára, Szép Ernő úrra. 

őszinte köszönettel 
Lovas Endre és Lovas István 

A Calligarik 
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Kiurina öltözőjében 
Jeritza Mária után nem kevésbé illusztris 

bécsi vendége volt a mult liléién az Ope-
rának: Kiurina Berla. Ä bécsi Opera ko-
loratur-énekesnöje igy nyilatkozott a Szín-
házi Élet munkatársának: 

— Bór már gyakran szerepeltem 
Budapesten, — mondotta"— ez min-
dig csak a hangversenytermek pó-
diuméntör tén t és őszintén bevallom, 
hogy régi ó h a j t á s o m teljesült ami-
kor végre az idén meKhivást kap-
tam az Operában való fellépésre. 
Az uram, Hgbert Leuer, az ismert 
Wagner- tenoris ta , mé r néhány eszr 
tendóvel ezelőtt énekelt a budapes t i 

Kiurina Berta (Vasadi felv.) 

/ 
Operában , és ő c inált leginkább 

• kedvet az illeni szerepleshez. 

Kiurina Budapestről Hollandiába utazott, 
aliol hosszas vendégszereplésre van szer-
ződtetve. De rövidesen ismét fel íog lépni 
a budapesti közönség előtt, még pedig né-
hány parádés szerepében, köztük a «Va-
rázsfuvolá»-ban, «Éj királynőjé»-ben. Ezt 
a szerepét, amelyben a «Münchaner Fest-
spiele» alka'mából óriási sikere volt, transz-
porálás nékül, az eredeti megrá.ban — 
aliol öt -magas / fordul elő — énekli 
a művésznő. 

/ 

A S z í n h á z i Élet á r a 10 k o r o n a 
fl nagyközönség már értés itt róla, 

bogy a nyomd iSsok bérharca köv'tkez> 
tében harminc szá al kkal emelkedtek 
a nyomdai árak vegdrjg- ' l t így tete« 
m sen a »Színházi Biet« előállítása is, 
még pedig a^nak nemcsak s-zo osan vett 
nyo > dai r.'sze, bis en a fe té , a p.ipir, 
a lapelő l l i tásiuk minden kelléke ará> 
gább lett. Kens telen vagyunk igy lapunk 
árát a mostani számtói kezdve 8 koro< 
nárót 10 koronára em Ini. Ez a két 
koronás emelés nagyon, nagyon kis 
része annak a jelentékeny összegnek, 
amelybe nekünk a »Színházi É et« elő-
á litávd most kerül. 

Hisszük, hogy a mi publikumunk m g> 
értéssel és sz ívesen vál alja ezt a cse-
kél. emelést, s ugyanolyan szeretettel 
fogadia ezentúl is a »Színházi Élet*-et, 
mint eddig. 

H l l«es számtól kezdve tehát egy szám 
ára 10 korond, pályaudvarokon és Wien-
ben 12 korona. Négy. d, vi e ôfizet« s 115 
korona, félévi előfizetés 230 korona, 
egész evre 460 korona, fl külföldre menő 
lappéldányok előfizetési ára ugyanilyen 
arányban drágult. 

Ezekután pedig várjuk' az »oics lsági 
hullámot.« Érkezzen el minél előbb, hogy 
olcsóbb l ehessen újra a »Színházi Étet«. 
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Sirindberg 
a Belvárosi Sszin£>ászban 

A Belvárosi Színház március végén igen 
érdekes darabbal egészíti ki repertoirját, be-
mutatja Strindberg „Mámor" cimü színmüvét. 
A .Mámor" az eleő egész estét betöltő Strind-
berg-darab, amely Budapesten szinrekerül. 
A pesszimizmusáról híres nagy svéd írónak 
eddig ugyanis csak kisebb egyfelvonásosait 
játszották nálunk. Igy éppen a Belvárosi 
Színház hozta ki a „Hattyuvér"-t, a Nemzet-
Színház a „Kapocs" cimü kis drámát. A 
„Julia kisasszony" az „Erősebb", az „Anyái 
szeretet" is szinrekerült Pesten, ám ezek az 
egy felvon ásosak mind nem mutatják még az 
,,Apa" és a „Haláltánc" nagykoncepcióju 
szerzőjél. 

Strindberg darabjai közül a „Mámor" az, 
amelyik legközölebb áll a színpadhoz és 
legközelebb áll az — élethez is. Ebben a 
négyfelvonásos hatalmas színműben mintha 
megenyhülne kissé a közismert strindbergt 
keserűség és irónia. Még a strindbergi nő-
gyűlölet sem tobzódik ugy a „Mámor"-ban, 
sőt a darab befejezése határozottan barátsá-
gos megoldású. Természetesen azért a mély 
és sokszor exaltált levegőjű dialógusokban 
nem tagadja meg magát Strindberg, egymást 
érik a felvonásokban a lelki csaták, az össze-
ütközések. 

A „Mámor" főhőse Maurice, a drámaíró. 
Igazi íróember, egy polgérlánnyal van viszo-
nya (Jeanne), akitől gyermeke is született. 
Mauricenak sokat kell küzdenie, de végre 
elfogadják egyik darabját, sőt hamarosan 
műsorra is tűzik. Éppen a premiere napján 
történik, hogy Maurice egy kis párisi kávé-
házban megismerkedik a legjobb barátjának, 
Adolphe festőnek barátnőjével, Henriettel, 
aki szobrásznőnek készül. Maurice és Hen-
riett első látásra egymásba szerelnek és a 
premier lázas forró estélye után egymás kar-
jaiba is omlanak. 

Maurice lelki válságba jut uj szerelmével. 
Furdalja a lelkiismeret, mert elvette a leg-
jobb barátja kedvesét, ezenkívül az is bántja, 
hogy el tudta felejteni Jeannet és gyermekét. 
Ez a kis gyermek öntudatlanul ott áll közöt-
tük és nem engedi, hogy boldogan legyenek 
az egymásé. De a mámor ereje mindennél 

nagyobb, Maurice és Henriette elhatározzák, 
hogy szakítanak a múlttal és elutaznak. 

Ekkor azonban katasztrófa történik. A 
gyermek hirtelen meghal és sok körülmény 
arra vall, hogy az apja gyilkolta meg. Mau-
rice-ot azonnal letartóztatják, a darabját le-
veszik műsorról, ezenkívül a meghurcoltatá-
sok során kell keresztülvergődnie, amig ki-
derül, hogy ártatlan. 

A gyermek meghalt, a meghurcoltatás vé-
get ért, most már a két megtépett ember 
Henriette és Maurice egymásé lehetne. Ekkor 
jön azonban a darab legszebb jelenete, 
amelyben kiderül, hogy az események nem-
hogy közelebb hozták volna őket egymáshoz, 
sőt inkább elmérgesitették a viszonyt közöt-
tük. A szerelem dühhé változott, amely már 
sohasem fog megnyugodni a vádakban, a 
szemrehányásokban. Sőt Adolphe a meg-
csalt barát az, aki még le tudja csendesíteni 
őket és kibontakoztatja a darabot. Maurice 
vissza megy a szegény kis Jeanne hoz, aki 
megbocsát neki és visszafogadja. Az ö kar-
ján és egy derék abbének a segítségével 
lépked újra az élet útjára, ahol ezentúl már 
csak két fontos állomása lesz: a templom és 
színház . . . 

Megrázóan mély és hatalmas a Strindberg-
darab, amelynek eredeti alakjai a legjobb 
kezekben vannak. Igy fest a „Mámor" szin-
lapja : 

Maurice Petheő Attila 
Henriette Titkos Ilona 
Adolph Gellért Lajos 
Jeanne Szabados Piroska 
Abbé Szeghő Endre 
Emile Somlár Zs'gmond 
Catrine anyó Páppné 

Különösen nagy vonalú Titkos Ilona sze-
repe, Henriette az ösztönös démon. Ez a női 
alak egyike a világirodatom legérdekesebb 
hősnőinek A darabot Bárdos Artúr dr. ren-
dezi, az ő nagy Strindberg ismerete garancia 
rá, hogy a ,,Mámor" mint előadás is szen-
záció lesz- A darab négy felvonása külön-
ben nyolc képet rejt magában. A nyolc kép-
hez öt szenzációs díszlet készül. Herquet 
Rezső tervezi mind az öt diszletet, melyek 
közül egy temető, aztán egy kis párisi kávé-
ház lesznek a legmegkapóbbak. 
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Nagy Endre és 
Nagy Endre 

A conférencier kijön és elkezd disku-
rálni — önmagáról. A színpadon áll egy 
Nagy Endre és vetitővészonon megjele-
nik megint csak Nagy Endre. A vetített 
Negy Endre mindenáron konferálni akar, 
az igazi Nagy Endre azonban folyton a 
szavába vág és nem hagyja szóhoz jutni. 
A filmember ir.eg az eleven ember 
olyan fordulatos és mulatságos társal-
gást foiytalnek, olyan találóan és frap-
pánsanfelelgetnek egymásnak — ki szó-
val, ki gesztussal, — hogy a közönség 
gurul a kacagástól. 

Ez az ötletes és mulatságos produkció 
a szenzációja péntek óta a Renaissance 
két uj filmrevüjének. Nagy Endre álta-
lában lelke mindakét műsornak. Az 

9-kor kezdődő filmrevüben színre ke-
rül még egy kis tréfa, amelyben Csatai 
Janka és Szenes Ernő szerepelnek rajta 
kivül. Csatai Janka, aki Iréfából vállalta 
ezt az apró szerepet, olyan kedves, hu-
moros és mulatságos ebben a néhány 
szóban is, amilyen csak egy igazi szí-
nésznő lehet. Szenes Ernő minden sza-
vát zajos derültség kiséri. Irt „Gyakor-
lati módszer címmel" Zágon István is 
egv pompás Iréfát. Dezséri Gyula, a 
klasszikus magyar szinész, egy öreg pa-
rasztot játszik benne. Egyszerűen töké-
letes. Solmossy Sándor pedig egy mo-
dern táncmestert alakit. Ezen is az első 
szótol az utolsóig nevetnek. 

Németh Juliska, aki ma egyedül áll 
Pesten a maga szakmájában és legelső 
helyen. Két uj sanzont énekel, Harsányi 
Zsolt irta neki mindakeltőt. a muzsikát 
Nádor Miháty és Bolvay Ferenc szer-
zetlék. Székelyhidy Fe renc, az Operaház 
kiváló müvéhze uj operaáriákat énekel 
s a tapsnak vége-hossza nincsen. 

A délutáni, '/a 5-kor kezdődő fiimrevü 
is kitűnő és gazdag. Benne van a „Va-
8ziljka" cimü egyfelvonásos, amely — 
noha olyan rövid — Rózsahegyi Kálmán 
egyik legjobb szerepét tartalmazza. N. 
Tasnády Ilona nemes művészete és a 
kis Csendőr Etus szereplése teszik tel-
jessé a kis dráma nagy sikerét. Hajdú 
Ilona uj operaáriákat énekel és igen 
nagy sikere van, Sárosi Mihály uj gitá-
ros dalai is nagyon szépek és megra-
gadók és igen nagy sikere van Zahler 
Magdának, a Bécsben is nagy sikert 

aratott magyar klasszikus színművész 
nőnek. Nagy Endre filmes pórjelenele 
önmagával ebben a műsorban is színre 
kerül, ó különben mindakét műsor va-
lamennyi számét végigkonferélja, még a 
filmeket is, ami külön szenzásió. 

A két fiimrevü mozi-műsora is olyan, 
amely mindennap kétszer táblás házat 
jelent. A Renaissance délután is, este 
is a „Széo Ilonka" cimü hatfelvonásos 
magyar filmet játssza. A Glória-gyárból 
kikerült gyönyörű történelmi kép, főszere-
pét Hollay Kamilla, Thury Elemér, Kürti 
József, Mészáros Alajos és Szalkay La-
jos játsszák, tehát mind olyanok, akik a 
legjelentősebb magyar filmszínészek so-
réba tartoznak. Foigách Antal rende-
zése, amely Lázár István scenáriuma 
alapján készült kifogástalan munka, kü-
lönösen grandiózus tömegfelvonulásai 
és gyönyörű természeti felvételei ragad-
ják meg a nézőt. A f i lchez dalbetét is 
van, ezt Gózen Gyula énekli és a szín-
ház ismerői meghatva hallgatják mikor 
Gózon dallal kiséri a filmen elevenen 
megjelenő, de a valóságban már halolt 
sógorát, Mészáros Lojzit. 

(Nagy Endre rajza) 
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Dr. Bróm háromszor elmondta, hogy bibiti 
Horváth János, azzal mély álomba szende-
rült. Két hónapja minden este bibiti Horváth 
János nevével aludt el. Valahogy boidog 
gyermekkorát juttatta eszébe ez a név> ami-
kor még bitiznie kellett, ha valamit akart. 
Most is akart valamit, a Városi Szinház 
igazgatója szeretett volna lenni és két hó-
nap óta folyton bibitizett. Ugy hallotta, hogy 
a többi pályázók között is sokan igy tettek. 

Egyszerre csöngött a telefon, Bróm doktor 
álmosan errielte le a kagylót, de mér a har-
madik szónál élet szélit álmos tagjaiba. 

— Halló, bibiti Horvóih János 1 Mihez 
gratulál kérem . . . Hogy a bizottság az ösz-
pályázatok közül az enyémet fogadta e l? . . • 
Köszönöm, kedves barátom . . . Pá ! 

Ezzel már ugrott is ki az ágyból, magára 
kapta elegáns selyem pizsamáját, amelyért 
bármely színházigazgató kollegája megiri-
gyelhette volna és sürgősen intézkedni kez-
dett. F.lső intézkedése az volt, hogy benyúj-
tott a Városi Színházhoz egy ötfelvonásos 
drámát, ifjúkorénak első zsöngéjét, melyet 
eddig minden színháznál háromszor próbált 
elhelyezni. 

— Kedves vezérem — mondotta önmagá-
nak _ engedje meg, hogy benyújtsam ez 
első darabot, amely tehetséges igazgatása 
alatt elsőnek futott be. 

— Még ma éjjel el lesz olvasva, kedves 
Bróm doktor — mondotta protezsáló hangon 

a vezér. — Meg vagyok győződve, hogy a 
dráma díszére fog vélni a Városi Szinház 
repertoárjának. 

Ekkor megérkeztek a lecsúszott pályázók, 
hogy elhozzák szívből jövő jó kívánságaikat, 
elsősorban Wlasich nyilatkozott az állam ne-
vében. 

Az állam — mondotta — el van ra-
gadtatva a bizottság ilyetén döntésétől. Min-
den más döntést megfelebbeztünkvvolna, de 
ez más. Bróm doktort csak hódolat illeti és 
nem birálat. 

Bróm doktor kedélyesen megveregette az 
állam vállát, majd leereszkedőíeg Faludihoz 
fordult és biztosította a jóindulatáról. Sebes-
tyént barátilag karon fogta és megígérte 
neki, hogy amennyiben zsúfolt házak lesz-
nek a Városiban, a jegyek elkelte után ér-
kező közönséget átküldi a Vígszínházba. 
Csak Ábrányi Emil nem volt kibékülve, 

— Emil, Emil, ne is titkold, ta tartogatsz 
számomr ' valami meglepetést. Néked fáj a 
fogad a Városira. 

— Ó dehogy, kedves vezérem. Ha fájna 
a fogam, kihú-
zatnám Weisz 
Dezső fogorvos-
sal, a társammal. 

Miután meg-
vendégelte az 
urakat, k;szólt a 
szolgának bocsássa be a várakozó sze-
személyzetet, Bróm doktor szobája zsúfolásig 
megtelt, ugy a direktor az ágy tetejéről volt 
kénytelen megtartani székfoglalóját. 

— Mindenki a helyén marad — szóno-
kolta harsány hangon. 

Valaki hátul megmozdult. 
— Ön is a helyén marad — mondotta teli 

jóakarattal a doktor, majd körüljártatvén 
szemeit, élénk meglepetéssel konstatálta, 
hogy Petráss Sári is itt van. 

M i t i t t : 13S0. hton.' FELEKY K á R O L Y Utakin: FELES! üswyork 

sxImhâzS vállalatai 

Polccá T h e ű t r e B u l i d i g , H e w - y o r k 
l i j g p a r sslnmdvekei, e^ere i le t ie t is lnrshes, d rámai és aene! k i t ű n t 
segeltet asssrlkábaa és Kanadába»:. Színműveket vesx és elhelyex. 
Megs?er* l amer ika i d a r a b o k e ldadási j ó g á i Magyarorsxág te rü le té r * . 
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— Hogyan művésznő, ön itt ? 
— Bocsánat, vezérem, amikor megtudtam, 

hogy a bizottság választása önre esett visz-
szajöttem az első 
expresszel, fér 
jem határozott 
tilalma ellenére. 

— Ez kedves, 
nagyon kedves, 
meg fogom ma-
gamnak jegyez-
ni. De én nem 

akarok családi drámát, inkább a férjét is 
angazsálom. Jó lesz? 

— óh direktor ur, forró köszönet szegény 
éhíző férjem nevében. 

— Általán — folytatta a direktor — nagy-
arányú szerződtetési tervekkel foglalkozom. 
Már is összeköttetésbe léptem Jászai Marival 
aki darabom fő női szerepét fogja kreálni. 

— Énekes szerep? — kérdezte valaki fél-
tékenyen, 

— Eleinte nem fog énekes szerepeket kepni. 
csak később, hogyha majd belejön. De mér 
kábeleztem Palásthy Irénnek és Keleti Julis-
kának is, továbbá szerződtetem Medgyaszay 
Mimit Berlinből, Bázár Gittát Párisból, Fedák 
Sárit Bécsből, mert azt akarom, hogy a Vá-
rosi Szinház fazekában minden este más 
tyúk főjön. 

Ezért az államférfiura valló kijelentésért 
harsány éljent kapott, de még jobban meg-
éljenezték, amikor általános gázsiemelést he-
lyezett kilátásba. — Holnap revidíálom — 
mondta — és mindegyikhez hozzá fogok 
csapni ötven százalékot. Addig is kérem az 
urakat, hogy tiszteljenek meg teljes bizal-
mukkal. 

— Minden bizalmunk a vezéré — dörgött 
a személyzet. 

Ekkor egy ör?g kórista lopódzott hozzá. 
— Direktor ur, — súgta — nem lenne szí-

ves egy kis előleget kiutalni ? Mindössze 
ezer koronáról van szó. 

Bróm doktor hálán a hideg verejték bor-
sódzott. 

— His2en, ha nekem ezer koronám volna, 

kifizetném a szobámat, amelyért már három 
hónapja tartozom. 

A kórista arca fenyegetővé vált és rnin-
dinkább hasonlítani kezdett Brom doktor 
lakásadónőjéhez. 

— Mi lesz az ezer koronával ? — Kér-
dezte szigorúan. 

— A darabom első tamtiémjéből okvetle-
nül megadom - hebegte a diri. 

— De én egy percig se várok további — 
csattant föl a kórista és mialatt verej'ékes 
arcát törül-
gette, fölis-
merte a la-
kásadónőjét. 
Reggel volt, 
józan, komisz 
reggel. A la-
kásadóné dü-

, hősen csapkodott a szobában. 
— Ha még egy negyedévig elhattam 

volna — mondta megsemmisülve Bróm, — 
mindent ki tudnék fizetni. 

Ezzel a másik oldalára fordult és a Vá-
rosi Szinház igazgatását fájó szhvel áten-
gedte Ábrányi Emilnek. 

ISMERLEK SZÉP MASZK 1 A 
Fészek mucsa i bá l ján történt. 
Zerkovitz Bélának, mint vak 

kintornásnak, igen n«gy és megérdemelt 
sikere volt. Olyen ügyesen maszkírozta 
magét, hogy alig akadt ember, aki rá 
ösmert volna. Egy piktor a zonban mégis 
réösmert. Ez viszont nem zavar ' a a pik-
tort, hogy meg ne kérdezze Zerkovitzot: 

— Hát te ki vagy, szép maszk ? 
— Mindjárt megösmersz — válaszolta 

Zerkovitz és elkezdte jótszar.i a kintor-
nán „Százszorszép" cimü operett jének 
keringőjét. 

— Noa most már tudod ki vagyok? — 
kérdezte a piktort. 

— Tudom, Lehár Ferenc. 

FLORIS-BOKBOl 
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Az elegáns világ cipőkrémje 
Gyártja : Herczeg Géza, V.. Bálvány-utca 16 

Schmidt Henriknek Péchy Erzsi elsöíelvo-
násteli Médi ruhája, Friedrich Nu inak Oa-
letta második felvonásteli frakkja, G\ück 
Imrének Palásthy Irén Kukkancs kisasszony 
kosztümje, végiül K. /W.-nek Bárdi ödön 
Novotny rendöröltözete tetszett a legjobban. 

A «Hattyú» toiI£eítjei két hódolóra ta-
láltak. N. Andor Csoríos első folvonásbel; 
vivcöi tőié tét tart ja a legszebbnek és Var-
sányi Irén kosztümjét. Ugyancsak a vívó-
öltözet nyerte meg a «Csortos-imádó» tet-
szését is. 

Az eljövendő < «Ezüstsirály» lázra való 
tekintettel Wittek Klári a Buttykai operett 
két főszereplőjével pályázik. Király Ernő 

fehér strandruhája és Kosáry Emmi első 
felvonásbeli kosztümje tetszik neki a leg-
jobban. Ugyancsak Kosáry Emmynek Csár 
dáskirálynö-bfeli estélyi ruliájáért adja a 
pálmát a «Boni» álnevű olvasó. Viszont Ki-
rály Ernőt F. Manci választja kosztümös 
kedvencévé a «Szibill» fehér egyenruhájában. 

A fehér o.osz egyenruha általában tet-
szik a nőknek. M. Tana Margit kosztümös 
kedvence D'Arrigo Comél a «Bucsukerín-
gő» uniformisában. M. Tana Böskéé Ga-
letta Fe;enc «BáJkirálynő» gero'slie ml 1 er-
cegjének egyenruhájában. Úgynevezett fe-
liér egyenruha a (reichstadti hercegé is, 
amely mint fenlebb emiitettük, a legtöbb 
szavazalot kapta. 

Kiilön fejezetet illet meg a pályamun-
kák között a / / . Böske és Panni aiáirásu. 
BJöskje és Panni legelőször is kijelentik 
terjedelmes levelükben, hogy «amely da-
rabokat láttam, legjobban tetszett közü-
lük a «San Toy», «Bucsukeringö», «Kalona-
dolog», «Aranyeső» cimü operettek, aztán 
a «János vitéz», meg a «Szevillai bor-
bély». Ezután áttérnek H. Böske és Panni 
a kosztümös kedvencekre. Két oldalon át 
sorolják föl a kedvenceket. Nagiy szive 

Melyik szinész és színésznő, milyen da-
rab, milyen kosztümjében tetszett a leg-
jobban? — ezt a kérdést veti fel uj pá-
lyázatunk, amelyre máris tömege en érke<-
íiek! a levelek. RiA e heti po.tában lege ő-
ször is rr g kell állapítanunk, hogy ismét 
Törzs reiclrstadti hercegi unifo m.sa 
kapta Tíöbb szavazatot. 

Ná<j • JCÍ, H. Ilka, «Szőke kislány», 
Szih, ,i lilci rajongót>, Borosin Vicus, 
Selmaríz Klári, Reichert Béla, «Medi-
kus», B. J., Rozmann Mici, «Mary.» 

vagyis tizenegyein tartolták e en a hé en 
legszeb'b..ek Törzs Jenő fehér egeynruháját 
a Sasfiókban. 

A többi kosztümös kedvencei kevesebb 
szavazattal kiáltották ki. Fedák Sári mint 
«János vitéz» Jankó Icukátál, Kovács Ist-
vántól és «Hü olvasótól» kapott sia.azatot. 
Ugyancsak Iiárman vallják kosztümös ked-
vencnek Rá'.kai Mártont az «Offenbach»-
maszkban, még pedig Biermann Endre, Jó-
nás Viktor és «Színházbajáró». 

A «Három a kislány» szereplőiből négy 
pályázó merített ihletet a pályázathoz, 
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leltet a Böskének meg a Panninak, hogy 
ennyi kedvenc belefér. Csekélység, egy-
magában ennyi férfi tetszik nekik: 

Bársony Lajos (San Toy I. felvonás) 
tengerészrulia 
Halmay Tibor (San Toy II. felvonás) 
Sziklay József (Császári díszruha) 
Tani ai Géza (San Toy I.. felvonás) 
Páirnán Ferenc (San Toy III. felvonás) 
D'Arrigo Cornél (Bucsukeringő I. felv.) 
Nádor Jenő (János Vitéz) huszárruha 
Galetta Ferencet hárman is kosztümös 

kedvenccé avatják. ,<>Fiii 'o/ras'c5»-nak a 
«Szép Heléna» 'pásztor 'jelenetében, Há-
tiak (Hódmezővásárhely) a «Szerelem kirá-
lyáéban, «Sopronig o/i'osd»-nak a «Bálki-
rálynős-ben tetszik a legjobban. Péchy Er-
zsit szintén az «lia» és a «Soproni ol-
vasó» álnevű pályázók jelentik ki kosz-
tümös kedvencnek é ; pedig az «Offenbach» 
bacrliánsnői és a «Szép Heléna» fürdő 
kosztümjében. 

Kosztümös kedvencek még a következők: 
Feddi; Sári a «Farsang» fehér csipke ru-
hájában (Szah Irma), Fe dák Sári a «Ci-
gánygrófné» eperpiros ruliájában (Sz. Babi), 
Péchy Erzsi az «Offenbach» harmadik fel-
vonásbéli Vénus jelmezében (Páris), Gom-
baszögi Ella a «Diákélet»-ben (Egy pá-
lyázó.) 

D'Orsay, Roger-Gallet 
Co tu, Haubigant, 

és kozmetikai különlegességek 
KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dorottya-u. 12. 

f 
5» £ 9 • « a • J) A Kérje 212-cs bizalm 
H / 1 7 1 1 V V I l f Í ? nmtatástmegüeleiap; 
i l n & H • ról adatokkal, arcket 

R e k t f f i R á l 

K e l e p c s é n y i A r a n k a 

PARFOMOK 

' r a n d a é s a n g o l 
nöi ruhákat modellek szerint jutányosán készít 
Laky Mariska, Szép-utca 3. III. emelet 

bizalmas ki-
artiek-

i auaiunivai ui vnOD̂ kkC) 
Davldovîte"Êrzsébet-kôrut 11 

Igen tisztelt Szerkesztő ur I 
A Színházi Életnek a i Apolló kabaré mű-

soráról irt beszámolójába egy rémes hiba 
csúszott be. Nekem és rémnézve valóban 
rémes. Liptai és Góth Sándor urak darab-
jával a „Hamar egy asszonynyal" foglalko-
zik a beszámoló, amikor azt irja, hogy én, 
kiskelepcsényi Kelepcsényi Aranka színésznő 
vagyok. Kikérem magamnak I Sohasem vol-
tam színésznő, privát vagyok, aki nálam 
privátabb, az csal. Nagyon fontos ennek a 
megállapítása — azért rektifiká'ok — mert 
egy színésznőnek r.em volna nagy kunszt 
becsapni azt a szegény amerikai kapitányt, 
viszont ha egy privát játssza magát előbb 
privátnak, aztán gyönyörű uridámának — 
az mér bravúr. Tessék elképzelni, hogy a 
közönség, ha olvasta a Színházi Életben, 
hogy én színésznő vagyok, egészen más 
szemmel néz rám, mintha azt hiszi, hogy 
„privát" teszi lóvá, azaz férjjé az amerikait. 
Mert tessék azt is megirni, hogy azóta már 
bizony feléségül vett Mr. Warning. Kérem 
soraim közlését és vagyok teljes tisztelettel 

Mrs. Warning, születeti 
kiskelepcsényi Kelepcsényi Aranka 

Budapest, u p. Apolló kabaré. 

A TITKÁR ÉS A SZEREP. A 
Renaissance Színház direk-
tori szobájában együtt ülnek 
Barna vezérigazgató, Harsá-
nyi Zsolt direktor és Liptai 
Imre a Renaissance meg-

nyitó darabjának a szerzője. Éppen a pre-
mier dátumáról folyik a diskurzus, amikor 
belép az ajtón Beregi dr. a titkár, kezében 
a „Pesti asszony" egyik szerepével. 

— Direktor ur, a szerepet elküldöm a mű-
vésznőnek — mondja Beregi dr., de alig ejti 
ki ezeket a szavakai, elejti a szerepet is, 
amely hatalmas ivben repüi a direktori par-
kettre. 

Liptai Imre mosolyogva nézi a jelenetet, 
aztán csendesen megszólal : 

— Milyen jó, hogy Beregi nem játszik a 
darabomban- Még meg sem volt a bemutató 
és már elejiette a szerepet I 

bérautó 
várost Oasxnálatra és vldélcl turúKra 

Telefon é f f e l - n a p p a l 
5Q-31 

Bérautófuvaroxók sxövetkexeie 
VI., Király-uica 112. 
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Kél B é k e f f y - í r é f a 
A feleségem nyaral 
Színrekerült az Apolló Kabaréban, ebben a 

szereposztásban : 
Férj . . . . Békeffy László 
Feleség . . . Haraszthy Mici 

(Szán: szoba, egy asztal, két szék, a 
feleség és fiérj olvasnak az asztalnál.) 

Feleség: (nagyokat sóhajt) 
Férj: No mi az? mit fújsz? Mit fújsz 

akorákat mint a lokomotív, vagy mint a 
nyári zivatar előszele. 

Feleség: Sémit, csak ugy magamban só-
hajtottam . 

Férj: Nagyon érdekes, hát sóhajtasz más-
képen is? Mért vagy olyan rosszkedvű? 

Feleség: Nem tudom mitől lenne jóked-
vem? Talán attól, hogy itthon ültem egész 
nyáron? 

Férj: No attól még lehet ! 
Feleség: De nincs ! És ez a fontos ! Kü-

lönben neked nem fontos ! 
Férj: De nagyon fontos! 
Feleség: No, nem veszem észre, hogy 

olyan nagyon fontos volna, különben nem 
ültünk vo'na itthon egész nyáron. 

Férj: Hanem hol ültünk volna?! 
Feleség: Mit tudom én? Ahol más szo-

kott ilyenkor ülni! 
Férj: Édes fiam, ez nagyon egyszerű, 

tarts egy terepszemlét, nézd meg más ilyen-
kor hun ül és ülj te jis oda. Van pél-
dául o'yan ember, aki ilyenkor kint ül a 
Ligptben, van o'yan, aki kint ül a Sváb-
hegyen, ülj te is oda. 

Feleség: De én tudok olyanokat is, akik 
Ilyenkor a Balaton mellett ülnek, vagy a 
Lidon, vagy Biariztba. 

Férj: Szegény nagypapám nekem is me-
sélte, hogy voltak olyanok, akik igy el-

mentek nyaralni. Valamikor régen annó-
dacumal. 

Feleség: Csakhogy én nem olyanokról be-
szélek, akik valamikor réges-régen ott ül-
tek! Hanem olyanokról, akik most ott ül-
nek. 

Férj: .No én ilyeneket nem ismerek. 
Feleség: De én ismerek! 
Férj: Te, az más. De te se ismered, 

csak ráfogod, hogy ismered, mert ezeket 
az embereket csak lefotografálva látod a 
Tolnai Világlapjában számmal a mellükön. 

Feleség: Ugyan ne gyere nekem ezek-
kel az ostoba vicceiddel, az igazság mégis 
csak az, hogy elmehettünk voina valahová, 
nem okvetlenül volt szükséges, hogy itt-
hon üljünk ebbe a poros ronda városba. 

Férj: Hát szükségesnek éppen nem volt 
szükséges, csak egy kicsit muszáj volt. 

Feleség: Igazán kíváncsi vagyok, hogy 
mért volt muszáj ! 

Férj: Mert nem volt miből elmenni. 
Feleség: Annyit csak megengedhettünk 

volna magunknak, hogy legalább két hétre 
mentünk volna el valahová pihenni. 

Férj: Nem engedhettük volna meg édes 
fiam, mert ha két hétre elmegyünk, az 
belekerül 16 ezer koronába kosztnélkül. 

Feleség: Nézd, én nem akarom, hogy 
megállapítsd rólam, hogy milyen önző va-
gyok. De ha annyi nem is tellett, hogy 
ketten menjünk el, annyi mindenesetre tel-
lett volna, hogy legalább én mehettem vol-
na csak el két iiétre. 

Férj: Én nem tartalak önzőnek! Dehogy 
tartalak. Hozzád képest a Rákóczi Ferencz 
egy önző ember volt. 

Feleség: No csak hadjuk, te se vagy ép-
pen a legönzetlenebb. 

s H É T E Ü J S á í f e ^ i i y ^ » 
975 kor . egy pár fehér chevreau (fiscs félcipő 
185 korona egy pár fehér muszlin harisnya 

Nagy választék mindenféle divat és színpadi cipőkben 

FéojOzâsi adó már be leszámí tva ! Vidékre l í tánvéísl lel szál l í tónk ! 
Árjegyzék Ingyen! 

Nagybani o sz t á lyunk : V„ ftkademia-u. 6 . - Cipő-üzem: L, Barcsénvt-u. 10 
c i p ő M á z ü BiiifGpesí, 
IV., K o s s u t h L a j o s - u . 4 . 
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térj: A legönzetlenebb nem, de azért 
még mindig adhatok neked 60 kilométer 
fórt látatlanba. 

Feleség: Látszik, hogy milyen önzetlen 
vagy rongyos kétlieti pihenést is irigyelsz 
tőlem. 

Férj: Hogy én irigyelem? Hát lia nem 
vagyok indiszkrét, milyen arányú .fáradal-
maidat akarod kipihenni. A korzón eltöl-
tött flangálásaidat, a Zserbónál eltöltött 
pletyka délutánjaidat, va.g|y a szabónőné! el-
töltött ü'léseidet, ezt akarod kipihenni? Hát 
akkor mit 'pihenjek ki én, aki aszaltra 
bleszélem a számat és lejárom a lábam-
tól a liust, hiszgn már a csontonom járok. 

Feleség: Elvégre 'te mégis csak férfi 
vagy. 

Férj: Éljen! Telitalálat! Férfi vagyok! 
Köszönöm, liogy felfedezted. Dicső szok-
nyába bujt fajodnak, másodpercenkint meg-
ismétlődő mentő szózata. «Hiszen ön férfi!» 
«Hijsaen te férfi vagy!» Ugy van. Iga 
zatok van, lia férfi, dögöljön meg. Csak 
tt éljetek. Csak nem tudom, liogy miből. 

Feleség: /ízért nem kell mindjárt a ti-
zennyolcadik emeletre sza'adni, nem kell 
olyan véres tragikummal felfogni ezt az 

» egész dolgot. 
Férj: Nem, majd Moliere vigyorgásokat 

cltök a pofámra és a boldogságtól tán-
colni fogok, hogy olyan drága feleségem 
van. Csak azt nem tudom megérteni, hogy 
az a kis különbség ami a férfi és nő kö-
zött van, mért olyan nagaj? Mért vagyok én 
egy di|sz tenyész tinó és mért vagy te 
egy ilyen jól megtermett vampirka. 

Feleség: (sírva) Azért nem kell az em-
bert agyon sértegetni. 

Férj: Jól van drágám, csak vedd elő 
a könyzacskóidat és csak nyomogasd azzal, 
kitűnően leliet rámhatni. 

Feleség: Én nem akarok rád hatni. 
Férj: Hát ne is hass, ne is alkoss, 

de ne is gyarapits. Hogyne, majd én itt a 
melegtől egybeolvadok az asztallal és te 
addig! a Balaton langyölő hullámaival enye-
legj. 

Feleség: Én nem enyelegni akartam! Ha-

nem egy kicsit pihenni, egy kicsit fel-
frissülni, egy kicsit magamlioz jönni. 

Férj: Hát nem vagy magadnál? Ez na-
gyon egyszerű. Menj fel a Svábliegyre, 
vidd fel magadat is és üljél le egy pad-
ra és integes magadnak, hogy jöjjön oda. 
Felakarsz frissülni, akkor erigybe a Lu-
kácshoz, egyél meg 2 kiló fagylaltot, ülj 
be a jégszekrénybe és ugy beleszel hűt-
ve, mint a pinty. Bár nem tudom, hogy 
a pinty be van-e hűtve. 

Feleség: Akármit is beszélsz, azért még-
is csak kíell az embernek egyszer egy év-
ben pihenni. 

Férj: Kell, kell, hiszen egész évben nem 
teszel mást mint pihensz! 

Feleség: Tőled! 
Férj: No, no, azért nem kell .szemé-

lyeskedni. 
Feleség: Én nem személyeskedem, én 

csak megmondom az igazat. 
Férj: No, a te igazságaid rendesen sán-

títani szoktak. 
Feleség: Nálunk soltkai rosszab anyagi 

viíszonyok között élő feleségek ilyenkor 
boldogan nyaralnak a Balaton mellett, vagy 
a fenyők alatt. 

Férj: Menj te is alá. Muszáj neked a 
fenyők alá menni? Menj a plakátok a 'á. 
Vagy menj ki a Svábhegyre a normafa 
alá. Ami úgyis mindjárt nevet log vál-
toztatni ha te alája ülsz. flbnormafa lesz 
belőle. 

Feleség: Csak viccelj ! Te könnyen vic-
celsz, hisz elvégre te vagy a férfi. Te 
vettél el... 

Férj: Te vettél el, nem én téged, déli-
báb volt a hűséged. 

Feleség: Engedj meg, mégis csak a férj 
van hivatva 'arra, hogy a feleségét el-
tartsa. 

Férj: Hogyne, a férj csak arra van hi-
vatva, más dolga nincs is. Fenegyemeg a 
pofáját, csak az, hogy titeket eltartson. 

Feleség: Kérlek lia nem tetszik, hát vál-
junk el. I 

Férj: Azt tudjátok! Váljunk el! Akkor 
váltál \o!na ei tőlem, mikor megismar-

n í hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLAK 
« l l ï i r i l r i f 3 1 SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. !. Miracle 
flllfillli l i l S bajeltávoütószerszétküidése utasítással. Szépségápolás.Szemölcs 
U J a i l l i I I I l i I U I irtás. Miracle emailkrém, púder, szappan: szépit, üdít, fehérít. 
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tél. Az lett volna aztán csak a dominó, 
akkor elmondhattam vo'na magamról, hogy 
ki lettem a dupla nyolcast. 

/'eleség: Lásd már be édes jó fiam, hogy 
nincs igazad és hogy mégis csak kell egy-
szter egy évben pihenni. 

Férj: Hagyjuk már ezt a pihenési szak-
kérdést. Én tőlem össze pihenheted ma-
gad ideliaza, de hogy elmenj csak azért, 
hogy egyedül légy, ez fiatal ! E jelben 
győzni fogsz. 

Feleség: Nem csak éppen pihenési cél-
ból megy el az ember. A nyaralásnak 
egyébb fontos okai is vannak. 

Férj: Helyben vagyunk. Meégrkeztünk! 
Egyéb fontos okok, kiszállni. Nem édes 
fiam, hogy amig én idehaza megolvadok 
a melegtől, addig te nyugodtan udvaroltas 
magadnak a Balaton mjellett. A Dr. Feke-
iével, a Dr. Kovácscsal és a Dr. Repetével. 
Nem édesem, rejtett intenciódon körösz-
tül látok, mint egy röntgensugár. Ha min-
denáron egyedül akarsz nyaralni, nyaralj 
egyedül itthon, majd én utazom el. Mert 
nyugodtan elutazhatom, tekintve, hogy az 
összes udvarlóid lent vannak a Balaton 
mellett. Az az mégse utazhalom el nyu-
godtan, mert te nő vagy és a feleségem 
vagy. Téged nem hagynálak olt nyugod-
tan az éjszaki jegestenger legxélreesöbb 
szigetcsúcsán se, ahol 3 és fél ceniiméter 
átmérőjű a csücsök, mert akkor is azzal a 
biztos tudattal távoznék, hogy mire visz-
szajövök, ugy meg leszek csalva egy fó-
kával mint a pinty! Bár nem tudom, hogy 
a pinty meg van-e csalva!!! 

(Függöny.) 

S Z Ö L L Ő S i é s K L E i N 
IV.,Hajó-uica 16. {Süíő-u. sarok) 

selyem és sxöveí különleges-
ségek áruQáza 

N O I R U H Á K A T 
művésziesen alaldl modellek szerint? 

FÜREDI BÉLANÉ angol, francia női divatterine. 
Kossuth-Lajos-utca 

C s i l l a g á s z a t 
Sziníekerült az Apolló Kabaréban a 

köveikező szereposztásban : 
Zeller ur . . . . Békefíy László 
Láda ur . . . . Ujváry Lajos 

(Szin: Egyszerű szoba, középen asztal, 
liárom szék, egy-két bútordarab, balról ab-
lak az utcára, jobbról ajtó. Zeller ur az 
ablak mellett ül, kezében szinliázi látcső-
vel, kifelé nézeget az ablakon, majd több-
ször izgatottan a zsebéből kis könyvet vesz 
elő és abban idegesen lapoz.) 

Léda: (belép a szobába, pár pillanatig 
nézi Zellert.) Alászolgája Zeller ur. (Kis 
szünet.) Mit tetszik csinálni? 

Zeller: Most hagyjon békét kérem, nem 
érek rá. 

Láda: Mi az, mit csinál? Mibe van ugy 
elmerülve? Pedig nagyon fontos dologban 
jöttem. 

Zeller: Nekem most nincs fontos dolog. 
Én nem érek r.l most semmire. 

Láda: Dehát mégis mit csinál Zeller ur? 
Zeller: Mit csinálok, mit csinálok, látja, 

hogy mit csinálok. , 
Láda: Csak nem repülőtámadást vár, már 

vége van a háborúnak. Most már nincs ér-
telme a repülést tanulmányozni. 

Zeller: Na ebben maga nagyon téved. 
Most van csak igazán értelme. Repülni, 
repülni, bár csak oda tudnék repülni. 

láda: Hova? 
Zeller: Hova, a Marsba. 
Láda: Miért akar maga a Marsba re-

pülni? 
Zeller: Nem akarok, csak szerelnék. 
Láda: Jó kis gusztus, nincs magénak, jobb 

dolga? 
Zeller: Nézze, Láda ur, maga ehaz nem 

ért. Mit tud maga, mit sejt maga? Van 
magának egyálta'án fogalma arról, mi az 
a csil'agászat? Ismer maga egy csillagot? 

Láda: Hát persze, hogy ismerek. Isme-
rem a Jupitert, a Vénusat, a Göncölsze-
keieit, a Fiastyúkot és a nagy Medvét. 

Zeller: Ez semmi. Ez nem egy csillagá-
szati ismeret, ez a néhány vacak csillag. 
Magának még álombeli sejditése, halvány 
dunsztolatja sincs az igazi csillagászatról. 

JÈ 
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Láda: Magának talán van? Hát mi maga, 
csillagász, vagy képügynök? 

Zeller: Foglalkozásomra nézve képügynök 
vagyok, de a csillagászattal is behatób-
ban foglalkozom. Rájöttem ugyanis arra, 
liogy csakis a csillagászati tudomány teszi 
az embert igazán tudóssá és bölccsé. Van 
magának fogalma milyen isteni egy tu-
domány ez? Tanulmányozni a csillagok vi-
lágát. 

Láda: Hallja Zeller ur, én azt hiszem 
maga megőrült. Mióta kergiilt maga meg 
ezzel a csillagászattal? 

Zeller: Mióta? Amióta elolvastam Flam-
maviontól «A csil'agos esték» cimü nép-
szerű csillagászatot, Azóta megvettem má; 
az összes csillagászati szakkönyveket é; 
csakis a csillagászatnak élek. Nézzen csak 
ki az ablakon. Hát van gyönyörűbb, m'nt 
egy ilyen csillagos ég? Nézzen oda. (Az 
ablakhoz tólja Ládát.) 

Láda: Igen, nagyon szép, de... 
Zeller: Mi az, hogy szép, isteni, szé-

dületes, ko'osszális, grandiózus. Nézzen 
oda, az a rengeteg csillag az égen olyan 
kevésnek látszik. Mi? Äzt hinné az em-
ber, liogy alig egy két szék. Pedig tudja, 

A hány csillagot íállapitott meg eddig a tu-
domány? 

Láda: Na? 
Zeller: 42 milliót. 

• Láda: Csekélység. Koronában, vagy dol-
lárban? 

Zeller: És tudja maga, hogy azok az ö-z-
szies csillagok, amik ott fönt látszanak, 
azok nem állnak ám ott egy helybe, azok 
forognak. 

Láda: Hát mért nem látjuk mi, lia a ok 
forognak? 

Zeller: Jajj, de butákat kérdez. Âzért 
nem látjuk, mert mink is forgunk. Azt 
csak remélem tudja, liogy a föld forog? 

Láda: Äzt tudom. Éis a csil'agok is mind 
forognak? 

Z-eller: Mi az, hogy forognak, de meny-
nyire ioognak, pl. a Szaturnusz az olyan 

rettentő sebességgel forog, hogy másod-
percenként hetvennégyszer fordul meg a 
saját tengelye körül. 

Láda: Borzasztó. És liogy birja ezt ki? 
Zeller: AVicsoda? 
Láda: Hát az a Saturnusz. 
Zeller: Micsoda egy marha maga kedves 

Láda ur. Hát a;zl a Saturnus az egy még 
folyékon állapotban lévő égitest, a i egy 
bolt anyag, annak mindegy akár forog, 
akár nem forog. 

Láda: Mi az, hogy folyékony? 
Zeller: Maga ehez nem ért. A Satur-

nus az még nem kész csillag. Abban még 
gázok, gözök és gézek vannak és az addig 
forog:, amig megszilárdul. A föld is ilyen 
volt. 

Láda: A föld is? 
Zeller: Hát persze, mejg) a többi csillagok 

is, aztán keletkezett csak rajtuk é!et. 
Láda: Hát a többi csillagokon, amelyik 

már készen van, azokon van élet, az már 
biztos? 

Zeller: Hát persze, hogy biztos. Nagyon 
sok csillagról bebizonyították, liogy lakiak 
rajta emberek. 

Láda: Pl. melyiken laknak? 
Zeller: Pl. a Mars-on. 
Láda: A Mars-on? Az egész biztos? 
Zeller: Hát persze, hogy biztos. 
Láda: De hát honnan jöttek rá a ; em-

tferek itt, hogy ott laknak? 
Zeller: Hát a nagy csillagászati távcsö-

veken keresztül egészen jól látni a A'ars-on 
a csaiornákat, a folyókat és tengereket és 
olyan dolgokat, amelyek nem a természet 
müvei, hanem amit csakis emberek csi-
nálhattak. 

Láda: Talán látni lehetett a okon a fo-
lyókon és tengereken a liajókat is? 

Zeller: Hogyne, még azt is lehetett látni, 
hogy a hajóskapitánynak stuccolt bajusza 
volt. Micsoda buta kérdései vannak. Hát 
tnaga art hiszi, hogy innen meg lehet 
látni az ilyen kis dolgokat is? Mit gondol 

ITavas&i é s n y á r i d í v a t i z e l m e 
Uulönlege&sé&einU megérlcessíeK 

Horváth és Halász Budapest, /V, Váci-u. 26. és Párisi-u. 2 
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maga milyen messzire van ide a Mars? 
Láda: Ezt igazán nem tudnám megmon-

dani. 
Zeller: A Mars ide kétmillióháromszázti-

zennyolcezer kilométerre van. Hogy ma-
gának legyen fogalma, hogy milyen mesz-
szire v?an a Mars ide, liât az olyan mesz-
sze van, liogyha magát máma délután ki-
rúgják onnan egy kávéházból és ledobják 
a földre, maga akkorra ér ide, mikor az 
én ükunokám 96 éves korában a gyjémánt-
lakodalmát üli a harmadik feleségévivel. 

Láda: Bo/zasztó. És mondja, Zeller ur, 
a Holdban is laknak emberek? v 

Zeller: Ezt még egész világosan nem de-
rítette ki a tudomány. Állítólag a hold egy 
már 'kiltiilt jégibest, de nem lehetetlen, 
hogy azért laknak benne, sőt valószínű. 

Láda: És azt még nem derítette ki g 
tudomány, hogy ha laknak, a Holdban, ak-
kor mennyien laknak? . 

Zeller: Azt még nem. De azért körül-
belül meg lehet mo.idani. Ha laknak, ak-
kor kb. lakiiatnak, nem akarok sokat mon-
dani, mondjuk ugy egy 450 millió embert. 

Láda: 450 millió? Ilyen sokan? Micsot'a 
tolakodás iehet ott, ha félhold van. 

Zeller: Micsoda liülyeségeket mond ma-
ga. Magának fogalma nincs erről az egéiz 
dologról. 

Láda: És mondja Zeller ur, mi igae ab-
ból az üstökösből meséből? 

Zeller: Micsoda me.éböi? N 

Udki: Abból, hogy azt mondják, hogy 
megtörténhetik, hogy a föld egy szép na-
pon összeütközik egy üstökössel és akkor 
a íöldnek kampec. 

Zeller: Hát ez nagyon könnyen meg is 
történhetik. Egyszer már majdnem meg-
jártuk. Egyszer már majdnem nekünk jött 
egy üstökös. 

Láda: És hogy történt, hogy nem jött 
nekünk? 

Zeller: Nagyon egyszerűen. Még idejében 
észrevettük és a föld kikerülte. 

Láda: Ugye az üstökösnek tarka van? 
Zeller: Mi az, hogy van? Csakis az van 

neki. 
Láda: És mondja csak, miből van farka 

az üstökösnek? 
Zeller: Micsoda buta kérdései vannak? 

Miből lehet? Kisugárzásokból és gázokból, 
gőzökből, gézekből. 

Láda: Én csak azt nem értem, hogy mi-
ért kell egyáltalában annak az üstökösnek 
az a ifark? 

Zeller: Minek? Hogy csóválja. Milyen 
marhaságokat kérdez. Az üstökösnek a far-
ka különben is nem egyéb tulajdonképen, 
mint millió és millió keletkezőben lévő 
csillag. 

Láda: Óriási. Mo;t már csak ait nem ér-
tem, hogy akár milyen messze is vannak 
a csillagok, mégis olyan nagyon picinyek-
nek látszanak, dacára, hogty a legtöbb csil-
lag nagyobb, mint a mi földünk. 

Zeller: Mi az, hogy nagyobb? Majdnem 
mindten csillag nagyobb, m'inS a föld. Ez a 
föld még aránylag a legkisebb csillag, 
ez nem is egy csillag, ez egy v<a:ak. Pl. 
nézzen oda, látja azt a liárom pici csil-
lagot, ott mindjárt balra, az a kis medve. 

Láda: flhá, látom. Az a kis medve, é; 
inlik aiok a kis fekete foltok ott mel-
lette? 

Zeller: Az a cukor. 
Láda: Ja ugy? Na ós mi van azzal a 

három pici csillaggal? 
Zeller: Hát az a három pici csillag 

közül, akármelyik is minimum négyezer-
szer nagyobb, mint a föld. 

Láda: És a..okban is laknak emberek? 
Zelle/-.- Biztos, liogy laknak. 
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Láda: És ott is olyan az élet, mint 
nálunk? . . . 

Zeller: Azt nem leliet biztosan tudni. 
Sőt nézzen csak oda. Látja maga ott a 
Göncöl szekerét? Ott a harmadik csillag 
mellett van egy pici csillag, alig lehet 
látni, látja, az a csillag nagyobb, mint 
a nap. 

Láda: Hol van az a csiillag, én nem 
látom. 

Zeller: Ott a göncölszekér közepén, ott 
mindjárt a rud mpllett, a hátulsó kerék-
től két lépíést előre és egyet hátra. 

Láda: (Erősen bámul fel az égre) De 
én nem lálom a hátulsó kereket sem. 

Zeller: (Dühösen) Hát ezt nem látni ! 
K hátulsó kerék mintfjárt közvetlenül mö-
götte van az első keréknek, most már 
látja? 

Láda: Vakuljak meg, hogyha látom. 
Zeller: (Ordit) Nahát ez egy őrület. Ott 

a középen a rudkiál, a gyeplő mellett, 
ott mind'jért a harmadik csillag háta me-
glett. 

Láda: (A gukkert előre-hátra cravarja, 
erőlködik) Nem látom, na, hiába, nem 
látom. 

Zeller: Alljon fel id« a székre. (Láda 
feláll) Most sem látja? 

Láda: Ném látom, na, nem látom. 
Zeller: Nahát ez hallatlan. Mégis csak 

dlsznósági, hogy lehet valaki ilyen marha. 
Mit nem lát rajta, hogy lehet ezt nem 
látni? 

Láda: Hiába minden, nem látom, nem 
látom, nem látom. 

Zeller: (örült dühvel) Mégis csak disz-
nóság, ilyen egy marhát. (Pofon vágja 
Ládát.) 

Láda: Most már látom, látoms de már 
nem egyet látok, már ötöt. 

Zeller: Hát m'ihd az öt csillag na-
gyobb, mint a föld1. 

(Függöny.) 

FISCHER VACUUM B.T. 
(LMM - TMrkal M itJimIM 
K w l ï l f M M f f l í S i aranyat, ezüstöt, platinát és 
N r i i e l n i m éiI8Zert legmagasabb 
U i ü ' l l i l U 1 napi árban veszek 
SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon 124-21. 

OHHIA • TIVOLI 
Négy héten át ! 

1921 évi március hó 14-től 

il viiág l e g o a p H á i l a l í i l m j e ! 

-XA 
F a n t a s z t i k u s k a l a n d o k a f r i k a i 
c s o d a o r s z â g o k b s n h a r m i n c f e l -

v o n á s b a n , n é g y r é s s b e n 
I r t a : S K N O ü L D S A L O P i N 

a „ C h i t a g a T r i b u n e " f ő í i p o r i e r e 
K é s z í t e t t e : SELIG-FILMGYÂR 

FdSSERSPEKBEfá : 
XA-XA J u a n i t a J a n s e n 
M o r t o n S t a n l e y G e o r g e C h e s e b r o 
B o n o v a n t . . . . F r a n k C la rk 
C a g g a W i l l i a m K e n e ä y 

Kiwuiök: Oroszlánok, tigri-
sek, párducok, Eeopárdok, 
elefántok, krokodilok, vad-
majmok, kigyók, sakálok, 
pumák, medvék, vizilovak, 

keselyük stb. 

Első rész : 

fi h e r c e g n ő , a k i e l v e s z e t t 
Második rész: 

A f e h é r ö r d ö g r a b s z o l g á i 
Harmadik rész : 

A d z s u n g e l - p a r a d i c s o m b a n 
Negyedik rész: 

T a r í k f e l t á m a d á s a 

OHHIA • TIVOLI 
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HM££Ó0 MS UJSÂG? A művésznő kiskutyája 
GAAL ALICE, egy feltűnően tehetsé-

ges szijnésznő játszotta 'az elmúlt héten 
a Várszínház «Talfun» előadásán Kerner 
Ilona szerepét. A művésznő Vendrey Fe-
renc tanítványa, nagyon szépen beszél, 
áttérzései, gesztusai, sóhajai, kitörései, el-
lágyulásai mind csupa meglepetés. Egé-
szen biztos, hogy rövidesen valamelyik drá-
mai színházunk tagja lesz. Most a Corvin 
filmgyár készit róla felvételeket. 

RÁKOSI SZIDI szinésziskolájának növen-
dékei vasárnap a „Kisasszony férjé"-ben 
vizsgáztak szép sikerrel. Az előadás legjobb 
szereplői Veneciay Ilonka és Taplóczay 
Károly voltak, akik nagyon sok tapsot kap-
tak. De a többiek, Makiári Imre, Papp 
Margit, Weber Lajos, Andai Béla, Hermann 
Böske, Huszka Aranka is kivették az őket 
megillető részt a sikerből. 

ERÉNYI ROSSI ROSINA magánénekis-
kolája (Erzsébét-körut 42.) 20-ikán déle-
lőtt pontosan 10 órakor tart ja meg az Apol-
ló-Kabaréban XVI-ik nyilvános növendék-
hangversenyét. A műsor gazdag és érde-
kes, a növendékek közt egész sereg már 
jónevü énekest és énekesnőt találni. Je-
gyek az Apolló-kabaréban és az intézet 
Ifelyóségeiben kaphatók. 

a r Ö i C S Ö N ü Ö N Y V T Á I ! 
® » Budapest, VI., Andrássy-út 6. 
100,000-nél több magyar, német, francia, ango! könyv 

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vesz 

ZÉKEt,Y EMIL é k s z e r é s z 
Király-utca 51. sz. Teréztemplommal szemben 
Telefon József 105—35 

$ 

Pipi egy kis kutya, az ő kutyája, 
ölében ül és lábánál hever, 
a tengerpartra ő kiséri el, 
a mólón vigan ballag ő utána. 

Ha zongorázik, kuksol a szobába 
a szőnyegen és fülét hegyezi 
s mig billentyűkön szöknek kezei, 
két hű szemével nézi őt, csodálja. 

Chopin ringatja méla hangulatba, 
Beethowennél borongó és setét, 
Rubinstein mellett lehunyja a szemét 
s ha Bachot játszik, tán meg is ugatja. 

Ó, Pipi ott van mindig a nyomában, 
mint konok árnyék, ugy kisérve őt, 
s láthatja, hogyha a tükör előtt 
haját kibontja este haloványan. 

Ha bluz és szoknya hirtelen aláhull 
s a padló csöndjén koppan a cipő, 
ó, Pipi ott van . . . ott van s nézi ő 
a párnán nyugvó szép fejét falánkul. 

És ott van, mikor játszi sugarakba 
lehull a reggel ágya vánkosán, 
a kis gazdája, hej, még álmos ám, 
de csöpp kutyáját forrón simogatja. 

Jaj, kis Pipi, ha én velem cserélnél, 
ugy élnék ott, mint égben angyalok . . . 
Tudom, Pipi, irigy kutya vagyok, 
de kutyább élet nincsen az enyémnél ! 

Bródy László 

i f Á H T O R ÉS RELEHEH 
S r z s é b e f 

Süző-szalonja 

¥58.. £ r z s é b @ g » k ö r u i S S . S/4. 

I 
L Ö f f l y - K A U M R 
női kabpoBztálya IV., Párial-utca 3. szám. 

Férfikalapgyár: IV., Szondy-utea 95. 
Női kalapgyár éa központ: Vll.,Károly-körut9 

az udvarban 

tfivatoi a PérSsi-aiteéban fiátni! 
Mielőtt tavaszi és nyári kalapját beszerzi, kérem nézze meg 
ufonnan útalaliitoit nöl Icalaptjalónontat 
IV., Vúrlsl-utca 3 . alaií {Eisner Oszkár üzlete mellett) 

MODELLK ALAPJAIM 
melyeket Kemény Gina urnő tervei és utmutatása szerint 
diszltek, szépségük és művészi kivitelük folytán a legmaga-
sabb igényeknek is megfelelnek. Egyszerűbb liserie éï pico-
tagai kalapformáim, smeiyek saját gyáramban készülnek, 
kivitelük, formájuk és minőségük tekintetében felülmúlják a 
legelső külföldi gyárak készítményeit. 

Kalapalakitásokat legújabb divatformára legszebb kivi-
telben készítek. 

Eladás nagyban és kicsinyben. Divatárusnők, intéze-
tek, köz- és magánalkalmazottak és családtagjaik kedvezmé-
nyes árban részesülnek. Szigorúan szabott árakl 
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S z é r k e s x í d i UjeneteK 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Z. István, Nagykanizsa. 1. Személyes 

megjelenés szükséges. 2. Van. 3. Előzetesen 
be kell jelenteni. 4. Lehet vizsgázni. 5. Csak 
3 évfolyamról van szó. — D. Loncy. 1. Szik-
lai Jenő iskolájában. 2 Lehet- 3. Erkölcsi és 
iskolai. 4. Igen. 5. Ott megtudható. — Diána. 
1. Korda Sándor. 2. 25 éves 3. Nincs. — K. 
Lajos Próbálkozzék meg valamely filmvál-
lalatnál. - P. Elly. Rózsahegyi Kálmánnál 
tessék érdeklődni, VIII.. Népszinház-u. 22- — 
R. Gy. Cimeik az almanachban megtalálha-
tók. — Cowboy. A Filmművészeti Évkönyv-
ben megtalálható. - Tüzérfndgy. 1. 2. 25. 
3. 28. 4. 5. 21. - Linna. Sziné3ziskolába 
kell iratkozni. - Dr, S. J. Meglehet próbálni 
bármely kabarénál. Ha jó, elfogadják. — 
K. J. Tatabánya. 1. Levelét nem kaptuk 
meg, ezért nem kaphatott választ 2. Nyug-
díjban van, cime a Szinészegyesüleinél meg-
tudható. — K. M. Szeged. Nincs meg, — 
E. Lucy. 1. Nőtlen. 2. Cime az almanachban 

meg van. — H. Tessa. Még nem állapítot-
ták meg — Baby és Elzus E. Lucy vála-
szában meg van a felélet. — Moziszinésznő 
Bármely filmvállalatnál. — Athéni Timon. 
Dráma 5 felv. Irta : Shakespeare. Fordította : 
Kelmenfy László. Első előadása 1852. már« 
cius 27-én volt a Nemzeti Színházban. Sze-
replők: Timon—Fáncsy Lajos, Lucius—László 
József, Lucullus—Szilágyi Sándor, Sempro-
nius—Réthy Mihály, Alcibiades—Szigeti Jó-
zsef, Flavius—Szentpétery Zsigmond. — Vi-
déken elsőül Kolozsvárott adták, 1884. no-
vember 1-én. E. Kovács Gyulával a címsze-
repben. — Híi o lvasó . Aitôt Desirée, a bécsi 
olasz opera első énekesnője. Nálunk a Nem-
zeti Színházban volt az első fellépte, 1865. 
junius 3-án, a Sevillai borbély-ban, Rosina 
szerepében. — Színházi ÉUt*olvasó Az 
Apolló Kabarénál tessék érdeklődni. — Nő-
vérek. Botcsinálta doktor. Bohózat 3 felvo-
násban. Irta : Molière. Fordította : Csepreghy. 
Első előadása 1877. május 26-án volt a Nem-
zeti Színházban. Szereplök : Jeront —Kaiikás, 
Lucind—Békéssi 1., Leandre—Eőri, Sgana'ell 
—Horváth, Martine—Klárné, Robert —Pár-
tényi, Valér—Zádor, Lukács—Tihanyi, Jac-
quelire —Lukácsiné, Tibeaud—V. Kovács. 

POLOSKA, EGÉR- ÉS PATKÁNYIRTÁST 
RADIKÁLISAN ESZKÖZÖL D I T R * 

ft S T E I N  

J. 116-55 

A „ K i r á l y - S z í n h á z " b e j á r a t a m e l l e i t 
W E I N E R H A R I S H y A fi ÁZ 

KIHÁXY-UTCA 73. 

tartja raktáron a legnagyobb 
színválasztékot a legfinomabb 
harisnyákban. — Színésznők 
barisnyaszállitója 

Női kalapok, díszek, kellékek 
gyári árban GOLDMARK k a l a n g y á m b a n 

Telefon 128-43 IV. , Haris- köz 2 . szdm 

FÍÍZÖjaVitáSOk f HERAPIA fűzőazaloniában 
legolcsóbban % Nagymező-

onjaban 
-utca 14. 

Hölgyfodrászat ondulációval, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás é3 íagykezelés. Mérsékelt arban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre íelvétetnek. Cim: 
S z á n t l f t „ , H o r n Eíáe-wfss 1S . s a . 

WAGNER 
magyar hangszeráruháza 

Budapest, József-körut 15. 
Fióküzlet: Ráday-utca 18. 

Képes árjegyzéket ingyen küld. 

Telefonon Is m@gr@neëeliietl 

AZ UJSÁG-ot 
Telefonszámok: József J6-26. József 13-35 

i 

E • O O O B ^ 
Az Intéxet nyitva raggal 9-6-ig 1 

Prospaktuet díjmentesen küld 

• »1 • • r i r Qondos kezelés mellett készít angol 

m \ \ m t f l f i Ä m ü i o g ß k ü t Ä : T s f e 
rüU&SHlUI iUilUMUIUU s z e r »zerint, az alábbi árakon: 
RPWVVKCT MPKVHfrDT Mlifog kaucsukba foglalva K 150 — FENYVESI MKN-iHERl Reform' syst, mlifog . . . K 250-

111, kép. fogász intézete Budapest, Aranykorona 22 kr. K 700-1000.-
IX., Raday utca 5. sz. (Kálvin-tér Cementplomba A' 80.— 
mellett) Telefen József 111—48. Ezlistplomba K 100.-

w ü m m m m m b w m b b m b ^ m H h m ^ ^ ^ b 1 ̂ i'i 1 ^ ^ j|i(MiW>i ̂ lühíly Í1 ^yHk^HBm jflMBBwITii 
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Sszinóúxi refiveny 

/ 

Megfejtési határidő 1921 március 19. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 12. száméban 

közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 
I. ciij : Egy doboz „Floris" csokoládé-

bonbon 
II. dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1921. 9. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése : „Góthék az Apol-
lóban." 

Helyesen fejtették meg 839-en. 
Az első dijat Gross Lilla (Népszínház u. 

11), a második dijat Gerő Endre (Zoltán-
utca 7). a harmadik dijat Weszely Kálmán 
(Miskolc, Kossuth-u. 13) nyerték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. 
Kisdia » .Színházi Élet" r.-t. 

I l l V PATENT JELŰNEK BBS B 
U J ! VILLAMOS IRRIGATOR U J S 

Lakásban, nyaralóban, szállodában nélkülözhetetlen 

Bán, Andrássy-ut 4. 

Grommofon-lemezek 
modern tánczenék 
és művész felvételek 
legnagyobb választékban 

HANGSZER-OTTHON 

F e k e t e Mihá lyná l 
Budapest, József-körut 9 

^ U K E m m e 
V P * FÉRFI ÉS NÖICON- *!,>> v FECTIO OSZTALYA f . 

A LONDONI 
THE AN8L0-HUNQARIAN CORPORATION LIMITED 

MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

BUDAPEST, VI I . , DOHÁNY-U. 12. 

Kapható : 
lellinek, Főhg. Sándor-u. 25. -

Hamis fogakat 
piatinát 
ékszert 
Hrariyat 
gzüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel: Erzsébet-körut 29 

A „Színházi Élet" kiadójóban 

H & Z T J 1 R T Á S 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben. 

T Ë T y T s 
A Családi Kör szépiro-

dalmi és társadalmi hetilap 
minden megjelent száma kap-
ható a „Színházi Élet" köny-
vesboltjában. 

Megjelent a „Kereskedők 
Törvénytára" cimü sorozatos 
vállalat Il-ik kötete : a fény-
űzési forgalmi adóról szóló 
törvény és végrehajtási ren-
delet. Bolti ára 40 korona és 
10% felér. Kapható a „Szín-
házi Élet" boltjában : Erzsé-
bet-körut 29-

Szellemesen akar konfe-
rálni? Vegye meg a „Fehér 
Kabaré Könyvtár" most^ meg-
julent „Conferencier II." szá-
mát. Kapható a „Színházi 
Élet" könyvesboltjában. 

Mi a hipnotizmu8 ? Irta : 
Knut Boström. Tudományos 
alapon és mégis népszerűen 
ismerteti e sok tekintetben 
misztikus tudományt. Ára : 
postadíjjal 30 kor. — Alexy: 
.A lélek utja" (Teozófiai 
megvilágításban). A buddha-
vallás misztikus tanát ismer-
teti. Az újraszületést, az élet 
rejtelmeit. Ára postadíjjal 
26 kor. Magyar könyvkiadó, 
Budapest, Szentkirályi-u. 23. 

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